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Összefoglalás 

• A Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet 2008 február 6. és április 22. 
között 3010, illetve 2008 júniusában további 257 személyzeti ügyekért vagy – 
kisebb cégek esetében - általános vállalati vezetıt kérdeztünk. Mintánk tehát 
3267 esetet tartalmaz. A mintát szektor és vállalati létszám együttes 
figyelembevételével súlyoztuk, így az, reprezentatívnak tekinthetı ezen 
ismérvek tekintetében. 

• A kutatást az NKTH, a Jedlik Ányos kutatás program, az Educatio Kht., az 
FVM, meg nem nevezett magyar nagyvállalatok és a GVI saját forrásból 
finanszírozta. 

• A vállalati survey-t 60 szakértıi interjúval egészítettük ki. A szakértıi interjúk 
zöme vezetı fıvárosi és vidéki fejvadász és HR cégek tanácsadóival készült. 
A kutatás során felkerestünk az ÁFSZ által koordinált olyan programok 
vezetıit, akik munkájuk során friss diplomásokkal kerülnek kapcsolatba. Végül 
interjút készítettünk néhány olyan multinacionális vállalat személyi ügyekért 
felelıs vezetıjével, ahol a nagy számban alkalmaznak diplomás 
pályakezdıket.   

• Diplomás pályakezdıket inkább a nagyobb, külföldi tulajdonban lévı, Közép-
Magyarországi régióban lévı, külkereskedelmi tevékenységet folytató 
vállalatok alkalmaznak. Szektorokat tekintve elmondható, hogy a pénzügyi, 
építıipari, gazdasági szolgáltató és turisztikai ágazatokban vannak 
felülreprezentálva a friss diplomásokat alkalmazó vállalatok.  

• Az öt vizsgált vállalati jellemzı (méret, régió, tulajdon, export és szektor) közül 
a foglalkoztatottak száma tekinthetı a legfontosabb dimenziónak. Más 
szavakkal, ezen dimenzió szerint válik el leginkább, hogy egy vállalat 
alkalmaz-e friss diplomásokat. A finomelemzés azonban azt mutatja, hogy a 
vállalati méret mellett más jellemzık is fontos szerephez jutnak. A többségi 
külföldi tulajdonban lévı, pénzügyi, gazdasági szolgáltatási, turisztikai, 
kereskedelmi, építıipari és bányászati tevékenységet folytató közepes mérető 
(20-99 fı) vállalatok között például nagyobb arányban találunk friss 
diplomásokat (52 százalék), mint a 100-249 fıt foglalkoztató vállalatok között 
(42 százalék). 

• 2008-ban várhatóan a mintában szereplı vállalatok 19 százalékánál 
növekszik a diplomások és 16 százalékánál a diplomás pályakezdık 
létszáma. A diplomás pályakezdık felvételére a pénzügyi szektorban lehet a 
legnagyobb arányban számítani, az ide tartozó vállalatok több mint 
egyharmada jelezte pályakezdı diplomások jövıbeli felvételét. 

• A diplomás pályakezdıket foglalkoztató cégek száma 2008-ban 
elıreláthatóan tovább növekszik (mintegy 11 százalékponttal), de ezzel együtt 
a diplomás pályakezdık felvételére vonatkozó szándékok némileg 
visszafogottabbakká válnak 2008-ban. 
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• A gazdasági végzettséggel rendelkezı friss diplomások elhelyezkedési 
esélyei némileg romlanak a tavalyi helyzethez képest, de még mindig a stabil 
kereslet jellemzi általában a diplomások munkaerıpiacát. Több cég tervez 
felvenni diplomásokat és diplomás pályakezdıket, mint amennyi a diplomások 
elbocsátásában gondolkodik. 

• A felmérésben résztvevı vállalatok 14 százaléka, a diplomás pályakezdıket 
jelenleg is foglalkoztató vállalatok 38 százaléka, hogy az elmúlt egy-két évben 
a 18 vizsgát foglalkozási terület legalább egyike esetében nehezen találtak 
diplomás pályakezdıt egy meghirdetett pozícióra.  A mintában szereplı 
vállalatok leggyakrabban a gépészmérnök (128 említés), villamosmérnök (63 
említés), informatikus (58 említés) és a gazdasági végzettséget igénylı 
munkakörük közül a könyvelı, számviteli munkatárs (51 említés) voltak a 
leggyakrabban hiányterületként megjelölt munkakörök. 

• A toborzási problémákkal szembesülı vállalatok leggyakrabban a magas 
bérigényben és az elégtelen számú jelentkezıben látják probléma gyökerét. 

• A versenyszféra a precizitást (97 pont), az önálló munkavégzés készségét (95 
pont), az új készségek elsajátításának képességét (95 pont), a nagy 
munkabírást (94 pont) és a számítógépes ismereteket gyakorlatok (94 pont) 
fontosságát emelték ki, mint a pályakezdı diplomások felé támasztott 
legfontosabb elvárásokat.  

•  
• A versenyszféra véleménye szerint a vizsgált 18 készség, ismeret közül a friss 

diplomások egyedül a társadalmi kérdésekben való jártasságot emelték ki, 
ahol a célcsoport jobban teljesít, mint ahogyan az elvárható lenne. A többi 
esetben pályakezdı diplomások az elvárásokhoz képest valamilyen 
mértékben alulteljesítenek. Az elvárások és a realitás közötti különbség az 
önálló (15 pont) és precíz (15 pont)  munkavégzés, illetve a szakmai gyakorlati 
jártasság (14 pont) esetében a leginkább szembeötlı.  

• A mőszaki végzettséget igénylı munkakörökben átlagosan 35 ezer forinttal 
nagyobb a kezdı bruttó munkabér, mint a vizsgált gazdasági és jogi 
végzettséget igénylı foglalkozási csoportokban. Ennek megfelelıen a 
legjobban fizetett három munkakör mindegyike mőszaki végzettséget igényel. 
Az informatikusok átlagosan bruttó 272 ezer, a vegyészmérnökök bruttó 227 
ezer, a villamosmérnökök bruttó 221 ezer Forint kezdıbérre számíthatnak.  

• Két év munkaviszony után átlagosan, közel 43 ezer forintot emelkedik a friss 
diplomások bére, ami 21 százalékos béremelkedést jelent. A tapasztalt szórás 
jelentıs mértéke azonban óvatosságra int az átlag értelmezésekor. A 
pályakezdık negyede legfeljebb 20 ezer, fele legfeljebb 37 ezer Forint bruttó 
emelkedésre számíthat. A pályakezdık 10 százaléka azonban akár 75 ezer 
Forintos fizetésnövekedést is tapasztalhat. 
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1. A kutatás célja 

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet (GVI) 2005 óta folytatja a 
„Diplomás pályakezdık a versenyszektorban” kutatási programot, amelynek 
keretében évente felmérést készít a diplomás pályakezdık1 jelenlegi és jövıbeli 
foglalkoztatásának jellemzıirıl, a foglalkoztatottság trendjeirıl, nehézségeirıl 
beleértve a diplomás pályakezdık bérezését, kompetenciáit, illetve a felsıoktatási 
intézmények elfogadottságát és presztízsét.  

Az Európai Unió országaiban a felsıoktatási rendszerek hatékony mőködésében 
egyre nagyobb a szerepe az olyan kutatásoknak, amelyek a vállalati oldalt vizsgálva 
nyújtanak információt a diplomás pályakezdık iránti keresletrıl, a tudásukkal 
kapcsolatos elégedettségrıl, a felsıoktatási intézmények elismertségérıl vagy az 
oktatás színvonaláról. Ezeknek a felméréseknek elsısorban az a szerepe, hogy 
hozzájáruljanak a kereslet és kínálat közötti egyensúly javulásához vagy 
fenntartásához a diplomások és diplomás pályakezdık munkaerıpiacán. A hosszabb 
távú elırejelzések mellett a legtöbb európai országban egyre nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a hatékony információ-szolgáltatásra és a karrier-tanácsadásra is. Miután a 
moduláris, flexibilis programok elterjedésével a hallgatók egyre önállóbban 
alakíthatják felsıfokú tanulmányaikat, nemcsak a felsıoktatásba való jelentkezéskor 
vagy a tanulmányok befejezésekor, hanem a tanulmányi évek alatt is egyre 
fontosabb szerepe van ezeknek az információknak. 

Ezeknek a vállalati felvételeknek nem az az elsıdleges céljuk, hogy az 
oktatáspolitika és a felsıoktatási intézményrendszer központi döntéshozó szerveire 
hatást gyakorolva (pl. a felvételi keretszámokon keresztül) közvetlenül befolyásolják 
a felsıoktatás bemeneti, azaz a diplomás munkaerıpiac évekkel késıbbi kínálati 
oldalát. Sokkal inkább arra irányulnak, hogy tájékoztassák a felsıoktatás szereplıit, 
a döntéshozókat, az intézmények vezetıit, a továbbtanulás vagy szakosodás elıtt 
álló fiatalokat és a munkáltatókat, s ezzel segítséget nyújtsanak az egyéni döntések 
meghozatalához. 

Így a hangsúly a felsıoktatás merev, központi irányítása helyett egy olyan 
önszabályozó mechanizmusra helyezıdhet át, amelynek egyik részét alkotják az 
említett vállalati felmérések, de hasonlóan fontos szerepet töltenek be a 
makrogazdasági elırejelzések, a karrierépítı és –tanácsadó szolgáltatások, valamint 
a vállalati szféra és a felsıoktatás közötti kapcsolatok és együttmőködések. Ezek az 
információforrások támpontként szolgálhatnak azokhoz az egyéni döntésekhez, 
amelyek aggregátuma a diplomás munkaerıpiac kínálatát, a képzés tartalmát és 
színvonalát a piaci és társadalmi elvárásoknak megfelelıen alakíthatja. Ilyen egyéni 
döntések születnek akkor, amikor a felvételi jelentkezés elıtt álló fiatalok kiválasztják, 
hogy melyik egyetemen, fıiskolán szeretnének továbbtanulni, amikor a felsıoktatási 
intézmények vezetıi kialakítják a programkínálatot és meghatározzák az oktatott 
tantárgyakat, amikor a hallgatók a szakosodásról, vagy éppen más intézményben 
való továbbtanulásról döntenek, vagy amikor a munkáltatók diplomás pályakezdıket 
hívnak be állásinterjúra. 

                                                 
1 A kutatás során diplomás pályakezdınek tekintettük azokat a friss diplomásokat, akik legfeljebb két év 
munkatapasztalattal rendelkeznek. 
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Ez a rendszer – a piaci alapokra épülı mechanizmusokhoz hasonlóan – akkor 
mőködhet hatékonyan, ha a szereplık egyrészt hozzáférhetnek a szükséges 
információkhoz, másrészt nyitottak az információk befogadására és szolgáltatására, 
illetve felismerik az együttmőködésben rejlı kölcsönös elınyöket. 

A GVI kutatásaival ezt a célt kívánja szolgálni, s egyben szeretné elısegíteni a fent 
vázolt, a felsıoktatás és a vállalati oldal közötti egyensúlyt szabályozó mechanizmus 
elemeinek kiépítését. 
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2. Adatfelvétel 

A minta jellemzıi 

A Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet 2008 február 6. és április 22. között 3010, 
illetve 2008 júniusában további 257 személyzeti ügyekért vagy – kisebb cégek 
esetében - általános vállalati vezetıt kérdeztünk. Mintánk tehát 3267 esetet 
tartalmaz. A mintát szektor és vállalati létszám együttes figyelembevételével 
súlyoztuk, így az, reprezentatívnak tekinthetı ezen ismérvek tekintetében – a 
súlyozásról részletes információ a függelékben olvasható. 

A 2008-as kutatás az Educatio Kht.-vel közösen valósult meg. 

 A továbbiakban ismertetjük a minta néhány fıbb jellemzıjét. A minta több, mint felét 
az 1-49 foglalkoztatottal rendelkezı kisvállalkozások teszik ki, a száz fı feletti 
foglalkoztatottal rendelkezı vállalkozások aránya 24 százalék. 

2.1 ábra: A minta megoszlása vállalatméret szerint 

 
Forrás: GVI 
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A mintában résztvevı vállalatok 36 százaléka a feldolgozóiparban, 17 százaléka a 
kereskedelemben, 12 százaléka pedig az egyéb gazdasági szolgáltatási szektorban 
tevékenykedik. 

2.2. ábra A mintamegoszlása vállalati tevékenység szerint 

 
Forrás: GVI 
 

A mintában található vállalatok közel kétharmada nem folytat külkereskedelmi 
tevékenységet. További 14 százalék árbevételének kevesebb, mint fele, illetve 
további 20 százalék árbevételének döntı hányada exportból származik.  

2.3. táblázat: A minta megoszlása exportból származó árbevétel szerint 

 
Vállalatok száma 

(db) 
Vállalatok aránya 

(%) 
Export aránya 0%  2148 65,7 
Export aránya < 50%  465 14,2 
Export aránya > 50% 640 19,6 
Válaszhiány 14 0,4 
 
Összesen 

 
3267 

 
100,0 

Forrás: GVI 
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A mintában a legtöbb vállalat (42 százalék) székhelye Közép-Magyarországon 
található. 

2.4. ábra: A minta megoszlása földrajzi régiók szerint 

 
Forrás: GVI 

A mintában szereplı vállalatok túlnyomó többsége (81 százalék) többségében 
magyar tulajdonban van.  

2.5. táblázat: A minta megoszlása tulajdonosi háttér szerint 

 
Vállalatok száma 

(db) 
Vállalatok aránya 

(%) 
Többségében magyar tulajdonú  2652 81,2 
Többségében külföldi tulajdonú 615 18,8 
 
Összesen 

 
3267 

 
100,0 

Forrás: GVI 
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A szakértıi interjúkról 

2008 áprilisa és júniusa között 65 szakértıi interjút készítettünk diplomás 
pályakezdıkkel kapcsolatba kerülı szakértıkkel. A szakértı interjúk kutatáshoz 
hozzáadott értéke kettıs. Egyfelıl a szakértık megszólaltatásával információhoz 
jutottuk a közvetítı oldal véleményérıl, tehát a vállalati oldal véleménye kiegészült 
egy másik perspektívával. Másrészrıl pedig a szakértıi vélemények segítették a 
kvantitatív eredmények értelmezését is.  

A szakértıi interjúk hossza 45 perc és másfél óra között változott.  

A kutatás során 53 fıvárosi és vidéki fejvadászt, HR tanácsadót, 10 friss 
diplomásokra koncentráló állami foglalkoztatási program vezetıjét, szakértıjét és két 
diplomás pályakezdıket jelentıs számban foglalkoztató magyarországi nagyvállalat 
személyzeti ügyekben kompetens vezetıjét szólaltattuk meg.   

A szakértıi interjúk során a következı témákról folyt a beszélgetés:  

• Trendek a keresleti és a kínálati oldalon: a friss diplomás elhelyezkedési 
esélyei és specifikumai 

• A friss diplomás, mint jelölt: elvárások a friss diplomások irányában, 
pályakezdık gyengéi, erısségei, karrier tervei, motivációi 

• Friss diplomások foglalkoztatása: kiválasztás, készségek felmérése, betanítás 
és továbbképzés 

• Felsıoktatás és munkaerı-piac: A versenyszféra elvárásai a felsıoktatás felé, 
együttmőködés, javaslatok a két terület közeledéséhez  
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3. Friss diplomások foglalkoztatása 

Jelen fejezetben a diplomás pályakezdık foglalkoztatását mutatjuk be. 
Elemzéseinket a célcsoport hivatalos munkanélküliségi statisztikáival vezetjük be, 
majd rátérünk a megszólaltatott szakértık véleményére. Elemzésünket a vállalati 
survey eredményeinek bemutatásával zárjuk. A statisztikai elemzés fókuszában 
annak bemutatása áll, hogy milyen vállalati szegmensekben a legvalószínőbb a 
diplomás pályakezdık foglalkoztatása. Más szavakkal, milyen vállalatoknál tudnak 
legkönnyebben elhelyezkedni a friss diplomások.  

Hivatalos munkanélküliségi statisztikák 

A diplomás pályakezdık jelenlegi foglalkoztatásának ismertetése elıtt bemutatjuk a 
diplomás pályakezdık hivatalos munkanélküliségi statisztikáit. Fontosnak tartjuk 
hangsúlyozni, hogy a hivatalos statisztikák a diplomások és különösen a diplomás 
pályakezdık esetében nem fedik a teljes valóságot; ezen csoportok munkanélküliség 
esetén kisebb arányban fordulnak az Állami Foglalkoztatási Hivatalhoz (ÁFSZ), mint 
kevesebb osztályt végzett társaik.  

Az ÁFSZ statisztikáiban, 2008 áprilisában 442 843 nyilvántartott álláskeresı személy 
szerepelt. A nyilvántartott álláskeresık 4,3 százaléka, 19101 fı rendelkezett 
diplomával. Az összes nyilvántartott álláskeresı 0,5 százaléka, a diplomás 
álláskeresık 12 százaléka, összesen, 2356 fı volt diplomás pályakezdı. 

Az 1992-ben – az azt megelızı évhez képest - jelentısen megugrott a diplomás és 
friss diplomások száma. 1996-ban -, amikor eltörölték a friss diplomásoknak járó 
segélyt – 10 százalékkal, 1997-ben további 27 százalékkal csökkent a nyilvántartott 
friss diplomás álláskeresık száma. 1998-tól 2005-ig lényegében növekedett a 
számuk. Ezen idıszakon belül 2002 és 2005 közötti idıszakon belül mondhatni 
exponenciálisan növekedett a számuk – 19, 24 és 39 százalékponttal. A folyamat 
2005-ben tetızött, amikor a rendszerváltás óta legnagyobb számban regisztráltatták 
magukat az álláskeresı friss diplomások (3179 fı). Ebben az évben indították el a 
START programot. 2005 után pedig meredeken csökkent a nyilvántartott diplomás 
álláskeresık száma.   

Szakértıi vélemények szerint a 2002 és 2005 közötti jelentıs növekedés okát nem 
makro-gazdasági mozgatórugókban, inkább a felsıoktatás expanziójában kell 
keresnünk. A lényegében 1998-ban induló folyamat ezen idıszakban hozta meg 
végzısök formájában az eredményt. Az új évezredben tapasztalt diplomás 
pályakezdı munkanélküliek számossága így bizonyos szempontból tekintve 
természetes folyamat, hiszen a hallgatói létszám három és félszeresére nıtt és 
évente kétszer annyian szereznek diplomát, mint a kilencvenes évek elején. 

Más vélemények szerint az új évezredben tapasztalt magasabb munkanélküliségi 
számuk arra vezethetı vissza, hogy a munkaügyi szervek 1996-tól kezdtek külön 
csoportként tekinteni a friss diplomásokra és így hatékony munkatapasztalat-szerzési 
támogatással segítségükre lenni. A programok „beérése” pedig az új évezredre esett. 
Magyarország uniós csatlakozásával továbbá a programok finanszírozási 
lehetıségei is jelentıs mértékben megnıttek, így szélesebb perspektívájú programok 
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indulhattak.  A diplomás pályakezdıket megcélzó hatékony és a korábbinál nagyobb 
forrásokkal rendelkezı munkaügyi programok következtében pedig egyre több friss 
diplomás regisztráltatta magát.   

3.1. ábra: Nyilvántartott diplomás és friss diplomás álláskeresık számának változása 
az elızı évhez képest. 

 
Megjegyzés: Az ábra y tengelye százalékot jelent. Az ábra megmutatja, hogy az elızı évhez képest 
hány százalékkal változott a nyilvántartott diplomás és a friss diplomás álláskeresı száma. Az 1991-
es értékek az 1990-es évekhez képest vannak megjelenítve 
Forrás: ÁFSZ 2008 

Szakértıi vélemények a friss diplomások foglalkoztatásáról 

A megkérdezett szakértık egyetértettek abban, hogy az elmúlt években növekedett a 
versenyszférában az igény a bizonyos végzettségő szakemberekre, így a vállalatok 
egyre nyitottabbak a pályakezdı diplomások foglalkoztatására.  A foglalkoztatási 
helyzet javulásában mindenféleképpen nagy szerepet játszik a kényszer, hiszen 
számos terülten – elsısorban a mőszaki végzettséget igénylık terén – komoly 
szakemberhiány tapasztalható. Másfelıl viszont a pályakezdık alkalmazásának meg 
vannak a maga elınyei is, mint például az alacsonyabb fizetési igények, 
rugalmasság, formálhatóság.  

Diplomás pályakezdık alkalmazása azonban jelentıs kockázatokkal is jár. A 
legsúlyosabb kockázatot a tapasztalatlanságukból fakadó improduktív idıszak jelenti. 
Hatékony foglalkoztatásuknak így alapvetı feltétele az olyan vállalati belsı 
programok megléte, amivel a friss diplomások munka világába történı integrációs 
idıszakát lerövidítik. Mára számos hazai és multinacionális nagyvállalat „kiépítette” 
gyakornoki programját elısegítve ezzel a friss diplomások foglalkoztatását és 
biztosítva saját utánpótlását.  

 „Több nagyvállalat esete példázza, hogy már kialakultak azok a belsı 
továbbképzési rendszerek, melyekre alapozva a vállalatok egy része már 
pályakezdıket is fel mer venni”.  
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„Egyre több cég biztosít lehetıséget arra, hogy a pályakezdık 
megismerjenek egy céget belülrıl. A pályakezdık rotációs programon 
vesznek részt 1-2 évig, a késıbbiek folyamán pedig azon a területen 
helyezkednek el, ahol a legjobban beváltak és ami nekik a 
legszimpatikusabb.” 
 
„Sok cég rájött, hogy a jobb helyeken tanuló egyetemistákat érdemes már 
diákmunkában lekötni és amikor már látják, hogyan dolgozik és megszerzi 
a diplomát, ott tartják. Ez olcsóbb nekik, mintha az utcáról vagy fejvadász 
cégeken keresztül toboroznának. Elıször kisegítı munka keretében 
foglalkoztatják a hallgatókat, majd egyre komolyabb feladatokat adnak 
neki, amibıl megtapasztalhatják, hogy jó lesz-e nekik és ha igen, akkor a 
saját nevelésük lesz.” 

 

A megszólaltatott szakértık elmondták, hogy a felsıoktatás expanziójának 
köszönhetıen a diploma önmagában már nem jelent versenyelınyt a pályakezdık 
munkaerıpiacán. A legkülönbözıbb szerzett képességek (skill), kompetenciák és 
nem utolsósorban a megfelelı hozzáállás, munkaattitőd váltak fontossá. A vezetı 
fejvadászok továbbá elmondták, hogy a tanulmányok alatt megszerzett szakmai 
tapasztalat és maga a képzıintézmény szelektál a friss diplomások között. Utóbbi 
kapcsán fontosnak tartjuk elmondani, hogy annak ellenére, hogy szakértık tisztában 
vannak azzal, hogy vannak jobb és rosszabb „hírő” intézmények, legtöbbjük nem 
diszkriminál pusztán a képzıintézmény alapján. A tapasztalatok azonban azt 
mutatják, hogy a jobb „hírő” intézményben végzettek jobban teljesítenek a munka 
világában. Más szavakkal a képzıintézménynek közvetett hatása van az 
elhelyezkedési esélyekre.  

„Akármilyen diplomával már nem lehet egy jó céghez bekerülni.” 
 
„Egyre fontosabb lesz, hogy a végzettség mellett legyen [a jelöltnek] 
szakmai gyakorlata és aktív nyelvtudása.” 

 

A vállalati survey eredményei 

A mintában szereplı foglalkoztatottak átlagos száma 124 fı, átlagosan 25 diplomás 
és 1,4 diplomás pályakezdı jut egy cégre. A felmért cégeknél foglalkoztatott összes 
felsıfokú végzettségő alkalmazott közül tehát minden tizenhatodik pályakezdı. 

A felmérésben résztvevı cégek több, mint negyede (27 százaléka) jelezte, hogy 
foglalkoztat diplomás pályakezdıt. Emlékeztetıül: diplomás pályakezdıknek azokat 
tekintjük, akik az elmúlt két évben fejezték be felsıfokú tanulmányaikat. 

Ezen cégek átlagosan 5,6, medián értéken 2 fiatal diplomást foglalkoztatnak. Az 
átlag és a medián közötti különbség mértéke jelzi, hogy a mintában néhány cég 
kiugróan sok diplomás pályakezdıt foglalkoztat, így ık „elviszik az átlagot”. A 2-es 
medián érték azt jelenti, hogy a szóban forgó vállalati kör fele 2 vagy annál 
kevesebb, másik fele pedig 2-nél több fiatal diplomást foglalkoztat. 
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3.2.táblázat: Foglalkoztatott diplomás pályakezdık száma 

 
Statisztikák 

 
Átlag 5,6 
Módusz 1,0 
Elsı kvartilis 1,0 
Medián 2,0 
Harmadik kvartilis 5,0 
Cégek száma ahol nincs adat 39 
 
Összes cég, ahol foglalkoztatnak diplomás pályakezdıket 

 
897 

Forrás: GVI 

Hol dolgoznak a diplomás pályakezdık? Hogyan jellemezhetı a fiatal diplomásokat 
foglalkoztató vállalatok köre? Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen vállalatokra 
jellemzı, hogy diplomás pályakezdıket alkalmaznak. Más szavakkal, bemutatjuk, 
hogy milyen vállalati szegmensekben helyezkednek el a legkönnyebben a diplomás 
pályakezdık.  

A vállalat méretének növekedésével nı a fiatal diplomások alkalmazásának esélye. 
Amíg a 1-19 fı közötti cégek 12 százaléka, addig a 250 fı feletti cégek 62 százaléka 
alkalmaz diplomás pályakezdıket. Átlag feletti arányban a 100 fınél több 
foglalkoztatottal rendelkezı vállalatok alkalmaznak friss diplomásokat.  

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az esélyt (vagy valószínőséget) ne tévesszük 
össze az abszolút számokkal. A kis és közepes vállalatok számosságuk miatt fontos 
szerepet kapnak a friss diplomások foglalkoztatásában.  

3.3.táblázat: Diplomás pályakezdık foglalkoztatása vállalatméret szerint 

 
Vállalatok 

száma 
(db) 

Vállalatok 
aránya 

(%) 

Elızı kategóriától 
való eltérés 

(százalékpont) 

Átlagtól való 
eltérés 

(százalékpont) 
1-19 fı 136 12,7   0,0 -14,2 
20-49 fı 134 19,4 6,7 -7,5 
50-99 fı 208 29,5 10,1 2,6 
100-249 fı 210 42,3 12,8 15,4 
250 fı felett 191 62,2 19,9 35,3 
 
Összesen 

 
897 

 
26,9 

  

Forrás: GVI 
 

Jelentıs a friss diplomások foglalkoztatottságának különbsége gazdasági 
szolgáltatási szektor szerint is. A pénzügyi terület látványosan kimagaslik, 41 
százalékuk foglalkoztat diplomás pályakezdıt. A turizmus, a gazdasági 
szolgáltatások, az építı- és egyéb ipari területeken átlagos, a feldolgozóipar és 
szállítás, raktározás terén átlag alatti a diplomás pályakezdık alkalmazásának 
esélye. 
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Általánosságban elmondható, hogy azokban a szektorokban találunk nagy számban 
diplomás pályakezdıket, ahol egyébként is jellemzı a  diplomások foglalkozatása. 
Ebben az értelemben a friss diplomások felülreprezentáltsága nem meglepı, hiszen 
így biztosítják az állomány megmaradását. 

A pénzügy szektor azonban más miatt is kiemelkedik. HR tanácsadók és fejvadászok 
arról számoltak be, hogy egy pénzügyi szektorban tevékenykedı vállalatnál számos 
olyan munkakör van, amire a diplomás pályakezdık tökéletesen alkalmasak. Ezekkel 
a munkakörökkel nem jár túlságosan nagy önállóság, kreativitás, anyagi és személyi 
felelısség, tehát részfeladatok elvégzése tölti ki a munkakört. Ilyen pozíciókra 
érdemes friss diplomásokat alkalmazni. Egyfelıl van valamiféle szakmai tudásuk, 
olcsók és terhelhetık, másfelıl a részfeladatok végzésével szakmai tapasztalatra 
tesznek szert és késıbb komplexebb munkakörök elvégzésére is alkalmasak 
lesznek. Nem véletlen, hogy Magyarországon számos mőszaki területen 
tevékenykedı nagyvállalat mellett a nagyobb könyvvizsgáló és könyvelıcég 
rendelkezik a legkomolyabb diplomás pályakezdıket betanító-integráló programmal. 
  

3.4.táblázat: Diplomás pályakezdık foglalkoztatása szektor szerint 

 

Diplomást 
foglalkoztató 

cégek 
száma 

(db) 

Diplomást 
foglalkoztató 
cégek aránya 

(%) 

Átlagtól való 
eltérés 

(százalékpont) 

Pénzügyi szolgáltatások 40 40,8 13,9 
Turizmus 41 31,3 4,4 
Egyéb gazdasági 
szolgáltatások 120 30,6 3,7 
Építıipar 69 30,1 3,2 
Egyéb ipar 28 28,6 1,7 
Kereskedelem 150 27,0 0,1 
Mezıgazdaság 70 26,7 -0,2 
Feldolgozóipar 286 24,3 -2,6 
Szállítás, raktározás 75 22,9 -4,0 
 
Összesen 

897 26,9  

Forrás: GVI 

Fontosnak tartjuk ismét hangsúlyozni, hogy a fentiekben esélyekrıl és nem abszolút 
számokról beszéltünk. Az alábbi táblázatban látható, hogy mintánkban a 
feldolgozóipari cégek vannak legnagyobb számban, körükben találhatjuk a legtöbb 
diplomás pályakezdıt foglalkoztató vállalatot. A feldolgozóipar Magyarországon a 
legnagyobb gazdasági szektornak tekinthetı – a mintában a vállalatok 36 százaléka 
tevékenykedik a feldolgozóiparban - így nem csoda, hogy az abszolút számok 
tükrében ez az ágazat a legnagyobb felvevıje a friss diplomásoknak. Megállapítható 
ugyanakkor, hogy arányaiban átlag alatti mértékben (24 százalék) alkalmaznak friss 
diplomásokat.  
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Földrajzi elhelyezkedés szempontjából elmondható, hogy számottevı regionális 
különbségek nincsenek, csak a központi régió és a többi között tapasztalható eltérés 
a friss diplomások alkalmazásában. A Közép-Magyarországi vállalatok 32 százaléka, 
a többi régióban található vállalakozások 23 százaléka alkalmaz diplomás 
pályakezdıket. 

3.5.ábra: Diplomás pályakezdık foglalkoztatása földrajzi elhelyezkedés szerint 

 
Vállalatok 

száma 
(db) 

Vállalatok 
aránya 

(%) 

Átlagtól való 
eltérés 

(százalékpont) 
Közép-Magyarország 445 32,3 5,4 
Többi régió 434 23,0 -3,9 
 
Összesen 

 
897 

 
26,9 

 

Forrás: GVI 

Az elıbbiekben megállapítottuk, hogy a foglalkoztatott diplomás pályakezdıket 
bizonyos szektorokba tartozó és a Közép-Magyarországi régióban lévı cégek az 
átlagosnál nagyobb eséllyel foglalkoztatnak. Felmerül, hogy a két összefüggés közül 
az egyik vonatkozásban valójában csak látszólagos az arány, azaz azért találunk a 
fıvárosban és Pest megyében nagyobb valószínőséggel pályakezdıket, mert a 
pénzügy, egyéb gazdasági szolgáltatások, turisztika, építıipar elsısorban Közép-
Magyarországi régióba koncentrálódik. 

Az adatok azonban másról tanúskodnak. Közép-Magyarországon a pénzügyi, 
építıipari, turisztikai és a gazdasági szolgáltatási szektorokban 40 százalék a friss 
diplomásokat alkalmazó vállalatok aránya, szemben a többi régió megegyezı 
gazdasági ágaival, ahol az arányuk nem éri el a 25 százalékot. A finomelemzés 
továbbá kimutatta, hogy vidéken lényegében nincsen ágazati hatás, azaz a friss 
diplomásokat foglalkoztató vállalatok statisztikai értelemben egyenletesen oszlanak 
meg az egyes gazdasági ágak között.  
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3.6.ábra: Diplomás pályakezdık foglalkoztatása szektor és földrajzi térség szerint 

 
Forrás: GVI 

Összefoglalva elmondható, hogy a diplomás pályakezdıket fokozottabban 
foglalkoztató vállalatok olyan szektorokban tevékenykednek, amik a központi 
régióban találhatók. Ha szektor hatását kiszőrjük, akkor is azt tapasztaljuk azonban, 
hogy a központi régióban jelentısebb a friss diplomások foglalkoztatása. Ennek oka 
többféle mozgatója lehet: Elıször a fıvárosi egyetemek - számosságuk okán - 
jelentıs számban bocsátják ki a friss diplomásokat. A vidéken születettek, de a 
fıvárosban végzett diplomások jelentıs része a fıvárosban képzeli a jövıjét, nem tér 
vissza szülıvárosába. Tehát a friss diplomás humán tıke helyben van, a friss 
diplomások alkalmazásának pedig megvannak az elınyei (alacsony költségek, nagy 
terhelhetıség stb.), a vállalkozások pedig élnek a lehetıséggel. Másodszor, 
diplomás pályakezdıket alkalmazni kockázatos - mert alkalmazásuknak nemcsak 
elınyei, hanem hátrányai is vannak. Jelentıs erıforrást igényel a munka világába 
való integrálásuk, mégsem lojálisak, pár év tapasztalat után nagy valószínőséggel 
továbbállnak nagyobb jövedelem és gyorsabb elırejutás miatt. A központi régióban 
inkább megéri vállalni a kockázatot, hiszen pótlásuk nem ütközik különösebb 
nehézségekbe. Harmadszor a friss diplomások is a gyorsabb karrierlehetıség, 
magasabb fizetések, nemzetközi karrierlehetıségek miatt szívesebben vállalnak 
munkát a fıvárosban. 

Az exportból származó árbevétel aránya az összes árbevételben egy fontos 
jellemzıje egy vállalatnak. Ez az arány tekinthetı a cég egy fontos piaci 
indikátorának. Egy nagy arányú külkereskedelmi tevékenységgel jellemezhetı cég 
például kevésbé van kitéve a magyar nemzetgazdaság konjunktúra ciklusainak, 
másfajta vállalati kultúra jellemzi és nem utolsó sorban foglalkoztatottai egy részénél 
jellemzıen elvárt a nyelvtudás. Az adatok alapján elmondható, hogy a 
külkereskedelmi tevékenységet nem folytató vállalatok körében az átlagosnál 5 
százalékponttal kisebb az esélye a fiatal pályakezdık alkalmazásának. A 
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külkereskedelmi tevékenység arányának mértékének statisztikai értelemben 
azonban nincs hatással a diplomás pályakezdık foglalkoztatásának esélyére. 

3.7.ábra: Diplomás pályakezdık foglalkoztatása exportból származó árbevétel 
aránya szerint 

 
Vállalatok 

száma 
(db) 

Vállalatok 
aránya 

(%) 

Elızı kategóriától 
való eltérés 

(százalékpont) 

Átlagtól való 
eltérés 

(százalékpont) 
Export aránya 0%  480 22,3 0,0 -4,6 
Export aránya < 50%  158 34,0 12,7 7,1 
Export aránya > 50% 235 36,8 2,8 10,1 
Nincs Adat 24    
 
Összesen 

 
897 

 
26,9 

  

Forrás: GVI 

A többségében külföldi tulajdonú vállalatok közel 23 százalékponttal nagyobb 
valószínőséggel foglalkoztatnak friss diplomást, mint a többségében magyar 
tulajdonú vállalatok. 

3.8.ábra: Diplomás pályakezdık foglalkoztatása tulajdonszerkezet szerint 

 
Vállalatok 

száma 
(db) 

Vállalatok 
aránya 

(%) 

Átlagtól való 
eltérés 

(százalékpont) 
Többségében magyar tulajdonú 602 22,7 -4,2 
Többségében külföldi tulajdonú 277 45,0 18,1 
 
Összesen 

 
897 

 
26,9 

 

Forrás: GVI 

Az eddigiekben bemutattuk, hogy egy-egy dimenzió mentén milyen jellegő 
vállalatokra jellemzı a friss diplomások foglalkoztatása. A következıkben 
bemutatjuk, hogy milyen képet kapunk, ha az eddig vizsgált vállalati jellemzık 
mindegyikét egyidejően vesszük figyelembe. 

Az eredmények szerint a vizsgált öt vállalati jellemzı (méret, régió, tulajdon, export 
és szektor) közül a foglalkoztatottak száma tekinthetı a legfontosabb dimenziónak. 
Más szavakkal, ezen dimenzió szerint válik el leginkább, hogy egy vállalat alkalmaz-
e friss diplomásokat. A finomelemzés azonban megmutatja, hogy a vállalati méret 
mellett más jellemzık is fontos szerephez jutnak. A többségi külföldi tulajdonban 
lévı, pénzügyi, egyéb gazdasági szolgáltatásokat, turisztikai, kereskedelmi, 
építıipari és bányászati tevékenységet folytató közepes mérető (20-99 fı) vállalatok 
között például nagyobb arányban találunk friss diplomásokat (52 százalék), mint a 
100-249 fıt foglalkoztató vállalatok között (41 százalék). 

A 2.8. ábra tanulmányozása után megállapítható, hogy a többségi külföldi 
tulajdonban lévı, 250 fınél több foglalkoztatottal rendelkezı vállalatok 73 
százalékánál dolgozik friss diplomás. Velük szemben az 1-19 fıt foglalkoztató cégek 
körében találkozunk legkisebb valószínőséggel (a cégek 13%-a esetében) 
pályakezdı diplomásokkal. 
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3.9. ábra: Diplomás pályakezdık foglalkoztatása az öt vizsgált vállalati jellemzı 
szerint 

 

Megjegyzés: A fenti ábra az úgynevezett döntési fa eljárással készült. A döntési fa eljárás lényege, 
hogy statisztikai tesztek (khi-négyzet próbák) sorával egy kitüntetett változó szerint a leginkább 
homogén csoportokat hozza létre. Az eljárás segítségével így lehetıségünk van több dimenzió 
egyidejő figyelembevételével megállapításokat tenni a friss diplomások foglalkoztatottságára 
vonatkozóan. Az ábrában található százalékok jelzik a diplomás pályakezdıket alkalmazó vállalatok 
arányát, illetve az „n=” után olvashatóak le az egyes csoportokat alkotó vállalatok száma. 
Forrás: GVI 

Értelemszerően a diplomás pályakezdık sem alkotnak homogén csoportot, 
végzettségük, a felsıoktatásban megszerzett tudásuk, kompetenciáik, igényeik és 
terveik szerint jelentıs különbségeket tapasztalhatunk körükben. Ennek 
demonstrálására két dimenziós térben (vállalat nagysága és a többségi külföldi 
tulajdon) ábrázoltuk néhány foglalkozási csoport tipikus foglalkoztatási helyzetét. 
Más szavakkal, bemutatjuk, hogy a különbözı végzettségi hátteret igénylı 
foglalkozási csoportok jellemzıen milyen profilú vállalatoknál dolgoznak. 
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A logisztikusok jellemzıen az átlagosnál nagyobb és jellemzıen a külföldi tulajdonú 
vállalatoknál találnak munkát. Tükörképüknek a gazdaságelemzık tekinthetıek. 
Ezen csoport az átlagosnál kisebb és jellemzıen magyar tulajdonú vállalatoknál áll 
alkalmazásban. 

3.10. ábra: Gazdasági végzettségő diplomás pályakezdık foglalkoztatása 
tulajdonszerkezet és vállalati méret szerint 

 

Megjegyzés: A fenti ábrán a függıleges (Y) tengely megjeleníti a külföldi tulajdonban lévı vállalatok 
arányát, a vízszintes (X) pedig a vállalat méretét, ahol a 50-es érték jelenti az átlagos 
vállalatnagyságot. A vállalatnagyságot mérı skála egy absztrakt mutató, a számértékek önmagukban 
nem hordoznak információt. A két tengely kijelöli, hogy egy csoportot jellemzıen milyen profilú 
vállalatok foglalkoztatnak. Eszerint például, az ügyfélkapcsolati munkatársak 70 százalékban külföldi 
tulajdonú, és az átlagosnál kisebb vállalatoknál dolgoznak.  
Forrás: GVI 

A mőszaki végzettséget igénylı foglalkozási csoportok közül a vegyészmérnökök 
dolgoznak legnagyobb valószínőséggel külföldi tulajdonú vállalatoknál. A 
villamosmérnök pedig nagyobb valószínőséggel nagyobb cégeknél állnak 
alkalmazásban. A termelésirányító mérnökök szinte az origónál helyezkednek el. A 
vállalat tulajdonszerkezete és mérete szerint nem lehet következtetést 
megfogalmazni róluk. Az építészmérnököket jellemzıen magyar tulajdonú és az 
átlagosnál kisebb vállalatoknál foglalkoztatják.  
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3.11. ábra: Mőszaki végzettségő diplomás pályakezdık foglalkoztatása 
tulajdonszerkezet és vállalati méret szerint 

 

Megjegyzés: A fenti ábrán a függıleges (Y) tengely megjeleníti a külföldi tulajdonban lévı vállalatok 
arányát, a vízszintes (X) pedig a vállalat méretét, ahol a 50-es érték jelenti az átlagos 
vállalatnagyságot. A vállalatnagyságot mérı skála egy absztrakt mutató, a számértékek önmagukban 
nem hordoznak információt. A két tengely kijelöli, hogy egy csoportot jellemzıen milyen profilú 
vállalatok foglalkoztatnak. Eszerint például, az informatikusok közel 60 százalékban külföldi tulajdonú, 
és az átlagosnál nagyobb vállalatoknál dolgoznak.  
Forrás: GVI 
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4. A várható kereslet alakulása 

Az alábbiakban a diplomás pályakezdık foglalkoztatásának várható helyzetével 
kapcsolatos eredményeket vizsgáljuk meg közelebbrıl. Elıször az interjúk során 
megszólaltatott szakértık véleményét ismertetjük, majd rátérünk a vállalati felmérés 
statisztikai elemzésére. A statisztikai elemzésben bemutatjuk az általános és 
szakmánkénti várható rövidtávú keresletet az egyén és a vállalatok szemszögébıl.  

Szakértı vélemények a diplomás pályakezdık jövıbeli 
foglalkoztatásáról 

A kutatás során megszólaltatott szakértık elmondták, hogy a friss diplomások 
jövıbeli keresletét alapvetıen a külföldi vállalatok Magyarországra települése 
határozhatja meg. Egyes szakértık szerint meg van az esélye annak, hogy a 
jövıben újabb nagyvállalatok települnek Magyarországra, így tovább fog növekedni 
az igény a mőszaki végzettségő szakemberekre és ez kedvezı hatással lesz az ilyen 
végzettségő pályakezdık foglalkoztatásának helyzetére is. Épp ezért nem többen 
nem gyızték hangsúlyozni, hogy a megfelelı szintő nyelvtudással a mőszaki 
végzettség ellenére is nehéz lesz elhelyezkedni.  

”További gyártó és termelı cégek jönnek Magyarországra és akkor ott 
majd százával kellenek a mérnökök. Nem tudom, milyen cégnek kell 
ahhoz bejönnie, hogy százával kelljen a történelem szakos bölcsészek.” 

A nem mőszaki végzettségő pályakezdık jövıbeli elhelyezkedési esélyeit a Shared 
Service Centerek (vagy Business Support Ceneterek) „mozgása” határozhatja meg; 
ezekben a szolgáltató központokban a pozíciók 60-70 százaléka is alkalmas arra, 
hogy pályakezdık töltsék be. A szolgáltató központok megjelenése azért is 
gyakorol(t) jelentıs hatást a friss diplomások foglalkoztatása, mert elsısorban az 
olyan végzettségi háttérrel rendelkezı friss diplomásoknak jelentenek perspektívát, 
ahol a szakértık szerint „túlképzés folyik”. A szolgáltató központok számos bölcsész, 
közgazdász, de még jogász végzettségő pályakezdıket is foglalkoztatnak. Ezek a 
pozíciók elméletileg középfokú végzettséghez vannak kötve, de a tapasztalatok 
szerint Magyarországon az érettségihez nem párosul az elvárt szintő nyelvtudás, 
ezért a szolgáltató központok a diplomások között toboroznak.  

„A pályakezdık rétegét ez úgy érinti, hogy nagyon nagy a kereslet a 
magas szintő nyelvtudással rendelkezı, nyitott, alkalmazkodni tudó 
fiatalok iránt, többféle végzettséggel is: pénzügy, számvitel, gazdasági 
kommunikáció, külkereskedelem. Nagy versenyben vannak a szolgáltató 
központok azért, hogy megtalálják a legjobb képességekkel rendelkezı 
réteget. Sok ugyanilyen típusú pozíció közül választhatnak a 
pályakezdık.” 

További szolgáltató központok Magyarországra településén kívül középtávon nem 
igazán látnak esélyt a nem mőszaki végzettségőek foglalkoztatási helyzetük 
javulására. Több szakértı elmondta, ha nem alakul át jelentısebb mértékben a 
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oktatáspolitika, akkor még inkább fokozódni fog a túlkínálat számos képzési 
területen. 

„Ha idetelepítenek további Call Centereket, biztos hogy sok, idegen 
nyelven jól beszélı jelölt fog kelleni, pl. angol-francia, angol-olasz, angol-
svéd, angol-német nyelven. A bölcsészeknek itt van mit keresni. De nem 
ez az általános.” 
 
„Vannak olyan ügyfeleink, akik bejelentették, hogy a közeljövıben további 
500 ember lenne az igényük. És tudunk arról is, hogy további centerek 
fognak idejönni. Úgyhogy a nyelveket beszélı pályakezdık, ha 
valamennyire egyezik az elképzelésük a lehetıségekkel, 5 állás közül 
tudnak válogatni.” 

 
„Azonban, ha ez a néhány cég tılünk keletebbre viszi ki az üzletágat, 
akkor nyilván nı a munkanélküliség a friss diplomások között.” 
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A vállalati survey eredményei 

A cégek kétharmada nem tervez létszámváltozást 2008-ban. Összességében 
azonban a foglalkoztatottak száma várhatóan enyhén növekedni fog 2008-ban, 
ugyanis a mintában szerepelı cégek közel negyede jelezte létszámbıvítési 
szándékát. Átlag feletti mértékben a 100 fınél nagyobb (32 százalék), külföldi 
tulajdonú (36 százalék), budapesti (27 százalék) és egyéb gazdasági szolgáltatás és 
ingatlan szektorban tevékenykedı (30 százalék) vállalatok számoltak 
létszámbıvülési szándékaikról.   

A mintában szereplı vállalatok 19 százalékánál növekszik a diplomás és 16 
százalékánál a diplomás pályakezdık létszáma.  

4.1. ábra: A cégek aránya a foglalkoztatottakra vonatkozó 2008-ban várható kereslet 
szerint, % 

 
Forrás: GVI 

A foglalkoztatásra vonatkozó várható kereslet egy indikátora lehet a 
létszámnövekedést és létszámcsökkenést valószínősítı cégek arányának 
különbsége. Eszerint 2008-ra vonatkozóan a diplomások és diplomás pályakezdık 
esetében 15 százalékkal, a teljes létszámra vonatkozóan 16 százalékkal nagyobb a 
felvételt tervezık aránya, mint a leépítést valószínősítı vállalatoké.  

Az indikátor alapján összehasonlítottuk a 2007-re és 2008-ra vonatkozó 
várakozásokat. A 2008-as várakozásokhoz két értéket is megadtunk, mert a 2007-es 
felvételben az agár és egyéb ipari szolgáltatás szektorok nem szerepeltek.  
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Elmondható, hogy mindhárom csoport – diplomások, friss diplomások és 
összlétszám – esetében javultak a várakozások, leginkább az összlétszám esetében, 
ahol 5 százalékpontot emelkedett azon vállalatok aránya – agrár és egyéb ipari 
szolgáltatás nélkül -, amelyek a következı egy évben létszámbıvülést 
valószínősítenek. 

4.2. ábra: A létszámnövekedést és létszámcsökkenést valószínősítı cégek 
arányának különbsége 

 

Forrás: GVI 

Milyen jellemzıkkel bíró vállalatok körében prognosztizálható legnagyobb 
valószínőséggel a diplomás foglalkoztatottak növekedése? Az döntési fa eljárás 
során öt vállalati jellemzı - méret, régió, tulajdon, export és szektor – egyidejő 
alkalmazásával hoztunk létre homogén csoportokat. 

A vizsgált jellemzık közül a vállalat mérete tekinthetı a legfontosabb dimenziónak. 
Más szavakkal, ezen dimenzió szerint válik el leginkább, hogy egy vállalat tervezi-e 
2008-ban diplomások felvételét. A vállalat méret olyannyira jelentıs dimenzió, hogy 
az 50 fınél nagyobb vállalatok esetében a többi jellemzı irrelevánsnak számít. 
Például, egy 100 fıs Közép-Magyarországi régióban, pénzügyi szektorban 
tevékenykedı vállalat, például ugyanolyan valószínőséggel tervezi diplomás 
felvételét, mint egy 100 fıs Dél-Alföldi építıipari cég.  

Velük szemben az 1-49 fıs vállalakozások körében a tulajdonszerkezet és a szektor 
tovább árnyalja a képet. Összességében igaz ugyan, hogy az 1-49 fıs vállalatok 
körében kisebb a diplomás létszámbıvítés esélye (16 százalék), mint a 50-249 fıt 
foglalkoztatókéban (23 százalék), ha azonban a kisvállalkozás többségében külföldi 
tulajdonban van, akkor nagyobb valószínőséggel bıvíti diplomás alkalmazottainak 
létszámát, mint az 50-249 fıs vállalatok. 
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4.3. ábra: Cégek csoportjai a diplomás foglalkoztatottak 2008-ban tervezett 
létszámnövekedése szerint 

 

Megjegyzés: A fenti ábra az úgynevezett döntési fa eljárással készült. A döntési fa eljárás lényege, 
hogy statisztikai tesztek (khi-négyzet próbák) sorával egy kitüntetett változó szerint a leginkább 
homogén csoportokat hozza létre. Az eljárás segítségével így lehetıségünk van több dimenzió 
egyidejő figyelembevételével megállapításokat tenni a diplomások jövıbeli foglalkoztatottságára 
vonatkozóan. Az ábrában található százalékok jelzik a diplomásokat felvenni tervezı vállalatok 
arányát, illetve az „n=” után olvashatóak le az egyes csoportokat alkotó vállalatok száma. 
Forrás: GVI 

A továbbiakban megvizsgáljuk vállalatméret, szektor és régió szerinti bontásban a 
létszámnövekedés és a diplomás pályakezdık felvételének összefüggéseit. 

Megállapíthatjuk, hogy a vállalatméret növekedésével nı a létszámbıvítést tervezı 
vállalatok aránya. Míg az 1-19 fıt foglalkoztató vállalatok 19, addig a 250 fınél több 
foglalkoztatottak 33 százaléka tervezi új alkalmazottak felvételét. A 250 fı feletti 
vállalatok körében prognosztizált nagyarányú létszámbıvülés nagyrészt a diplomás 
pályakezdıket fogja kedvezıen érinteni, hiszen ezen vállalati kör 36 százaléka 
jelezte, hogy egy éven belül szándékában áll friss diplomás(oka)t felvenni.  
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4.4. ábra: Létszámot növelni szándékozó és pályakezdı diplomások felvételét 
tervezı cégek aránya a vállalat mérete szerint, % 

 

Forrás: GVI 

Az egyéb gazdasági szolgáltatással foglalkozó vállalatok jeleztek legnagyobb 
arányban (30 százalék) és a mezıgazdasági szektorban tevékenykedık pedig a 
legkisebb arányban (9 százalék) létszámbıvítési szándékot. Diplomás pályakezdık 
felvételére a pénzügyi szektorban lehet a legnagyobb arányban számítani, az ide 
tartozó vállalatok több mint egyharmada jelezte pályakezdı diplomások jövıbeli 
felvételét. Emlékeztetıül, ezen vállalati kör körében alkalmaznak jelenleg is 
legnagyobb arányban diplomás pályakezdıket. 

Kiemelnénk még a szállítás, raktározás szektorban tevékenykedı vállalatokat 23 
százalékuk jelezte, hogy létszámbıvülését tervez, azonban mindössze 11 százalék 
valószínősítette, hogy diplomás pályakezdıt is felvenne a következı egy évben. A 
létszámbıvülés tehát várhatóan ebben a szektorban fogja a legkevésbé érinteni a 
pályakezdı diplomásokat.  
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4.5. ábra Létszámnövekedés és pályakezdı diplomások felvételét tervezı cégek 
aránya ágazatok szerint, % 

 

Forrás: GVI 

Talán nem meglepı módon a Közép-Magyarországi vállalatok körében várható 
legnagyobb (27 százalék) és az Észak-Alföldiben a legkisebb (14 százalék) 
arányban olyan cég, amely növelni kívánja a foglalkozattak számát. Friss diplomások 
felvétele ugyanígy a Közép-Magyarországi régió cégeinél a legvalószínőbb (a cégek 
21 százaléka tervezi ezt). Kiemelnénk továbbá, hogy Észak-Magyarországon a 
magas létszámbıvítési valószínőség (27 százalék) kevesebb cégnél fogja mértékben 
fogja a diplomás pályakezdıket is érinteni (15 százalék). 
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4.6. ábra: Létszámnövekedést és pályakezdı diplomások felvételét tervezı cégek 
aránya földrajzi régiók szerint, % 

 

Forrás: GVI 

Az eddigi vizsgálatainkat a döntési fa eljárás segítségével kiterjesztjük öt vállalati 
jellemzıre – méret, régió, tulajdon, export és szektor – és egyidejő alkalmazásukkal 
hoztunk létre homogén vállalati csoportokat. 

A vállalatnál foglalkoztatottak létszáma tekinthetı ismételten a legfontosabb 
vízválasztónak. A 250 fınél nagyobb, feldolgozó-, építıiparban, kereskedelemben, 
turizmusban és egyéb gazdasági szolgáltatásban tevékenykedı, Észak-Alföldi, 
Közép-Alföldi és Közép-Magyarországi vállalatok körében prognosztizálható 
leginkább a friss diplomások jövıbeli elhelyezkedése; 45 százalékuk nyilatkozott úgy, 
hogy egy éven belül pályakezdı diplomást vesz fel.  

Érdekes módon diplomás pályakezdık felvételének tekintetében az eddigiekben 
meghatározó szerepet betöltı tulajdonszerkezet nem tekinthetı relevánsnak.   
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4.7. ábra: Diplomás pályakezdık létszámnövekedése öt vállalati jellemzı szerint.   

 

Megjegyzés: A fenti ábra az úgynevezett döntési fa eljárással készült. A döntési fa eljárás lényege, 
hogy statisztikai tesztek (khi-négyzet próbák) sorával egy kitüntetett változó szerint a leginkább 
homogén csoportokat hozza létre. Az eljárás segítségével így lehetıségünk van több dimenzió 
egyidejő figyelembevételével megállapításokat tenni a friss diplomások jövıbeli foglalkoztatottságára 
vonatkozóan. Az ábrában található százalékok jelzik a friss diplomásokat felvenni tervezı vállalatok 
arányát, illetve az „n=” után olvashatóak le az egyes csoportokat alkotó vállalatok száma. 
Forrás: GVI 

A továbbiakban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a vizsgált 29 foglalkozási 
csoportban hogyan fog alakulni a diplomás pályakezdık iránti kereslet 2008-ban. 
Elemzéseinket két szemszemszögbıl kiindulva végeztük. A két megközelítés 
együttes alkalmazása, ad lehetıséget összetett és megalapozott következtetések 
levonására.  

Elsı megközelítésben azt vizsgáljuk, hogy a felvenni tervezett diplomás pályakezdık 
száma hogyan viszonyul a jelenleg foglalkoztatottak számához, másodikként pedig 
azt, hogy a diplomás pályakezdık felvételét tervezı cégek száma hogyan aránylik a 
pályakezdıket foglalkoztató cégekéhez2. Ezzel arra a kérdésre keressük a választ, 
hogy hogyan változik a diplomás pályakezdık iránti kereslet az egy évvel korábbihoz 
képest. Mielıtt nekilátunk az eredmények értelmezéséhez, fel kell tennünk a kérdést, 
hogy a jelenleg foglalkoztatottak számához hány új diplomás pályakezdıt kell a 
cégeknek felvenni ahhoz, hogy a kereslet stabil maradjon. Az alkalmazott definíció 
szerint diplomás pályakezdınek a foglalkozás végzéséhez releváns diplomával 
legfeljebb két éve rendelkezı munkavállalók számítanak, és ennek megfelelıen 
tettük fel kérdéseinket a munkáltatóknak. E mögött a definíció mögött az az 
elgondolás áll, hogy egy frissen végzett pályakezdı a munkahelyén 

                                                 
2 A GVI ezt a megközelítést alkalmazta a tavalyi felvétel elemzése során is. Lásd: Selmeczy Iván: 
Diplomás pályakezdık és egyetemi, fıiskolai karok vállalati szemszögbıl – 2007. 1000 magyarországi 
cég körében végzett felmérés eredményei, MKIK GVI Kutatási Füzetek 2007/1., 2007. július. 
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hozzávetılegesen két év alatt éri el azt a szakmai színvonalat, amellyel lehetıséget 
kaphat, hogy a cég szakmai ranglétráján egy fokkal feljebb lépjen. Ennek 
következtében a pályakezdı státuszból kilépı alkalmazott korábbi feladatainak 
ellátására a cég hozzávetılegesen kétévente kényszerül egy új pályakezdı 
felvételére. Ez természetesen csak feltételezés. A munkáltatók nem feltétlenül 
kényszerülnek kétévente a pályakezdık pótlására. A pályakezdı végezheti 3, vagy 
akár 5 évig is ugyanazt a munkakört, feladatait egyre jobban ellátva. Ettıl eltekintve, 
a kétéves pótlási ciklust feltételezve arra következtethetünk, hogy ha a munkáltatók 
nem vennének fel új pályakezdıket, akkor számuk egy év alatt a pályakezdı 
státuszból kikerülı diplomások számával, azaz hozzávetılegesen a felére 
csökkenne. A diplomás pályakezdık iránti kereslet hosszabb távon tehát akkor 
marad stabil, ha adott évben a felvenni tervezett pályakezdık száma eléri, vagy 
meghaladja a jelenleg foglalkoztatott pályakezdık 50%-át. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy fenti gondolatmenetünk csak aggregáltan, makroszinten 
érvényes. Vállalati szinten problémát jelenthet, hogy eltekintünk a munkaerı-
mobilitási hatásoktól. A kereslet és a kínálat közötti egyensúly alakulása ezen 
túlmenıen is számos tényezı függvénye, különösen egy ilyen heterogén munkaerı-
piaci szegmensben. Az 50%-os küszöbérték alkalmazásának indokoltságát ugyan 
empirikusan nem tudjuk alátámasztani, mégis hasznos támpontként szolgálhat, 
feltételezve, hogy az ettıl felfelé vagy lefelé jelentısen eltérı mutató a kereslet 
várható elmozdulására, erısödésére vagy mérséklıdésére utal. 

A mintában szereplı vállalatok összesen 4102 diplomás pályakezdıt foglalkoztattak 
2008 áprilisában és egy éven belül 1410 friss diplomás felvételét valószínősítették. A 
megkérdezett cégek által felvenni tervezett diplomás pályakezdık száma tehát 
átlagosan a jelenleg foglalkoztatottak 34%-ának felel meg. Az eddigi gondolatmenet 
alapján tehát elmondható, hogy a jövıben mérséklıdni fog a vizsgált 29 foglalkozási 
csoportban a diplomás pályakezdık munkaerı-piaci jelenléte. 2007-ben ez az arány 
52 százalék volt, tehát a tavalyi stagnálást valószínősítı várakozásokhoz képest 
2008-ban visszafogottabbak lettek a diplomás pályakezdık foglalkoztatására 
vonatkozó szándékok. 

Az egyes foglalkozási csoportok tekintetében elmondható, hogy elsısorban a 
gazdasági végzettséget igénylık körében fog csökkeni a kereslet, a mőszaki 
végzettséget igénylı foglalkozási csoportok többségére a stagnálás jellemzı. A 4.8-
es és 4.9-es ábrákon mindezt nyomon lehet követni.  

Az alábbiakban csak azokat a foglalkozások iránti rövidtávú keresletet elemezzük, 
ahol legalább 25 vállalat alkalmazott legalább 40 pályakezdıt. Az elemzési kör ezen 
szőkítését a eredmények torzításának csökkentése indokolja. Így a továbbiakban 12 
mőszaki végzettséget és 10 gazdasági végzettséget igénylı munkakört elemzünk.  
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4.8. ábra: Mőszaki végzettségő diplomás pályakezdık iránti kereslet – Létszám 
szerint 

 

4.9. ábra: Gazdasági és jogi végzettségő diplomás pályakezdık iránti kereslet – 
Létszám szerint 

 

Megjegyzés: Az ábrán látható piros vonalak jelzik, hogy az adott foglalkozási csoportban 
növekedésre, stagnálásra vagy csökkenésre számíthatunk-e. „Hüvelykujj szabályunk” szerint: 40 
százalék alatt csökkenés, 40-60 százalék között stagnálás és 60 százalék felett növekedés 
prognosztizálható.  
Forrás: GVI 
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Másik megközelítés gyanánt a kereslet erısségének mérésére a pályakezdıket 
foglalkoztató és felvenni tervezı cégek számának hányadosát is kiszámoltuk. Ez a 
mutató különösen azért érdekes, mert nincs kitéve a túlzott létszámbıvítési 
várakozások torzító hatásának. Az ennek alapján számított várható keresleti 
viszonyokat a 4.10 és a 4.11. ábrákon mutatjuk be. Fontos, hogy az ábrákat ne 
külön-külön, hanem páronként, együttesen értelmezzük. Megbízhatóbb 
következtetéseket akkor vonhatunk le, ha adott foglalkozási területre mindkét 
mutatónk erısebb, illetve gyengébb keresletet jelez. 

Mint korábban láthattuk, jelenleg a vállalatok 27 százaléka foglalkoztat diplomás 
pályakezdıt, és egy éven belül a vállalatok 16 százaléka tervezi diplomás 
pályakezdı felvételét. A diplomás pályakezdık felvételét tervezı cégek száma a 
diplomás pályakezdıket jelenleg foglalkoztató cégek számához viszonyítva 59 
százalék. Eszerint tehát a diplomás pályakezdıket alkalmazó vállalatok aránya 
növekedni fog, ami bizonyos szempontból a kereslet növekedését is elırevetíti. A 
tavalyi évben ez az arány 52 százalék volt, eszerint egy éven belül több vállalat 
tervez diplomás pályakezdıt felvenni, mint egy évvel korábban. Ezen megközelítés 
szerint, tehát, javul a diplomás pályakezdık foglalkoztatása. 

Az egyes foglalkozási csoportok tekintetében elmondható a mőszaki végzettséget 
igénylı foglalkozási csoportok többségére e tekintetben a növekedés jellemzı, míg a 
gazdasági végzettséget igénylı foglalkozási csoportok körében inkább stagnálás 
prognosztizálható. A 4.10 és a 4.11. ábrákon mindezt nyomon lehet követni.  

4.10. ábra: Mőszaki végzettségő diplomás pályakezdık iránti kereslet – Cégek 
szerint 

 

Megjegyzés: Az ábrán látható piros vonalak jelzik, hogy az adott foglalkozási csoportban 
növekedésre, stagnálásra vagy csökkenésre számíthatunk-e. „Hüvelykujj szabályunk” szerint: 40 
százalék alatt csökkenés, 40-60 százalék között stagnálás és 60 százalék felett növekedés 
prognosztizálható.  
Forrás: GVI 
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4.11. ábra: Gazdasági és jogi végzettségő diplomás pályakezdık iránti kereslet – 
cégek szerint 

 

Megjegyzés: Az ábrán látható piros vonalak jelzik, hogy az adott foglalkozási csoportban 
növekedésre, stagnálásra vagy csökkenésre számíthatunk-e. „Hüvelykujj szabályunk” szerint: 40 
százalék alatt csökkenés, 40-60 százalék között stagnálás és 60 százalék felett növekedés 
prognosztizálható.  
Forrás: GVI 

Az elsıre ellentmondónak tőnı megközelítésekbıl származó eredményeket a 
következıképpen foglalhatjuk össze:  

A diplomás pályakezdıket foglalkoztató cégek száma 11 százalékponttal nı, 
miközben a diplomás pályakezdık felvételére vonatkozó szándékok némileg 
visszafogottabbakká váltak. Valószínősíthetı tehát, hogy - a vizsgált 29 
foglalkoztatási csoportra vonatkozóan – diplomás pályakezdıket foglalkoztató 
vállalatok aránya növekszik, míg a létszámbıvülés terén visszafogottabbak a 
várakozások, mint 2007-ben. Ezzel együtt láthatjuk, hogy továbbra is több cég 
tervezi diplomások és diplomás pályakezdık felvételét, mint amennyi 
elbocsátásukban gondolkodik. Mindezt úgy interpretálhatjuk, hogy a 
versenyszektorban a diplomások iránti stabil, de a korábbiakhoz képest 
visszafogottabb kereslet várható 2008-ban tavalyhoz képest. 

Általánosságban elmondható, hogy a gazdasági végzettséggel rendelkezı friss 
diplomások elhelyezkedési esélyei némileg romlanak 2008-ban. Mind az ıket 
foglalkoztató cégek száma, mind pedig a felvenni tervezettek száma a jelenlegi 
helyzetnél rosszabb képet mutat. 
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5. Túlkereslet és túlkínálat foglalkozási csoportok szerint 

Az alábbiakban bemutatjuk a vállalati kérdıíves kutatásunk hiányterületekre 
vonatkozó eredményeit, majd a szakértıi interjúk alapján az érem másik oldalát, a 
túlkínálatot elemezzük. Végzetül a teljesség igénye nélkül bemutatjuk, hogy az állam 
milyen programokkal kívánja enyhíteni a diplomás pályakezdık munkanélküliségét.  
 

Túlkereslet  

A felmérésben résztvevı vállalatok 14 százaléka, a diplomás pályakezdıket jelenleg 
is foglalkoztató vállalatok 38 százaléka és a pályakezdıket a közeljövıben 
alkalmazni tervezı vállalatok 47 százaléka jelezte, hogy az elmúlt egy-két évben a 
18 vizsgát foglalkozási terület legalább egyike esetében nehezen találtak diplomás 
pályakezdıt egy meghirdetett pozícióra.   
 
A diplomás pályakezdıket jelenleg is foglalkoztató vállalatok közül a 
feldolgozóiparban tevékenykedı (47 százalékuk), a 250 fınél több foglalkoztatottal 
rendelkezı (51 százalékuk), a többségében külföldi tulajdonban lévı (50 
százalékuk), illetve Közép-, és Nyugat-Dunántúlon lévı (48 és 49 százalékuk) 
gazdálkodó szervek jelezték az átlagosnál nagyobb arányban, hogy bizonyos 
pozíciókhoz nehezen találtak megfelelı jelöltet az elmúlt egy-két évben.  
 
Az interjúk során megkérdezett fejvadászok, HR tanácsadók szinte egybehangzóan 
mőszaki végzettséget igénylı foglalkozáscsoportokat említettek, amikor a 
munkaerıhiányról kérdeztük ıket. A mőszaki végzettségek közül jellemzıen az 
informatikust, gépész-, villamos és vegyészmérnököt említették, mint tipikus 
hiányszakmákat. A gazdasági végzettségek közül a könyvelıt, számviteli szakértıt 
emelték ki, akik körében folytatott toborzások során elıfordul, hogy nehézségekbe 
ütköznek.  
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A szekértık tapasztalataival egybevágó eredményeket kaptunk a vállalatok 
megkérdezésével is. A mintában szereplı vállalatok leggyakrabban a gépészmérnök 
(128 említés), villamosmérnök (63 említés), informatikus (58 említés) és a gazdasági 
végzettséget igénylı munkakörük közül a könyvelı, számviteli munkatárs (51 
említés) voltak a leggyakrabban hiányterületként megjelölt munkakörök.  
 

5.1. táblázat: Hiányterületként említett foglalkozási területek eloszlása 

 n % 
gépészmérnök 

128 27,5 

villamosmérnök 65 13,9 

informatikus, programozó 60 12,9 

könyvelı, kontroller, számviteli munkatárs 52 11,2 

termelésirányító mérnök 43 9,2 

kereskedı, értékesítı, üzletkötı 41 8,8 

gyártástechnológiai mérnök 39 8,4 

egyéb asszisztens, ügyintézı 38 8,2 

pénzügyes 33 7,1 

minıségellenır, minıségbiztosító mérnök 32 6,9 

építımérnök 30 6,4 

logisztikus, beszerzı, anyaggazdálkodó 27 5,8 

mezıgazdasági mérnök 25 5,4 

építészmérnök 22 4,7 

vegyészmérnök 21 4,5 

gazdaságelemzı 16 3,4 

fa- és könnyőipari mérnök 15 3,2 

piackutató, piacelemzı 14 3,0 

 

Hiányt érzékelı vállalatok száma 466  
Forrás: GVI 
 
Ezen a ponton tegyünk egy kis kitérıt és tekintsük át az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat hivatalos statisztikáit. A 2008 márciusában a regisztrált álláskeresı friss 
diplomások között a mérnökök még a pedagógusokat is meghaladó számban 
szerepelnek a nyilvántartásban. A nyilvántartott friss diplomás álláskeresık 19 
százaléka mérnök és 18 százaléka pedagógus. Az eddig bemutatott eredmények 
tükrében hogyan lehetséges, hogy a mérnöki munkakörök tekinthetık az elsıszámú 
hiányterületnek mégis az ilyen végzettséggel rendelkezıket találjuk legnagyobb 
arányban a hivatalos statisztikákban? A továbbiakban a látszólagos ellentmondás 
értelmezésére teszünk kísérletet.  
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5.2. táblázat: A felsıfokú végzettségő nyilvántartott álláskeresı pályakezdık 
megoszlása a keresett állás FEOR besorolása szerint 

 Arány (%) 
Mérnök 18,9 
Pedagógus 18,1 
Felsıfokot nem igénylı szellemi foglalkozások 13,2 
Ügyintézı 12,6 
Közgazdász 11,5 

Megjegyzés: Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a hivatalos statisztikák a diplomások és különösen 
a diplomás pályakezdık esetében nem fedik a teljes valóságot; ezen csoportok munkanélküliség 
esetén kisebb arányban fordulnak az Állami Foglalkoztatási Hivatalhoz, mint kevesebb osztályt 
végzett társaik. 
Forrás: ÁFSZ 2008 
 
Egyfelıl a megkérdezett szakértık - a GVI rövidtávú szakmánkénti munkaerı-
kereslet prognózisával összhangban elmondták -, hogy nem mindegyik mérnöki 
terület egyformán keresett, agrármérnökként vagy környezetmérnökként például nem 
könnyő elhelyezkedni. 
 
Másfelıl, a fejvadászok és HR tanácsadók hangsúlyozták, hogy egy keresett 
mérnöki diploma önmagában még nem biztos, hogy megnyitja a kapukat. manapság 
már fontos – és egyre fontosabbá válik -, hogy a diploma mellé bizonyos 
képességek, kompetenciák és megfelelı szintő nyelvtudás párosuljon.  
 

„Sok informatikus van a piacon, de aki jó nyelvtudással rendelkezik, abból 
kevés van. Már nem elég náluk, hogy mőszaki szöveget értsen és meg 
tudjon fogalmazni egy e-mailt: sok cégnél a külföldi partnerrel is tartania 
kell a kapcsolatot az IT-snek.” 
 
„Akár ha megnézzük az álláshirdetéseket, látható, hogy mérnökbıl egyre 
több kell, de általában hiányos a nyelvtudásuk. Hiába követeli meg az 
egyetem, nem egy valós nyelvtudással jönnek ki, legfeljebb gyenge 
középfokú tudással.” 
 
„Megtévesztı a kínálat, mert mérnökbıl sokkal több van. Olyan 
pályakezdı mérnököt kell lasszóval fogni, aki nem csak végigevickélt az 
egyetemen vagy fıiskolán, hanem igazán ott van a szakmájában: 
kompetens, megbízható és rendelkezik a megfelelı szakmai alappal –
ilyenbıl kevés van.” 
 

Összefoglalva elmondható, hogy a mérnöki területen is vannak keresett és kevésbé 
keresett szakmák, illetve a keresett szakmák esetében is kiemelkedı jelentıségő a 
megfelelı nyelvtudás és az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák 
megléte.  
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A megkérdezett szakértık elmondták, hogy pár évvel ezelıtt is ezeket a foglalkozási 
csoportokat emelték volna ki hiányterületként. A szakértık válaszai alapján három 
hiányterületek hátterérıl szóló tipikus véleménycsoportot azonosítottunk:  
 
Többen elmondták, hogy a multinacionális vállalatok generálják a legnagyobb 
keresletet és nekik elsısorban mőszaki végzettséggel rendelkezık van szükségük. 
Ezzel összefüggésben, más szemszögbıl közelítve mások véleménye szerint a 
mőszaki felsıoktatás nem tud lépést tartani a munkaerı-piaci szükségletekkel sem a 
keretszámok, sem pedig a képzés korszerőségét illetıen. Utóbbi alatt a szakértık 
túlnyomó többsége a nyelvtudást és a szakmai tapasztalatot értette. Végezetül a 
harmadik csoport a felvételizıkre helyezték a hangsúlyt és elmondták, hogy a 
felvételizık nem a munkaerı-piaci realitások, nem is feltétlenül az érdeklıdés, 
hanem inkább a „kisebb ellenállás” alapján választanak felsıoktatási intézményt. 
Olyan intézményekbe és szakokra jelentkeznek, ahová könnyő bekerülni és könnyő 
elvégezni – a mőszaki egyetemek pedig nem ezekkel a jellemzıkkel bírnak.   
 
A toborzási problémákkal szembesülı vállalatok leggyakrabban a magas 
bérigényben és az elégtelen számú jelentkezıben látják probléma gyökerét. A 
mobilitási szándék hiánya tekinthetı a legkevésbé fontos tényezınek a toborzási 
problémákban.  
 

5.3. táblázat: Rekrutálási nehézségek okai a diplomás pályakezdık körében 

 n 
Magas bérigény 269 
Kevés jelentkezı 267 
Nem megfelelı szakmai tudás 224 
Gyakorlat hiánya 220 
Elégtelen idegennyelv ismeret  180 
Mobilitás hiánya 77 

Forrás: GVI 
 

Megvizsgáljuk a vállalatok és a szakértık által leggyakrabban említett foglalkozási 
csoportokat, aszerint, hogy a vállalati képviselık véleménye szerint miért ütközik 
nehézségekbe ilyen végzettségő pályakezdık rekrutálása. Az elsı és egyik 
legfontosabb eredmény, hogy az eltérı végzettséget igénylı foglalkozási csoportok 
toborzása közben mások a súlyponti problémák.  
 
A gépész-, és villamosmérnökök esetében a jelentkezık elégtelen száma okozza a 
leggyakrabban a rekrutálási nehézségeket. Elıbbi esetében a vállalati képviselık 58 
százaléka, utóbbiéban 54 százaléka nyilatkozott eszerint. Az informatikusok 
esetében lényegesen más áll a toborzási problémák mögött. 53 százalék szerint a 
frissen végzett informatikusok nem rendelkezik megfelelı szintő szaktudással és 45 
százalékuk szerint túlságosan magas bérigénnyel lépnek fel a jelöltek. A gazdasági 
végzettséget igénylı könyvelık esetében a magas bérigény (52 százalék) és a 
gyakorlat hiánya nehezíti meg a pozíció betöltését. 
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5.4. táblázat: Rekrutálási nehézségek okai gépész-, és villamosmérnökök, 
informatikusok és könyvelık körében 

 Gépészmérnök Villamosmérnök Informatikus 
Könyvelı, 
számviteli 
szakértı 

 n % n % n % n % 
Kevés jelentkezı 74 58,0 35 54,2 13 21,4 9 16,8 
Nem megfelelı szakmai 
tudás 40 31,0 16 24,0 32 53,4 20 38,3 
Elégtelen idegennyelv 
ismeret  37 29,0 19 29,4 13 21,9 7 14,4 
Magas bérigény 40 31,5 22 34,2 27 45,0 27 52,1 
Gyakorlat hiánya 39 30,3 15 23,1 12 20,7 23 43,5 
Mobilitás hiánya 14 10,7 3 5,2 5 9,0 2 3,3 
Összesen (vállalat) 128  65  60  52  

Forrás: GVI 
 

Túlkínálat 

A kutatás során szakértıket kérdeztünk meg, hogy milyen területeket tudnak 
kiemelni, ahol véleményük szerint túlképzés zajlik, illetve mi a véleményük a túlképzı 
felsıoktatási struktúráról. A kutatás során megszólaltatott szakemberek elsısorban a 
bölcsésztudományok közül a klasszikusnak tekinthetı tanári képesítéssel párosuló 
szakokat és a manapság divatosnak tekinthetı kommunikációt, nemzetközi 
tanulmányokat és pszichológiát emeleték ki. Szinte az összes megszólaltatott 
szóbahozta  jogász képzést, ahol talán a legnehezebb a pályán megmaradni. A 
megkérdezettek döntı többsége elmondta, hogy a munkaerı-piacon meglehetısen 
sok a közgazdász végzettségő is. Elmondásuk szerint a kilencvenes években az 
akkori nagy igény miatt beindult a közgazdászok tömeges képzése és manapság 
már több csoportjuk esetében is nehézkessé vált a szakmán belüli elhelyezkedésük. 
Elsısorban a HR, turisztika-vendéglátás és a marketing területeket azonosították 
problémás alterületként. Hangsúlyozták, hogy a közgazdászok körében a megfelelı 
specializáció jelenthet lehetıségeket a pályakezdık számára.   
 
A továbbiakban bemutatjuk, hogy a munkaerı közvetítéssel foglalkozó szakemberek 
a konkrét területeken felül, hogyan látják a magyarországi diplomás túlkínálatot. A 
következıkben három véleménycsoportot különböztettünk meg, természetesen ezen 
vélemények tartalmúkban összefüggenek egymással más-más tekinthetı azonban 
fókuszuknak.   
 
Az elsı véleménycsoportban tartózó szakértık kifejtették, hogy a túlkínálat egy 
létezı és káros jelenség. Káros a nemzetgazdaság szempontjából, mert 
feleslegesen képeznek számos diplomást és káros az egyén szempontjából is, mert 
sokan már pályájuk elején kudarcokkal szembesülnek. A szakértık például 
elmondták, hogy az utóbbi idıben a versenyszférának a mőszaki végzettségőek iránt 
nıtt meg az igénye, ennek ellenére a felsıoktatás „humán irányba” terjeszkedik és 
nem vagy nagyon lassan reagál a piaci igényekre.  
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A túlkínálat okát egyfelıl az állami szintő koordináció hiányában látják. Többen adtak 
hangot annak a véleményüknek, hogy a versenyszféra szereplıi és a minisztérium, 
illetve a felsıoktatási intézmények között szorosabb együttmőködésre lenne 
szükség.  
 
A jelenség mögött másfelıl az úgynevezett profitorientált, de alacsony színvonalú 
felsıoktatási intézmények megjelenésében látják. Elmondták, hogy ezek a meg nem 
nevezett intézmények alacsony színvonalú képzést nyújtanak, tipikusan divatos, 
sláger szakmákat kínálnak azoknak a jelölteknek, akik teljesítményükbıl adódóan 
nem kerültek be a „hagyományos” felsıoktatás berkeibe.    
 

„Túl sok olyan fıiskola alakult, amik profitorientáltak és nem azért 
[mőködnek], hogy tudást adjanak át.  [A hallgató] csak azért megy oda, 
mert a szülei azt mondták, hogy kell egy diploma és hogy diploma nélkül 
nem lehet dolgozni…így nagyon sok olyan diplomás pályakezdıvel 
találkozunk akiknek a szaktudása nem éri el az elfogadható szintet”  
 
„Ez az ország nem bír felvenni ennyi szakembert, sok intézmény sok 
különbözı kara ontja ezeket a fiatal diplomásokat, és azt gondolom, hogy 
nem az ı hibájuk, hogy utána, mint diplomás munkanélküliek jelennek 
meg a munkaerıpiacon. Ezt a minisztériumnak kellene koordinálnia, hogy 
egy adott szakmából hány fıt képezzenek egy évben, mennyit tud az 
ország használni.” 
 
„Egy hatalmas, tulajdonképpen túlképzett réteg kerül ki a munkaerıpiacra, 
valódi, eladható kompetenciák nélkül.” 
 

A második véleménycsoportba tartozók elmondták, hogy természetesen lehet 
túlkínálatról beszélni bizonyos végzettségek esetében, de nem ez a lényeg. Ezen 
véleményt képviselı szakértık az interjúk során azt hangsúlyozták, hogy a több 
képzıintézmény alacsony színvonala vagy a hallgató elégtelen tudása és 
kompetenciái okozzák igazából a nehézségét.   
 

„Lehet persze konkrét területekrıl beszélni, de inkább hiány van motivált, 
jó szakmai nyelvtudással és felkészültséggel rendelkezı pályakezdıkbıl.” 
 
„Egyes szakmák nagy pénz ígéretével kecsegtetnek. De ha gyengébb 
iskolát végez el valaki és nincs kellı szintő nyelvtudása, nem rendelkezik 
az elvárt kompetenciákkal, nem tudja megtalálni ezeket a kereseti 
lehetıségeket.” 
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A harmadik csoportban tartozók elmondták, hogy a túlkínálat kérdése értelmezési 
kérdés. Véleményük szerint nem feltétlenül probléma, hogy bizonyos területeken 
túlképzés folyik. Ezeken a szakokon végzettek munkaereje ugyanis más területeken 
fog hasznosulni, esetlegesen persze az is elfordulhat, hogy a végzettségénél 
alacsonyabb szinten. A pályaelhagyás nem feltétlenül jelent visszalépést. A 
nyelvszakos bölcsészek a túlkínálatos szakterületek közül még relatív elınyt is 
élveznek, hiszen a versenyszektorban nyelvtudásukra lehet építeni és akár 
nemzetközi karrierlehetıségek is várnak rájuk a „shared service center”-ekben. 
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a nagyszámú pályaelhagyás nem feltétlenül 
jelent túlkínálatot az adott területen. Elképzelhetı, ahogyan a pedagógusok esete is 
példázza, hogy végzettségüknek megfelelı munkakörben olyan alacsony a 
javadalmazás, hogy inkább más területeken alapozzák meg szakmai életüket.     
 

„Én nem azt mondom, hogy ezek a végzettségek nem hasznosak, mert 
nagyon is hasznosak csak túlkínálat van belılük, tehát nagyon sok ember 
végezte el, és hát kénytelenek lesznek ezek az emberek más munka után 
nézni. „ 
 
„A nyelvszakos tanárokat könnyen felszívhatja a call center és bizonyos 
értelemben még jobban is járnak, mintha pályájukon maradnának.” 
 
„Én nem tartom rossznak, ha valaki egy akármilyen fıiskolát elvégez, mert 
ha elvégzi, akkor már mindenféleképpen egy szellemi közeget képvisel.” 

Foglalkoztatást elısegítı állami programok 

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül bemutatjuk, hogy a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat milyen programokkal és 
intézkedésekkel segíti a friss diplomás pályakezdık elhelyezkedését. Jelen 
fejezetnek nem célja átfogó képet nyújtani az állami programokról, inkább a 
programok perspektívájába hivatott bepillantást nyújtani.  
 
A friss diplomások foglalkoztatásának elısegítését célzó programokat 
többféleképpen csoportosíthatjuk. Egy lehetséges csoportosítási szempont a 
program „hatósugara”. Eszerint elkülöníthetünk országos és régionális programokat. 
A régionális programok jelentısége abban áll, hogy a gazdaságilag lemaradó 
térségekben - megfelelı munkalehetıségek hiányában – a diplomások 
elvándorolnak. A képezett munkaerı elvándorlása pedig akkumlálja és tartóssá teszi 
az elmaradottságot. A régionális diplomás megtartó programoknak így különös 
jelentısége van az általános, országos programok mellett.   
 
A friss diplomások foglalkoztatottságát elısegítı programok egy másik lehetséges 
csoportosítása a szolgáltatásnyújtás formája szerinti. Eszerint a programok három 
nagy csoportba rendezhetık: információ-szolgáltatás, tanácsadás, foglalkoztatási 
tanácsadás és a közvetlen állásteremtı programok. (Negyedik csoportnak 
tekinthetıek az (át)képzések azonban jelen fejezetben az ilyen jelegő programokkal 
nem foglalkozunk.) Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül bemutatunk néhány 
friss diplomások segítésére életrehívott programot.   
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Információ-szolgáltatás és tanácsadás 
 
Friss diplomások elhelyezkedésének segítésére számos információs iroda mőködik. 
Kutatásunkban a budapesti Pályakezdı és Diplomás Álláskeresı Közvetítı Irodával 
és a Dél-Alföld régióban mőködı Diplomás Munkaközvetítı Irodával (DiMI) vettük fel 
a kapcsolatot. Az említett irodák képviselıi elmondták, hogy a program keretin belül 
internetes megjelenésére is fókuszáló széleskörő információ szolgáltatást végeznek. 
Publikus álláskeresı honlap üzemeltetésével és állásbörzék szervezésével 
teremtenek lehetıségeket a friss diplomásoknak. Emellett konkrét segítséget is 
nyújtanak az álláskeresésben. Tanácsadásuk fókusza nem korlátozódik a 
pályaválasztással, pályamódosítással, álláskereséssel, munkavállalással 
kapcsolatos kérdésekre, hanem a megváltozott egészségi állapot utáni rehabilitációt 
és a külföldi munkavállalást is segítik. A DiMI pszichológiai kezeléssel kapcsolatban 
is az ügyfelek segítségére állnak. A tanácsadás és információ-szolgáltatás egyéni-
személyre szabott tanácsadás, a frontális elıadások, illetve az interaktív „nyílt napok” 
vagy álláskeresı klubok formájában megvalósulnak meg. A csoportos, - úgynevezett 
impulzus programok keretében az elsı regisztráló pályakezdıknek egy egynapos 
foglalkozást tart a munkaügyi szervezet. Ennek az elınye egy egyszerő ügyintézıvel 
szemben, hogy a programban egy teljes nap jut a lehetıségek bemutatására és az 
ügyfelek hasonló helyzetben lévı kortársaikkal találkozhatnak. 
 
A foglalkoztatási támogatás  
 
A foglalkoztatási támogatásokat szabályozó törvény 2007 januárjában lépett életbe.  
A bértámogatás és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok támogatása két külön 
eszköz volt - lehetett külön járuléktámogatást igényelni a foglalkoztatáshoz a bért a 
munkáltató tette hozzá, a decentralizált alap pedig a járulékot. Most ezt a kettıt 
összevonták és bértámogatásnak nevezték el, ezzel a bér és a járulék együttes 
összegét támogatják meg. A változtatás elınye, hogy átláthatóbb lett a támogatási 
rendszer, kevesebb adminisztrációval jár, és hatékonyabb lett a különbözı 
támogatási formák együttes igénybevétele.  
 
START-kártya: A legismertebb és legáltalánosabb célcsoport támogatási program a 
START-kártya program. A Start-kártya alanyi jogon járó járulék-kedvezményt biztosít 
2 évig. Az elsı évben 15, a másodikban csökkenı mértékben 25 százalék járulékot 
kell fizetni. A 15 és 25 százalék és az eredeti 32 százalék járulék közötti különbséget 
a munkaerı-piaci alap finanszírozza. Nagyságrendileg ez 800 millió - 1 milliárd 
forintot utal a munkaerı-piaci alap az államháztartás számára. A Start-kártya másik 
elınye, hogy a hagyományos bértámogatási konstrukcióval összevonható 
kedvezményként.  
 
Diplomás pályakezdı fiatalok elhelyezkedését elısegítı munkaerı-piaci 
program: Az Észak-Alföld régióban 2003-tól mőködı program célja a szellemi tıke 
régióban való megtartása volt. A program keretében 2 éves bér és járuléktámogatást 
biztosított a munkaügyi szervezet a munkáltatóknak. A támogatás feltétele az volt, 
hogy a munkáltatónak még 2 évig támogatás nélkül foglalkoztatnia kell a pályázót. 
Az elsı program 2003-ban indult és 2007. augusztus 31-én zárult le a 
továbbfoglalkoztatás kötelezettsége. Az eredmény: 100 fı volt támogatva, ebbıl 
2007. augusztus 31-tıl 90-nek megvalósult a tovább foglalkoztatása.  
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Közvetlen állásteremtı programok 
 
Az állami segítségnyújtás egyik nagy csoportját képezik a közvetlen állásteremtı 
programok. Ezen programok közös jellemzıje, hogy nem csupán a célcsoport 
foglalkoztatása esetében nyújtanak bértámogatást, illetve járulékfizetési 
kedvezményeket a foglalkoztatottak után, hanem a pozíciók létrehozásában is aktív 
szerepet vállalnak a munkaügyi szervek. A továbbiakban néhány ilyen jellegő 
programot mutatunk be röviden.  
 
Állásteremtetı pedagógusprogramok: Ahogyan azt a korábbiakban bemutattuk a 
nyilvántartott álláskeresı diplomás pályakezdık körében meglehetısen nagy arányt 
képviselnek a pedagógusok. A pedagógusok munkanélküliségét tovább 
súlyosbították az iskola-összevonások és a gyereklétszám csökkenés. Munkaerı-
piaci (re)integrációjukat követlen módon segítı programok több vizsgált régióban is 
mőködnek. Az Észak-Alföldi régióban mőködı Segítı Pedagógus program 
kifejezetten pályakezdıkre koncentrál, a Dél-Dunántúli régióban életrehívott Mentor 
tanár program tágabb célcsoporttal mőködik, azonban a program résztvevıinek közel 
egynegyede pályakezdı. A programok közvetlen célcsoportja a pályakezdı 
pedagógusok, a közvetett célcsoport pedig a hátrányos helyzető tanulók. A 
pályakezdı pedagógusok a rosszul teljesítı diákok felzárkóztatásával foglalkoznak, a 
korrepetálás és szabadidıs programok megszervezésén felül családokkal való 
kapcsolattartás tartozik feladataik körébe. 
 
Ösztöndíj program a közigazgatásban: Az országos fókuszú, de a gyakorlatban 
inkább Budapestre koncentráló program 2005-ben indult. Célja az elsısorban jogi és 
közgazdász végzettségő friss diplomások számára gyakornoki pozíciók – így 
munkatapasztalat szerzés - biztosítása a közszférában. A program koordinációjáért 
felelıs szervezet, az ösztöndíj mértéke, illetve az ösztöndíj pénzügyi hátterének 
forráselosztása idıközben többször változott.  
 
„Új Szolgáltatások” Program: A Dél-Dunántúli régióban mőködı program célja 
közigazgatásban vagy civil szférában lévı, támogatott munkahelyek létrehozása 
pályakezdı diplomások számára. A támogatott munkahelyek közösségi igényeknek 
felelnek meg, létrejöttükkel lokális szinten új, hiánypótló szolgáltatások jelennek meg. 
A program elsı felében a 100 pályakezdı diplomás részt vehettek a munkakörükhöz 
szükséges képzésen. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium alá tartozó regionális 
képzı központ által nyújtott képzés keretében elıször felmérték a munkakört és az 
egyén kompetenciáit, majd erre építették a képzést. Az elhelyezést követıen 
támogatást folyósítottak csökkenı intenzitással 3 évig. A program sikeres volt ezért 
2007-ben indítottak egy újabb 3 éves programot megint 100 fı részére.  
 
Új Munkahelyekért Program: A program abból a szempontból tekinthetı 
speciálisnak, hogy a békéscsabai önkormányzat és munkaügyi szerv hatékony 
közbejárására következtében a versenyszférával sikerült együttmőködést kialakítani. 
2006-ban a Budapest Bank operációs központját Békéscsabára telepítették és a 
bank kizárólag csak a munkaügyi szervezeten keresztül vesz fel munkaerıt. 2009 
végig tartó projektben 720 fı foglalkoztatására kerül sor. A program keretein belül 
eddig 105 zömében diplomás pályakezdık által betöltött támogatott munkahely jött 
létre az operációs központban.  



Diplomás pályakezdık várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban 

GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
 

47 / 87 

6. Pályakezdık készségeivel, ismereteivel való 
elégedettség 

Jelen fejezetben a pályakezdık készségeivel, ismeretivel való elégedettséget 
elemezzük.  
 
A munkáltatókat megkértük, hogy osztályozzák a diplomás pályakezdık készségeit a 
foglalkozási területek függvényében. A válaszadók azt a foglalkozási csoportot 
értékelték, ahol a cégnél a leggyakoribb a diplomás pályakezdık alkalmazása. 
Emellett azt is megkérdeztük, hogy az adott készség vagy ismeret mennyire fontos 
az adott foglalkozási területen.  
 
A fontosság és elégedettség különbségét értelmezhetjük az elvárások és tapasztalás 
közötti résnek. Minél nagyobb a mutató távolsága nullától, annál nagyobb a 
különbség az elvárások és tapasztalás között. Ez a mutató fontos indikátora a 
pályakezdıkkel való elégedettségnek, mert egyszerre ragadja meg a fontosság és 
elégedettség dimenzióit.  
 
A vállalatvezetık és HR managerek ötös skálán árnyalták véleményüket aszerint, 
hogy egy ismeret vagy készség megléte mennyire fontos, illetve mennyire 
elégedettek vele a friss diplomások esetében. A válaszokat az egyszerőbb 
értelmezés érdekében százas skálára vetítettük, ahol a százas érték jelenti a nagy 
fontosságot, illetve a nagymértékő elégedettséget. 
 
A versenyszféra a precizitást (97 pont), az önálló munkavégzés készségét (95 pont), 
az új készségek elsajátításának képességét (95 pont), a nagy munkabírást (94 pont) 
és a számítógépes ismereteket gyakorlatok (94 pont) fontosságát emelték ki, mint a 
pályakezdı diplomások felé támasztott legfontosabb elvárásokat.  
 
A versenyszféra véleménye szerint a vizsgált 18 készség, ismeret közül a friss 
diplomások egyedül a társadalmi kérdésekben való jártasságot emelték ki, ahol a 
célcsoport jobban teljesít, mint ahogyan az elvárható lenne. A többi esetben 
pályakezdı diplomások az elvárásokhoz képest valamilyen mértékben 
alulteljesítenek.Az elvárások és a realitás közötti különbség az önálló (15 pont) és 
precíz (15 pont)  munkavégzés, illetve a szakmai gyakorlati jártasság (14 pont) 
esetében a leginkább szembeötlı.  
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6.1 táblázat: Ismeretek, készségek fontossága, az ezekkel való elégedettség és a két 
mutató különbsége 

 Fontosság Elégedettség
Eltérés az 

elvárás és a 
realitás között 

Önálló munkavégzés készsége 94,6 79,2 -15,3 
Precíz munkavégzés 97,4 82,4 -15,0 
Szakmai gyakorlati jártasság 82,3 68,7 -13,7 
Nagy munkabírás 94,2 82,9 -11,4 
Szakmai elméleti alapok 91,8 80,5 -11,2 
Új készségek elsajátítása 94,5 84,3 -10,2 
Szervezı készség 86,7 76,8 -10,0 
Csapatmunkához szükséges készség 93,2 83,5 -9,6 
Kommunikációs készség 91,9 82,7 -9,2 
Szándékok írásbeli kifejtése 83,5 75,1 -8,4 
Analitikus szemlélet 83,7 76,1 -7,6 
Idegennyelv-tudás 83,9 76,9 -6,9 
Logikai, térbeli gondolkodás 87,6 80,9 -6,7 
Számolási, számítási feladatok 
megoldásának képessége 88,5 83,6 -4,9 
Számítógépes ismeretek/gyakorlat 93,7 89,4 -4,3 
Vállalkozószellem 79,0 75,3 -3,7 
Személyes célok megvalósításának 
képessége 81,6 79,1 -2,6 
Társadalmi kérdésekben való 
jártasság 63,9 72,7 8,8 

Forrás: GVI 
Megjegyzés: A vállalatvezetık és HR managerek ötös skálán árnyalták véleményüket aszerint, hogy 
egy ismeret vagy készség megléte mennyire fontos, illetve mennyire elégedettek vele a friss 
diplomások esetében. A válaszokat az egyszerőbb értelmezés érdekében százas skálára vetítettük, 
ahol a százas érték jelenti a nagy fontosságot, illetve a nagymértékő elégedettséget. A fontosság és 
elégedettség különbsége kifejezi az elvárás és a tapasztalás közötti eltérést. Minél nagyobb az érték 
eltérése a nullától, annál nagyobb a különbség a tapasztalás és az elvárás között. A mutató negatív 
értékei a kedvezıtlen tapasztalást, elégedetlenséget fejeznek ki.  



Diplomás pályakezdık várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban 

GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
 

49 / 87 

Általánosságban elmondható, hogy a mőszaki végzettségő friss diplomások felé kis 
mértékben szigorúbbak a munkaerı-piac elvárásai és gazdasági-jogi 
végzettségőekkel inkább elégedettebbek a munkaadók.  
 
Az eddig használt százas skálán szakmai ismeretek (6 pont) és logikai-térbeli 
gondolkodás (9 pont) magasabbak a mőszaki végzettségőekkel szembeni, szakmai 
jártasság (5 pont) és kommunikációs készség (4 pont) és társadalmi kérdésekben 
való jártasság (4 pont) esetében a gazdasági-jogi végzettségőekkel szembeni 
elvárások.  

6.2 táblázat: Ismeretek, készségek fontossága a gazdasági-jogi és a mőszaki 
végzettségőek körében 

 
Gazdasági-jogi 
végzettségőek 

Mőszaki 
végzettségőek 

Precíz munkavégzés 97,3 97,6 
Önálló munkavégzés 94,0 95,1 
Új készségek elsajátítása 94,1 95,0 
Szakmai elméleti alapok 88,9 94,4 
Nagy munkabírás 94,2 94,3 
Számítógépes ismeretek 93,2 94,2 
Csapatmunkához szükséges készség 92,8 93,5 
Logikai, térbeli gondolkodás 83,0 91,8 
Kommunikációs készség 93,8 90,0 
Számolási, számítási feladatok 
megoldásának képessége 87,5 89,4 
Szervezı készség 87,5 86,1 
Analitikus szemlélet 82,9 84,4 
Szándékok írásbeli kifejtése 83,5 83,5 
Idegennyelv-tudás 84,8 83,1 
Személyes célok megvalósításának 
képessége 81,4 81,8 
Szakmai gyakorlati jártasság 84,1 80,7 
Vállalkozószellem 78,5 79,4 
Társadalmi kérdésekben való jártasság 66,2 61,8 

Forrás: GVI 
Megjegyzés: A vállalatvezetık és HR managerek ötös skálán árnyalták véleményüket aszerint, hogy 
egy ismeret vagy készség megléte mennyire fontos, illetve mennyire elégedettek vele a friss 
diplomások esetében. A válaszokat az egyszerőbb értelmezés érdekében százas skálára vetítettük, 
ahol a százas érték jelenti a nagy fontosságot, illetve a nagymértékő elégedettséget.  
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Általánosságban elmondhatjuk, hogy a mőszaki végzettségőek esetében a elvárások 
és a realitások kevésbé találkoznak, mint a gazdasági-jogi végzettségőek esetében. 
Kiemelnénk a logikai-térbeli gondolkodás képességét és a szakmai elméleti alapokat 
(7 pontos különbség), a szervezı készséget és idegennyelvtudást (5 pontos 
különbség), ahol a mőszaki végzettségőek az elvárásokhoz képest rosszabbul 
teljesítenek, mint a gazdasági-jogi végzettségőek.  
 

6.3 táblázat: Ismeretek, készségek fontossága és a velük való elégedettség 
különbsége gazdasági-jogi és mőszaki végzettségőek körében 

 
Gazdasági-jogi 
végzettségőek 

Mőszaki 
végzettségőek

Teljes 
minta 

Önálló munkavégzés készsége -13,2 -17,3 -15,3 
Precíz munkavégzés -14,0 -16,0 -15,0 
Szakmai gyakorlati jártasság -13,4 -13,9 -13,7 
Nagy munkabírás -10,7 -12,0 -11,4 
Szakmai elméleti alapok -7,8 -14,4 -11,2 
Új készségek elsajátítása -9,7 -10,6 -10,2 
Szervezı készség -7,3 -12,4 -10,0 
Csapatmunkához szükséges 
készség -7,6 -11,5 -9,6 
Kommunikációs készség -7,9 -10,3 -9,2 
Szándékok írásbeli kifejtése -6,9 -9,7 -8,4 
Analitikus szemlélet -6,5 -8,8 -7,6 
Idegennyelv-tudás -4,4 -9,4 -6,9 
Logikai, térbeli gondolkodás -2,8 -10,2 -6,7 
Számolási, számítási feladatok 
megoldásának képessége -4,0 -5,7 -4,9 
Számítógépes 
ismeretek/gyakorlat -3,5 -5,0 -4,3 
Vállalkozószellem -2,3 -4,9 -3,7 
Személyes célok 
megvalósításának képessége -2,4 -2,7 -2,6 
Társadalmi kérdésekben való 
jártasság 6,8 10,7 8,8 

Forrás: GVI 
Megjegyzés: A vállalatvezetık és HR managerek ötös skálán árnyalták véleményüket aszerint, hogy 
egy ismeret vagy készség megléte mennyire fontos, illetve mennyire elégedettek vele a friss 
diplomások esetében. A válaszokat az egyszerőbb értelmezés érdekében százas skálára vetítettük, 
ahol a százas érték jelenti a nagy fontosságot, illetve a nagymértékő elégedettséget. A fontosság és 
elégedettség különbsége kifejezi az elvárás és a tapasztalás közötti eltérést. Minél nagyobb az érték 
eltérése a nullától, annál nagyobb a különbség a tapasztalás és az elvárás között. A mutató negatív 
értékei a kedvezıtlen tapasztalást, elégedetlenséget fejeznek ki.  
 
A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy a leggyakrabban említett foglalkozási csoportok 
körében mely ismeretek és kompetenciák a tekinthetıek a legfontosabbnak, illetve a 
friss diplomások mennyiben felelnek meg ezeknek az elvárásoknak.  
 
A gazdasági végzettségek közül a könyvelıt, pénzügyest és kereskedıt, a mőszaki 
végzettségek közül az informatikust, gépészmérnököt és villamosmérnököt 
elemezzük részletesen. 
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A könyvelık esetében a precíz munkavégzés tekinthetı a legfontosabb elvárásnak. 
Sajnálatos módon pontosan ezen tulajdonság esetében mértük a legnagyobb 
különbséget az elvárás és a tapasztalás között. Az öt legfontosabb készséget 
tekintve a számítógépes ismeretek és gyakorlat mentén tapasztaltuk a legkisebb 
eltérést az elvárás és a tapasztalat között.  
 

6.4 táblázat: Az öt legfontosabb ismeret, készség a könyvelık esetében 

 Fontosság Elégedettség 
Eltérés a fontosság 
és az elégedettség 

között 
precíz munkavégzés 98,5 82,7 -15,7 
számítógépes ismeretek 96,1 90,3 -5,8 
nagy munkabírás 94,9 82,1 -12,8 
önálló munkavégzés 94,4 80,1 -14,3 
számolási, számítási feladatok 
megoldásának képessége 

93,5 84,9 -8,5 

Forrás: GVI 
Megjegyzés: A vállalatvezetık és HR managerek ötös skálán árnyalták véleményüket aszerint, hogy 
egy ismeret vagy készség megléte mennyire fontos, illetve mennyire elégedettek vele a friss 
diplomások esetében. A válaszokat az egyszerőbb értelmezés érdekében százas skálára vetítettük, 
ahol a százas érték jelenti a nagy fontosságot, illetve a nagymértékő elégedettséget. A fontosság és 
elégedettség különbsége kifejezi az elvárás és a tapasztalás közötti eltérést. Minél nagyobb az érték 
eltérése a nullától, annál nagyobb a különbség a tapasztalás és az elvárás között. A mutató negatív 
értékei a kedvezıtlen tapasztalást, elégedetlenséget fejeznek ki.  
 
A pénzügyesek esetében is a precíz munkavégzés tekinthetı a legfontosabb 
elvárásnak. Sajnálatos módon szintén ezen tulajdonság esetében mértük a 
legnagyobb különbséget az elvárás és a tapasztalás között. Az öt legfontosabb 
készséget tekintve a számítógépes ismeretek és gyakorlat mentén tapasztaltuk a 
legkisebb eltérést az elvárás és a tapasztalat között.  
 

6.5 táblázat: Az öt legfontosabb ismeret, készség a pénzügyesek esetében 

 Fontosság Elégedettség 
Eltérés a fontosság 
és az elégedettség 

között 
Precíz munkavégzés 96,6 85,3 -11,3 
Új készségek elsajátítása 93,7 83,4 -10,3 
Számolási, számítási feladatok 
Megoldásának képessége 93,4 90,3 -3,0 
Önálló munkavégzés 92,5 83,7 -8,8 
Számítógépes ismeretek 91,7 90,5 -1,2 

Forrás: GVI 
Megjegyzés: A vállalatvezetık és HR managerek ötös skálán árnyalták véleményüket aszerint, hogy 
egy ismeret vagy készség megléte mennyire fontos, illetve mennyire elégedettek vele a friss 
diplomások esetében. A válaszokat az egyszerőbb értelmezés érdekében százas skálára vetítettük, 
ahol a százas érték jelenti a nagy fontosságot, illetve a nagymértékő elégedettséget. A fontosság és 
elégedettség különbsége kifejezi az elvárás és a tapasztalás közötti eltérést. Minél nagyobb az érték 
eltérése a nullától, annál nagyobb a különbség a tapasztalás és az elvárás között. A mutató negatív 
értékei a kedvezıtlen tapasztalást, elégedetlenséget fejeznek ki.  
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A kereskedık esetében az új készségek elsajátítása tekinthetı a legfontosabb 
elvárásnak. A precíz munkavégzés a kereskedık esetében is problémákat vett fel. 
Az öt legfontosabb készséget tekintve a kommunikációs készség mentén 
tapasztaltuk a legkisebb eltérést az elvárás és a tapasztalat között.  
 

6.6 táblázat: Az öt legfontosabb ismeret, készség a kereskedık esetében 

 Fontosság Elégedettség 
Eltérés a fontosság 
és az elégedettség 

között 
Új készségek elsajátítása 96,2 85,6 -10,6 
Precíz munkavégzés 95,9 82,1 -13,9 
Kommunikációs készség 94,4 85,0 -9,3 
Nagy munkabírás 94,2 81,0 -13,2 
Önálló munkavégzés 92,0 78,5 -13,5 

Forrás: GVI 
Megjegyzés: A vállalatvezetık és HR managerek ötös skálán árnyalták véleményüket aszerint, hogy 
egy ismeret vagy készség megléte mennyire fontos, illetve mennyire elégedettek vele a friss 
diplomások esetében. A válaszokat az egyszerőbb értelmezés érdekében százas skálára vetítettük, 
ahol a százas érték jelenti a nagy fontosságot, illetve a nagymértékő elégedettséget. A fontosság és 
elégedettség különbsége kifejezi az elvárás és a tapasztalás közötti eltérést. Minél nagyobb az érték 
eltérése a nullától, annál nagyobb a különbség a tapasztalás és az elvárás között. A mutató negatív 
értékei a kedvezıtlen tapasztalást, elégedetlenséget fejeznek ki.  
 
Az informatikusok esetében a számítógépes ismeretek, gyakorlat tekinthetı a 
legfontosabb elvárásnak. A precíz munkavégzés az informatikusok esetében is 
problémákat vett fel. Az öt legfontosabb készséget tekintve az új készségek 
elsajátításához szükséges kompetencia esetében tapasztaltuk a legkisebb eltérést 
az elvárás és a tapasztalás között. 
 

6.7 táblázat: Az öt legfontosabb ismeret, készség a informatikusok esetében 

 Fontosság Elégedettség 
Eltérés a fontosság 
és az elégedettség 

között 

számítógépes ismeretek 98,8 91,6 -7,2 

precíz munkavégzés 98,3 82,3 -16,1 

csapatmunkához szükséges 
készség 95,2 83,6 -11,6 

önálló munkavégzés 93,6 83,1 -10,5 

új készségek elsajátítása 92,9 88,7 -4,1 
Forrás: GVI 
Megjegyzés: A vállalatvezetık és HR managerek ötös skálán árnyalták véleményüket aszerint, hogy 
egy ismeret vagy készség megléte mennyire fontos, illetve mennyire elégedettek vele a friss 
diplomások esetében. A válaszokat az egyszerőbb értelmezés érdekében százas skálára vetítettük, 
ahol a százas érték jelenti a nagy fontosságot, illetve a nagymértékő elégedettséget. A fontosság és 
elégedettség különbsége kifejezi az elvárás és a tapasztalás közötti eltérést. Minél nagyobb az érték 
eltérése a nullától, annál nagyobb a különbség a tapasztalás és az elvárás között. A mutató negatív 
értékei a kedvezıtlen tapasztalást, elégedetlenséget fejeznek ki.  
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A villamosmérnökök esetében a számítógépes ismeretek, gyakorlat tekinthetı a 
legfontosabb elvárásnak. Az öt legfontosabb kompetencia közül négy esetben is 
meglehetısen nagy, százas skálán 15 pont feletti az eltérést az elvárás és a 
tapasztalás között. 
 

6.8 táblázat: Az öt legfontosabb ismeret, készség a villamosmérnökök esetében 

 Fontosság Elégedettség 
Eltérés a fontosság 
és az elégedettség 

között 

precíz munkavégzés 98,3 80,8 -17,5 

szakmai elméleti alapok 97,4 81,1 -16,3 

nagy munkabírás 97,1 79,9 -17,2 

számítógépes ismeretek 97,0 91,8 -5,3 

új készségek elsajátítása 96,6 81,1 -15,5 
Forrás: GVI 
Megjegyzés: A vállalatvezetık és HR managerek ötös skálán árnyalták véleményüket aszerint, hogy 
egy ismeret vagy készség megléte mennyire fontos, illetve mennyire elégedettek vele a friss 
diplomások esetében. A válaszokat az egyszerőbb értelmezés érdekében százas skálára vetítettük, 
ahol a százas érték jelenti a nagy fontosságot, illetve a nagymértékő elégedettséget. A fontosság és 
elégedettség különbsége kifejezi az elvárás és a tapasztalás közötti eltérést. Minél nagyobb az érték 
eltérése a nullától, annál nagyobb a különbség a tapasztalás és az elvárás között. A mutató negatív 
értékei a kedvezıtlen tapasztalást, elégedetlenséget fejeznek ki.  
 
A gépészmérnökök esetében szintén a precíz munkavégzés tekinthetı a 
legfontosabb elvárásnak. Esetükben is meglehetısen nagy különbséget tapasztaltuk 
az elvárások és a tapasztalás között. 
 

6.9 táblázat: Az öt legfontosabb ismeret, készség a gépészmérnökök esetében 

 Fontosság Elégedettség 
Eltérés a fontosság 
és az elégedettség 

között 

precíz munkavégzés 96,8 80,8 -16,0 

új készségek elsajátítása 95,6 85,5 -10,1 

szakmai elméleti alapok 94,3 78,5 -15,8 

számítógépes ismeretek 93,9 86,1 -7,9 

önálló munkavégzés 93,8 77,3 -16,5 
Forrás: GVI 
Megjegyzés: A vállalatvezetık és HR managerek ötös skálán árnyalták véleményüket aszerint, hogy 
egy ismeret vagy készség megléte mennyire fontos, illetve mennyire elégedettek vele a friss 
diplomások esetében. A válaszokat az egyszerőbb értelmezés érdekében százas skálára vetítettük, 
ahol a százas érték jelenti a nagy fontosságot, illetve a nagymértékő elégedettséget. A fontosság és 
elégedettség különbsége kifejezi az elvárás és a tapasztalás közötti eltérést. Minél nagyobb az érték 
eltérése a nullától, annál nagyobb a különbség a tapasztalás és az elvárás között. A mutató negatív 
értékei a kedvezıtlen tapasztalást, elégedetlenséget fejeznek ki.  
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7. Bérezés 

A diplomás pályakezdık elhelyezkedési esélyeire, azaz a keresleti-kínálati 
viszonyokra vonatkozóan a munkáltatók által kínált bérek színvonalából is hasznos 
következtetéseket vonhatunk le. A pályakezdık iránti kereslet, amit az elıbbiekben 
vizsgáltunk, nem ad választ arra, hogy az élénk vagy éppen mérsékelt kereslettel 
mekkora kínálat áll szemben. A foglalkozások szerinti bérkülönbségek részben azt is 
jelzik, hogy adott területen a pályakezdı a munkájával mennyi hozzáadott értéket 
állít elı, másrészt arra is utalhatnak, hogy az adott foglalkozási területet inkább 
túlkínálat vagy inkább túlkereslet jellemzi-e. Emellett a pályakezdık bérének az elsı 
két év alatt történı emelkedésébıl arra is következtethetünk, hogy a pályakezdık 
készségei és szakmai ismeretei mely foglalkozási területeken fejlıdnek a legjobban, 
azaz a tapasztalatszerzéssel mely területeken növekszik a pályakezdık 
termelékenysége a legnagyobb ütemben. 

A következıkben 3025 pályakezdı fizetési adatai alapján mutatjuk be a pályakezdık 
javadalmazását. Az eredmények bemutatását az átlagbérekkel kezdjük, majd más 
leíró statisztikai mutatók segítségével szemléltetjük azok jelentıs szórását. Más 
szavakkal bemutatjuk, hogy a friss diplomások jövedelme milyen széles skálán 
mozoghat. Ezt követıen ismertetjük a munkakör szerinti bérezésben tapasztalható 
különbségeket és megmutatjuk, hogy a munkakörön felül milyen más tényezık 
okozhatnak még eltéréseket a bruttó jövedelemben.  

A bérek munkába álláskor 

A pályakezdık bérezésének ismertetése elıtt röviden tekintsük át az országos bruttó 
alapbérek alakulását. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (továbbiakban ÁFSZ) 
bérstatisztikája szerint a 2002-ben egyetemi végzettséget igénylı szellemi 
munkakörben, szektortól függetlenül bruttó 209 ezer Forint volt az alapbér. Hat év 
alatt ez az összeg 36 százalékkal, bruttó 325 ezer Forintra növekedett. A 
versenyszférában „természetesen” messze magasabb a bruttó alapbér, mint a 
nemzetgazdasági átlag.  2002-ben bruttó 274 ezer Forint, 2007-ben már bruttó 414 
ezer Forint átlagos értékkel jellemezhetı az alapbér a versenyszektorban. A 
nemzetgazdaság egészére és a versenyszférára jellemzı átlagos bruttó alapbér 
közötti különbség az elmúlt öt évben bruttó 60 ezer Forintról, bruttó 89 ezer Forintra 
növekedett. A versenyszférában azonban 2 százalékponttal alacsonyabb volt az 
alapbér növekedése (34 százalék).  
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7.1. táblázat: A bruttó alapbér növekedése a versenyszférában 

 
Forrás: ÁFSZ 2008 

A szellemi munkaköröket tekintve is jelentıs a különbség az egyes szférák között, de 
még nagyobbak, ha az egyetemi végzettséghez kötött munkakörök alapbérét 
vizsgáljuk. A nemzetgazdasági átlag bruttó 201 ezer Forint a szellemi 
munkakörökben és bruttó 325 ezer az egyetemi végzettséghez köthetı 
munkakörökben. A versenyszférában a legmagasabb az alapbér, átlagosan bruttó 
238 ezer Forint a szellemi munkakörökben és bruttó 414 ezer Forint az egyetemi 
végzettséghez kötött munkakörökben. A non-profit szférában a legalacsonyabb a 
bruttó alapbér, illetve az egyetemi végzettség megléte is ebben a szférában növeli a 
legkisebb mértékben az alapfizetéseket.  
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7.2. táblázat: A 2007-es bruttó alapbér szektorok szerint 

 
Forrás: ÁFSZ 2008 
 

Egy átlagos diplomás pályakezdı - a vizsgált 29 munkakör alapján - munkába 
álláskor közel 202 ezer forint bruttó kezdıbérre számíthat. Ez az alapbér tehát 
megfelel a szellemi munkakörökben a nemzetgazdasági átlagnak, 85 százaléka a 
versenyszféra összességének és mindössze 48 százaléka a versenyszférában mért, 
egyetemi végzettséget igénylı munkakörök átlagának. Megállapítható tehát, hogy a 
vizsgált 29 munkakör esetében a pályakezdık bérezése jelentıs mértékben elmarad 
a referencia csoportétól. A továbbiakban látni fogjuk azonban, hogy a friss 
diplomások bérezése jelentıs mértékben - a vizsgált 29 foglalkozási csoportban - két 
év után már 21 százalékkal növekszik átlagosan a jövedelem.  

Az átlag egyszerő kezelhetısége mellett nem szabad elfeledkezni azonban annak 
gyakran félrevezetı mivoltáról; ajánlott a szórással együtt értelmezni. A szórás 
megmutatja az átlagtól való átlagos távolságot, ami jelen esetben 68 ezer forint. 
Mindez egyszerően azt jelenti, hogy a diplomás pályakezdık bérezésében jelentıs 
különbségek húzódnak meg. Az egyenlıtlenségek mértékét kiválóan szemléltetik a 
kvartilis értékek: A pályakezdık „szerencsétlenebb” egynegyede legfeljebb bruttó 
150 ezer forintra, „szerencsésebb” egynegyede legalább bruttó 250 ezer forint 
kezdıbérre számíthat. 

Az eredmények értelmezéséhez fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 
vizsgálatunkban az átlagbért 29 foglalkozás esetében mértük fel, így az átlag és a 
többi leíró statisztikai mutató csak és kizárólag ezen foglalkozási csoportkörön belül 
számít relevánsnak. Az imént közölt középértékek így semmiképpen nem 
tekinthetıek reprezentatívnak a diplomás pályakezdık teljes körére. 
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7.3. táblázat: Diplomás pályakezdık bruttó bérezésének leíró statisztikája 

 
Forint 

 
Átlag 202 200 
Módusz 250 000 
Elsı kvartilis 150 000 
Medián 200 000 
Harmadik kvartilis 250 000 
 
Pályakezdık száma 

3025 

Forrás: GVI 
 

A pályakezdık bérének jelentıs szórása felveti a különbségek magyarázatának 
igényét. Mi okozza a jelentıs eltéréséket a pályakezdık bérében? Elıször a 
munkakörbıl fakadó különbségeket mutatjuk be.  

A következıkben 23 foglalkozási csoport adatait tesszük közzé részletesen, hat 
munkakört az alacsony esetszámok miatt kihagytunk az elemzésbıl. A kihagyott 
munkaköröket viszont a teljes csoportra számolt mutatókba beleszámoltuk.  

A mőszaki végzettséget igénylı munkakörökben átlagosan 35 ezer forinttal nagyobb 
a kezdı bruttó munkabér, mint a vizsgált gazdasági és jogi végzettséget igénylı 
foglalkozási csoportokban. Ennek megfelelıen a legjobban fizetett három munkakör 
mindegyike mőszaki végzettséget igényel. Az informatikusok átlagosan bruttó 272 
ezer, a vegyészmérnökök bruttó 227 ezer, a villamosmérnökök bruttó 221 ezer Forint 
kezdıbérre számíthatnak.  

Az informatikusok kiemelkednek a mőszaki háttért igénylı munkakörök közül is; 
átlagosan bruttó 70 ezer forinttal nagyobb jövedelemre számíthatnak, mint egy 
átlagos pályakezdı. 

A gazdasági végzettséget igénylı munkakörök közül az átlagjövedelmek alapján a 
reklám-marketing (220 ezer), kereskedelemi (203 ezer) és logisztika (202 ezer) 
területen dolgozó friss diplomások számíthatnak a legmagasabb kezdı fizetésre. 



Diplomás pályakezdık várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban 

GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
 

58 / 87 

7.4. táblázat: Jobban fizetett foglalkozási csoportok a diplomás pályakezdık körében 

 
Átlagos bruttó bér 

 
(forint) 

Szórás 
 

(forint) 
informatikus, programozó  272 345 75 348 
vegyészmérnök 227 758 43 055 
egyéb villamosmérnök  221 893 53 883 
reklám- és marketing területen dolgozó munkatárs  219 836 65 312 
egyéb gépészmérnök  205 120 65 426 
kereskedı, értékesítı, üzletkötı 203 720 43 210 
logisztikus, beszerzı, anyaggazdálkodó  201 942 57 678 
közlekedési mérnök 200 888 69 172 
könyvelı, kontroller, számviteli munkatárs  187 608 48 910 
gyártástechnológiai mérnök 186 591 60 705 
termelésirányító mérnök  184 746 49 587 

Forrás: GVI 
 

A legrosszabbul fizetett munkaköröknek a szakirányú végzettséget nem igénylı 
asszisztens, ügyintézı (142 ezer), a turisztikai és vendéglátó munkatárs (135 ezer) 
és a mezıgazdasági mérnök (130 ezer) tekinthetı. 

7.5. táblázat: Rosszabbul fizetett foglalkozási csoportok a diplomás pályakezdık 
körében 

 
Átlagos bruttó bér 

 
(forint) 

Szórás 
 

(forint) 
gazdaságelemzı  182 495 50 498 
építészmérnök  181 739 78 380 
minıségellenır, minıségbiztosító mérnök  181 725 47 537 
HR gazdálkodási és személyügyi munkatárs 180 782 52 728 
ügyfélkapcsolati munkatárs  175 169 36 470 
építımérnök  174 437 39 432 
pénzügyes  171 255 49 478 
termelésirányító közgazdász  160 445 66 659 
egyéb asszisztens, ügyintézı 142 371 42 663 
turisztikai és vendéglátó munkatárs  135 039 32 643 
mezıgazdasági mérnök  129 939 43 046 

Forrás: GVI 
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A korábbiakban többször utaltunk rá, hogy az átlag egyszerően használható 
jellemzıje a jövedelmeknek, több szempontból viszont nem alkalmas a valóság 
megragadására. Ezért a továbbiakban az egyes munkakörökhöz tartozó béreket más 
mutatók alapján (medián, kvartilisek és szélsıértékek) ismertetjük. 

Elsıként a reklám és marketing munkaterületet emelnénk ki. A korábbiakban 
láthattuk, hogy átlag alapján ez tekinthetı a legjobban fizetett gazdasági 
végzettséget igénylı munkakörnek. Jövedelmük azonban nagyon széles skálán: 83 
ezer forinttól – elmaradva az ajánlott diplomás minimálbértıl (104,8 ezer forint) – 280 
ezer forintig mozoghat. Elmondható, hogy a mintában szereplı reklám és marketing 
munkaterületen dolgozó pályakezdık felének jövedelme 150 ezer és 280 ezer forint 
között mozog. Mindez azt jelenti, hogy önmagában a reklám-marketing szakirányú 
végzettség nem feltétlenül jelent az átlagosnál magasabb jövedelmet, más 
dimenziók, mint például a vállalat földrajzi elhelyezkedése, tulajdoni szerkezete vagy 
akár mérete jelentıs hatással lehet a kínált bérre.  

Hasonlóképpen lehet nyilatkozni a HR, logisztika és könyvelés területen dolgozókról; 
jövedelmeik széles skálán változnak; pontosabban jelentıs a különbség a 
szélsıértékek között 

A mőszaki végzettséget igénylı munkakörökrıl összességében elmondható, hogy a 
javadalmazásuk kevésbé szóródik. Ez alól kivételt képeznek az informatikusok, 
építészmérnökök és gépészmérnökök.   
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7.6. ábra: Gazdasági végzettségő pályakezdık bruttó bérének „box” diagramja 

 

7.7. ábra: Mőszaki végzettségő pályakezdık bruttó bérének „box” diagramja 

 

Magyarázat: Az ábrában minden sor öt mutatót tartalmaz. A színezett „doboz” közepén lévı vonal 
jeleníti meg a medián értéket. A medián értéket létezı vagy „élı” átlagnak is nevezik, értéke megfelezi 
a mintát. Például a pénzügyes munkakörben dolgozók fele legfeljebb 150 ezer Forint bruttó bérrel, 
másik fele legalább 150 ezer forint bruttó bérrel jellemezhetı. A színezett dobozokba esik a minta 
„középsı” fele, határai az elsı és harmadik kvaritilis. Például a pénzügyesek fele 125 és 200 ezer 
forint bruttó jövedelemmel rendelkezik. Másképpen fogalmazva, a pénzügyesek „kevésbé szerencsés” 
negyede legfeljebb 125 ezer Forint, „szerencsésebb” negyede legalább 200 ezer Forint bruttó 
jövedelemmel bír. A „dobozokból” kifutó egyenesek a szélsı értékekig tartanak. Például a HR 
munkatársak körében van legalább egy fı a mintában, aki 300 ezer Forint jövedelemmel rendelkezik.  
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7.8. ábra: Gazdasági és jogi végzettségő pályakezdık bruttó bérének szélsı decilisei 

 

7.9. ábra: Mőszaki végzettségő pályakezdık bruttó bérének szélsı decilisei 

 
Magyarázat: Az ábrák az eddigiektıl kicsit eltérı módon, de hasonlóan jól szemléltetik a várható 
fizetések széles intervallumát. Kék rombusszal az elsı, pirossal a kilencedik decilis került 
megjelenítésre. A deciliseket a következıképpen értelmezhetjük: Az elsı decilis értékénél csak 10 
százalék keres rosszabbul, a kilencedik decilis értékénél csak 10 százalék keres jobban. Az ábrákon a 
munkakörök az elsı decilis alapján vannak rendezve, így látható például, hogy a 
vegyészmérnököknek csak 10 százaléka számíthat bruttó 195 ezer forintnál kisebb kezdıbérre.  
Forrás: GVI 2008 
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Az eddigiekben megállapítottuk, hogy a pályakezdık bére széles skálán mozoghat, 
még akkor is, ha a foglalkozási területenként végezzük el a vizsgálatot. Más 
szavakkal: még egyes foglalkozási területeken belül is jelentıs különbségeket 
tapasztaltunk a fiatal diplomások kezdıbérében. Mik lehetnek azok a jellemzık, 
amelyek a foglalkozási területen túl hatással vannak a diplomás pályakezdık 
jövedelmére? 

A kérdést egy lineáris regressziós modell alkalmazásával kíséreljük megválaszolni. A 
modellben a foglalkozási terület, a régió, a vállalati méret és a tulajdonszerkezet 
szerepét vizsgáljuk a bérek alakulásában. A regressziós modell a függı változó – 
jelen esetben a bruttó kezdı bér – és a független változók – vállalati és foglalkozási 
jellemzık – közötti kapcsolatot egy matematikai függvénnyel írja le. Egy jól illeszkedı 
függvény segítségével képesek lehetünk megmondani, hogy az egyes tényezık 
(független változók) milyen szerepet játszanak a kezdı bruttó bér alakulásában. A 
modellen keresztül olyan kérdésekre kaphatunk választ, mint például: Mennyiben 
különbözik egy építészmérnök kezdı bére egy külföldi tulajdonú vállalatnál 
Budapesten vagy Debrecenben, illetve egy könyvelınek kisebb vagy nagyobb cégnél 
érdemes-e elhelyezkedni Nyugat-Magyarországon? 

A modell statisztikai leírása és az oksági kapcsolat természetérıl a mellékletben 
lehet bıvebben olvasni.  

A modellrıl összességében elmondhatjuk, hogy a kezdıbér 50 százalékát sikerült a 
fenti négy dimenzió segítségével megmagyarázni. Statisztikai értelemben ez az 
arány kifejezetten jónak tekinthetı, elmondható, hogy egy jól illeszkedı függvényhez 
jutottunk. Legfontosabb dimenziónak természetesen a foglalkozási terület tekinthetı. 
Ez azt jelenti, hogy a foglalkozási kör segítségével tudjuk legnagyobb mértékben 
megmagyarázni a fizetések közötti különbséget. A foglalkozási kört követi a földrajzi 
elhelyezkedés, a vállalat mérete és a tulajdonszerkezet. Elmondható tehát, hogy 
mind a négy dimenzió önálló hatással bír a pályakezdı diplomások kezdıbérére. 

A friss diplomások a többségben külföldi tulajdonban lévı vállalatoknál átlagosan 
bruttó 33600 Forinttal nagyobb jövedelemre számíthatnak – ha régiót, foglalkozást és 
vállalati méretet kontroll alatt tartjuk -, mint a hazai és a vegyes tulajdonban lévı 
vállalatoknál.  

A vállalatméret esetében a legkisebb – 1-19 fı közötti foglalkoztatottal rendelkezı – 
vállalatok tekinthetık referencia kategóriának, azaz az eredményeket ezen vállalati 
körhöz képest tudjuk értelmezni. A 20 és 250 fı közötti foglalkoztatottal rendelkezı 
vállalatoknál nem keresnek többet, mint a legkisebbeknél. A becslés szerint a 250 
fınél nagyobb vállalatoknál alkalmazottak 25 000 Forinttal keresnek többet.  
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A földrajzi régió elemzésénél azt a régiót választottuk referencia kategóriának, ahol a 
legmagasabb a friss diplomások átlagbére. A Közép-Magyarországi régióhoz képest 
az összes régióban alacsonyabbak a bérek. Leginkább a Dél-Alföldön, ahol bruttó 57 
ezer forinttal kevesebbre számíthat a fiatal diplomás, illetve legkevésbé a Közép- 
Dunántúlon, ahol „mindössze” bruttó 25 ezer forint a különbség – ha minden más 
dimenziót kontroll alatt tartunk. .  

7.10. táblázat: Diplomás pályakezdık bruttó bérezésének különbségei régió szerint 

 
Bérnövekmény 

(forint) 
Közép Magyarország Referencia kategória 
Észak Magyarország -49143 
Észak Alföld -47865 
Dél Alföld -57380 
Közép Dunántúl -25221 
Nyugat Dunántúl -36306 
Dél Dunántúl -38329 

Megjegyzés: A számítások lineáris regressziós modellel készültek. A modell magyarázóereje 48 
százalék. A modellben a bruttó bér volt a függı változó, a vállalat mérete, régió, vállalat 
tulajdonszerkezete, külkereskedelmi tevékenyég, illetve a foglalkozási csoport volt a független változó. 
A táblázat elsı sora tekinthetı referencia kategóriának, azaz az eredményeket ezen vállalati körhöz 
képest tudjuk értelmezni. A táblában szereplı összeget mutatják, hogy a referenciakategóriához 
képest mennyivel több vagy éppen kevesebb egy adott vállalati körben a friss diplomások 
bruttófizetése. 
Forrás: GVI 

Az 6.11. ábra jól szemlélteti a regionális különbségeket. 

7.11. ábra: Diplomás pályakezdık bruttó bérezésének különbségei régió szerint 

 

Megjegyzés: A sötétebb színek magasabb kezdı bruttó bért jelenítenek meg. 
Forrás: GVI 



Diplomás pályakezdık várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban 

GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
 

64 / 87 

A bérek két év munkaviszony után 

Átlagosan, közel 43 ezer forinttal emelkedik két év munkaviszony után a friss 
diplomások bére, ami 21 százalékos béremelkedést jelent. A tapasztalt szórás 
jelentıs mértéke azonban óvatosságra int az átlagok értelmezésekor. A pályakezdık 
negyede legfeljebb 20 ezer, fele legfeljebb 37 ezer forint bruttó emelkedésre 
számíthat. A pályakezdık 10 százaléka azonban akár 75 ezer forintos 
fizetésnövekedéshez is juthat. 

7.12. ábra: Pályakezdık bruttó bérének növekedése 2 év után 

 
bérnövekedés 

(forint) 
Átlag 42 800 
Szórás 37 700 
Elsı kvartilis 20 000 
Medián 37 000 
Harmadik kvartilis 50 000 
 
Összes pályakezdı száma 

2364 

Forrás: GVI 

Milyen foglalkozási területeken lehet a legnagyobb bérnövekedésre számítani? 
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a mőszaki végzettséget igénylı 
munkakörökben a legmagasabb a bérnövekedés: e foglalkozásoknál átlagosan 
bruttó 7000 forinttal magasabb a béremelkedés mértéke a többi foglalkozási 
területekhez képest. 

Foglalkozási csoporttól függıen a friss diplomások fizetése 10 és 49 százalék közötti 
mértékben emelkedik. A mőszaki végzettséget igényélı munkakörök közül az 
mezıgazdasági mérnökök számíthatnak a legnagyobb volumenő 
fizetésemelkedésre. Érdemes elmondani, hogy körükben tapasztaltuk a 
legalacsonyabb kezdı bért a mőszaki végzettséget igénylı területek között, és az 
átlag feletti bérnövekmény sem képes az agármérnököt a jobban fizetı mérnöki 
pozíciók közé emelni; az 64 ezer forintos jövedelememelkedés inkább csak 
felzárkóztatja a mezıny alsó részéhez.  

Az építészmérnök a körükben mért 37 százalékos bérnövekedéssel a legjobban 
fizetett mérnökök közé kerülnek. 
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Gazdasági végzettséggel a HR munkatársak, gazdaságelemzık és a reklám-
marketing területen dolgozók számíthatnak 23-25 százalékos bérnövekedésre. 

Kiemelnénk még az informatikusokat, akikrıl a korábbiakban elmondtuk, hogy 
magasan a legnagyobb kezdı bérre számíthatnak. Most megállapíthatjuk, hogy 
átlagos 14 százalékos - bruttó 39 ezer Forintos - fizetésemelkedésük elegendı 
ahhoz, hogy pályájuk két év munkaviszony után is a legjobban fizetett vizsgált 
munkakör maradjon. 

7.13. táblázat: Pályakezdık bruttó bérnövekedése két év munkatapasztalat után - 1 

 
Átlagos bruttó 
bérnövekedés 

(Forint) 

Átlagos bruttó 
bérnövekedés 

(százalék) 

Két utáni bruttó 
jövedelem 

(Forint) 
építészmérnök  67 703 37 289 344 
mezıgazdasági mérnök  63 863 49 192 366 
egyéb gépészmérnök  61 218 30 265 799 
egyéb villamosmérnök  53 246 24 281 035 
marketing munkatárs  52 603 24 275 786 
kereskedı, értékesítı, üzletkötı 45 955 23 248 636 
gazdaságelemzı  44 818 25 224 778 
termelésirányító mérnök  44 242 24 230 911 
HR és személyügyi munkatárs 43 851 24 223 958 

Forrás: GVI 

Az forintosított összegeket tekintve az átlagos bérnövekedéstıl leginkább a speciális 
képesítést nem igénylı asszisztensek, ügyintézık, a közlekedésmérnökök és a 
turisztikai vendéglátás területén dolgozók vannak lemaradva. A bérnövekedés 
arányai szerint a turisztikai mérnökök (14 százalék) és a közlekedésmérnökök (10 
százalék) kilátásai a legkevésbé jók. A közlekedésmérnök bruttó 201 ezer forintos 
kezdı-fizetéssel a jobban fizetett munkakörnek tekinthetı álláskezdéskor, két év 
szakmai tapasztalat után, az alig 10 százalékos, alacsony mértékő 
jövedelemnövekedés azonban a középmezınybe veti vissza.  

7.14. táblázat: Pályakezdık bruttó bérnövekedése két év munkatapasztalat után - 2 

 
Átlagos bruttó 
bérnövekedés 

(Forint) 

Átlagos bruttó 
bérnövekedés 

(százalék) 

Két utáni bruttó 
jövedelem 

(Forint) 
logisztikus  43 572 22 247 809 
minıségellenır  43 129 24 227 522 
gyártástechnológiai mérnök 40 415 22 223 106 
könyvelı, számviteli munkatárs  39 678 21 229 224 
építımérnök  39 372 23 215 830 
informatikus, programozó  39 310 14 322 694 
vegyészmérnök 39 062 17 272 575 
pénzügyes  38 577 23 211 987 
ügyfélkapcsolati munkatárs  34 980 20 210 619 
termelésirányító közgazdász  32 563 20 190 127 
egyéb asszisztens, ügyintézı 24 970 18 164 569 
közlekedési mérnök 20 136 10 218 172 
turisztikai és vendéglátó munkatárs  19 012 14 162 129 

Forrás: GVI 
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7.15. ábra: Gazdasági végzettségő pályakezdık bruttó bérének átlaga és szórása  

 

7.16. ábra: Mőszaki végzettségő pályakezdık bruttó bérének átlaga és szórása 

 

Megjegyzés: Az értékelések átlagát jelölı pontokon áthaladó intervallum-vonalak a szórást 
szemléltetik, és olyan becsült értékeket jelölnek az átlag körül, amelyek 95%-os megbízhatósági 
szinten még statisztikailag elfogadhatóak.  

   

Forrás: GVI 
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7.17. ábra: Gazdasági végzettségő pályakezdık átlagbére kezdéskor és két év után 

 

7.18. ábra: Mőszaki végzettségő pályakezdık átlagbére kezdéskor és két év után  

 

Megjegyzés: A fenti ábrákon szemléletesen látszik, hogy melyik terülten milyen bérnövekedésre lehet 
számítani. A kék rombusz jeleníti meg a kezdıbért, a piros pedig a két év munkaviszony utáni bruttó 
havi jövedelmet. Az ábrákon egyfelıl leolvasható a bérnövekedés mértéke, másfelıl pedig a „mezıny” 
átrendezıdése. Utóbbira találó példa, hogy a építészmérnökök két év után hogyan kerülnek a 
legjobban fizetett mérnökök közé (É2-es minısítést szerezve), illetve az is, hogy a 
közlekedésmérnökökre jellemzı kis mértékő emelkedés miatt hogyan vesztik el az munkába álláskor 
érvényes relatív jó helyzetüket.  
Forrás: GVI 
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A munkakörön kívül más tényezıktıl is függhet a béremelés mértéke. Melyek ezek? 
Igaz-e az, hogy a multinacionális cégek jobban honorálják a hőséget vagy, hogy a 
fıvárosban lehet számítani a legnagyobb mértékő fizetésnövekedésre? A kérdésekre 
ezúton is egy lineáris regressziós modellen keresztül keressük a válaszokat.  A 
modellben a foglalkozási terület, a régió, a vállalati méret és a tulajdonszerkezet 
szerepét vizsgáljuk a béremelés mértékében. A regressziós modell a függı változó – 
jelen esetben a bruttó bérnövekmény – és a független változók – vállalati és 
foglalkozási jellemzık – közötti kapcsolatot egy matematikai függvénnyel írja le. Egy 
jól illeszkedı függvény segítségével képesek lehetünk megmondani, hogy az egyes 
tényezık (független változók) milyen szerepet játszanak a bruttó bérnövekedés 
alakulásában.  

A modell statisztikai leírása és az oksági kapcsolat természetérıl a mellékletben 
lehet bıvebben olvasni. 

A modellrıl összességében elmondhatjuk, hogy a bruttó bérnövekedés 10 
százalékát sikerült a fenti négy jellemzı segítségével megmagyarázni. A 
megmagyarázott 10 százalék statisztikai értelemben nem tekinthetı kifejezetten 
soknak. Emlékezhetünk rá, például, hogy a kezdı fizetések modellezésénél 50 
százalékos volt a megmagyarázott arány. Elmondható továbbá, hogy a 
tulajdonszerkezet és a vállalat mérete nem jut szerephez a fizetésnövekedés 
magyarázatában a foglalkozási csoport és a régió mellett. Egy példával bemutatva 
mindez azt jelenti, hogy egy informatikus ugyanakkora bérnövekedésre számíthat 
Budapesten, ha egy kis, hazai tulajdonú vállalatnál dolgozik, mint egy szintén 
budapesti, nagy, multinacionális vállalatnál dolgozó társa.  

A bérnövekedés mértéke tehát kevésbé függ a vizsgált tényezıktıl, elképzelhetı, 
hogy helyettük a személyiség és teljesítmény dimenziók játszanak meghatározó 
szerepet.  

A földrajzi régió elemzésénél referencia kategóriának az a régiót választottuk, ahol a 
legmagasabb a friss diplomások várható jövedelemnövekedése. A közép-
magyarországi régióhoz hasonló módon Észak-Magyarországon és a Közép-
Dunántúlon bruttó 44 ezer és 48 ezer Forint közötti a jövedelemnövekedés. A többi 
régióban alacsonyabb a növekedés mértéke. Legkisebb volumenő növekedésre a 
Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön számíthatnak a friss diplomások, Közép-
Magyarországhoz képest 17-18 ezer Forinttal kevesebb a várható béremelkedés.  

7.19. táblázat: Diplomás pályakezdık bruttó bérnövekedésének különbségei régió 
szerint 

 
Növekmény 

(Forint) 
Közép Magyarország Referencia kategória 
Észak Magyarország - 
Észak Alföld - 
Dél Alföld -17639 
Közép Dunántúl - 
Ny Dunántúl -14466 
Dél Dunántúl -17235 

Megjegyzés: A számítások lineáris regressziós modellel készültek. A modell magyarázóereje 10 
százalék. A modellben a bruttó bérnövekedés volt a függı változó, a vállalat mérete, régió, vállalat 
tulajdonszerkezete, külkereskedelmi tevékenyég, illetve a foglalkozási csoport volt a független változó. 
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A táblázat elsı sora tekinthetı referencia kategóriának, azaz az eredményeket ezen vállalati körhöz 
képest tudjuk értelmezni. A táblában szereplı összeget mutatják, hogy a referenciakategóriához 
képest mennyivel több vagy éppen kevesebb egy adott vállalati körben a friss diplomások 
bruttófizetése. 
Forrás: GVI 

7.20. ábra: Pályakezdık két év utáni bruttó bérnövekedésének különbségei régió 
szerint 

 
Megjegyzés: A sötétebb színek a magasabb bruttó bérnövekményt jelenítik meg. 
Forrás: GVI 
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8. Felsıoktatási intézmények értékelése 

A vállalati vezetık felsıoktatási intézményekrıl alkotott képe egyfelıl fontos 
visszajelzés a felsıoktatási intézmények vezetıi számára, másfelıl hasznos 
segítség a felvételezni tervezık számára. A kutatások alkalmával két szemszögbıl 
vizsgáltuk a versenyszféra felsıoktatási intézményekrıl alkotott véleményét. Az elsı 
megközelítést általános presztízsrangsornak a másodikat pedig preferencia 
rangsornak nevezzük.  

A presztízsrangsorokról 

Felméréseinkben vizsgáltuk, hogy az üzleti szférában – képzési területenként – mely 
felsıoktatási intézményeknek van jó hírnevük, tekintélyük, azaz a pályakezdıket 
foglalkoztató cégek szemszögébıl mely egyetemi karok büszkélkedhetnek nagy, 
illetve a legnagyobb presztízzsel.  

Elırebocsátjuk, hogy a vizsgált nyolc tudományterület közül nem mindegyik 
presztízsrangsor rendelkezik ugyanolyan érvényességgel. A felmérésbe ugyanis 
nem vontuk be többek között az oktatási és az egészségügyi szektorba tartozó 
cégeket, a közigazgatási intézményeket, a kutatóintézeteket és a non-profit 
szervezeteket. Ez azt jelenti, hogy a megkérdezettek akkor is mondtak véleményt az 
intézmények presztízsérıl, ha cégüknek nem volt közvetlen tapasztalatuk az adott 
intézményen végzett diplomással. Ez nem von le a válaszok értékébıl, csupán annyit 
jelent, hogy ezekre a tudományterületekre vonatkozóan a presztízsrangsorok az 
intézmények elismertségével kapcsolatos általánosabb véleményeket tükrözik, mivel 
kevésbé igazodhatnak a diplomások és diplomás pályakezdık foglalkoztatása során 
kialakult szakmai megítéléshez. A vizsgált gazdasági ágakat tekintve elsısorban a 
mőszaki és a közgazdasági karok presztízsrangsorait tekintjük a munkaadók 
szakmai tapasztalatait is tükrözı értékeléseknek. 

Mindebbıl kifolyólag ezen képzési területeket több szempontból, mélyebben is 
elemeztük. Az országos értékelés mellett, megvizsgáltuk, hogy a friss diplomások 
foglalkoztatásában jelentıs szerepet betöltı nagyobb multinacionális vállalatok3 és a 
potenciális foglalkoztatók4 hogyan értékelték a felsıoktatási intézményeket, illetve 
ezen csoportok véleménye mennyiben tér el az országos átlagtól. Megvizsgáltuk 
továbbá, hogy földrajzi elhelyezkedés5 szerint tapasztalhatunk-e különbségeket a 
felsıoktatási intézmények presztízsében.  

A cégek vezetıi, illetve humánerıforrás–vezetıi kérésünkre tudományterületenként 
három kart neveztek meg, és rendeztek sorba aszerint, hogy a presztízs tekintetében 
érzésük szerint melyik áll az elsı, a második és a harmadik helyen. Emellett a 
megkérdezettek lehetısége nyílt egy rossz hírő intézmény megnevezésére is. A 
válaszokat említési hely szerint – képzési területenként – súlyozva agregáltuk, majd 

                                                 
3 Nagyobb multinacionális vállalatoknak nevezzük a 50 fınél több foglalkoztatottal rendelkezı, többségében külföldi tulajdonban lévı 
gazdálkodási szervezeteket.  
4 Potenciális foglalkoztatónak nevezzük azokat a vállalatokat, akik jelenleg foglalkoztatnak vagy a közeljövıben tervezik pályakezdı 
diplomások foglalkoztatását.  
5 Értsd: Közép-Magyarország, Nyugat-Magyarország és Kelet-Magyarország 
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az így kapott értékeket az egyszerőbb értelmezhetıség kedvéért százas skálára 
vetítettük. 

A gazdasági és társadalomtudományi karok elsı öt helyén fıvárosi intézményeket 
találhatunk. A Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi és Közgazdaság-
tudományi Karai vezetik a listát. Elıkelı helyezéssel – és pontszámmal – rendelkezik 
a Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kara is.  

A potenciális friss diplomás foglalkoztatók véleménye az elsı három helyezést 
tekintve nem tér el az országos átlagtól. Jelentıs különbséget az országos átlag és a 
potenciális foglalkoztatók véleménye között az ELTE Társadalomtudományi Kara és 
a BGF Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegen-forgalmi Fıiskolai Kar esetében 
tapasztaltunk. Elıbbit a potenciális foglalkoztatók 16 ponttal alul, utóbbit viszont 13 
ponttal felülértékelték a friss diplomásokat jelenleg vagy a közeljövıben foglalkoztatni 
tervezı piaci szereplık. A BGF esetében a potenciális foglalkoztatók kedvezı 
értékelésében, véleményünk szerint, a jelen pozitív tapasztalata nyilvánul meg. 

A nagyobb multinacionális vállalatok az ELTE Társadalomtudományi Karát 17 ponttal 
rosszabbnak ítélték meg, mint az országos átlag. Ezzel szemben a Budapesti 
Gazdasági Fıiskola karai – beleértve a vidéki kihelyezett intézményeket - rendre 
jobb értékelést kaptak a nagyobb multinacionális vállalatoktól, mint országos 
átlagban.  

Földrajzi egységek szerinti bontás árnyalja a fıvárosi intézmények vezetı szerepét. 
A Corvinus Egyetem Gazdálkodás-tudományi és Közgazdaságtudományi Kara bár 
minden térségben vezetı szereppel bír, utóbbi pontszámához jelentıs mértékben 
felzárkóznak vidéki intézmények. Kelet-Magyarországon például a Debreceni és 
Miskolci Egyetem Közgazdaságtudományi Karai látványosan nagyobb presztízsnek 
örvendenek, mint országosan, Nyugat-Magyarországon pedig a PTE Közgazdasági 
tudományi Kara és BGF kihelyezett intézményei örvendenek az országos átlagnál 
jelentısen jobb hírnévnek. 

Érdekes, hogy a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kara és az ELTE 
Társadalomtudományi Kara fıvárosi elhelyezkedése ellenére vidéken, különösen 
Nyugat-Magyarországon örvend magas presztízsnek.  
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8.1. táblázat: Gazdasági és társadalomtudományi karok presztízse 

 

 
Országos 

Nagyobb 
multinacionális 

vállalatok 

Közép-
Mo. 

Kelet- 
Mo. 

Nyugat- 
Mo. 

Potenciális 
foglalkoztatók 

1 BCE Gazdálkodástudományi Kar 100 97 95 100 100 100 
2 BCE Közgazdaságtudományi Kar 97 100 100 75 99 97 
3 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar 67 71 76 53 51 67 
4 BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 39 33 29 40 57 36 
5 ELTE Társadalomtudományi Kar 39 22 26 41 62 23 
6 PTE Közgazdaságtudományi Kar 26 21 15 9 61 24 
7 BGF Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi FK 26 32 31 14 23 39 
8 Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 23 15 12 58 19 17 
9 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 20 17 9 53 15 21 
10 BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar – Zalaegerszeg 18 23 12 0 43 20 
11 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar 16 15 13 21 20 17 
12 BGF Külkereskedelmi Fıiskolai Kar 15 16 17 11 13 20 
13 BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar – Salgótarján 14 15 11 25 10 17 
14 PTE Felnıttképzési és Emberi Erıforrás Fejlesztési Kar 13 17 11 6 22 14 
15 BCE Társadalomtudományi Kar 12 0 11 7 17 15 

16 
Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula 
Gazdaságtudományi Kar 12 12 11 0 25 13 

17 Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar 11 16 9 3 21 11 

18 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi 
Kar 10 13 7 0 24 9 

19 Nemzetközi Üzleti Fıiskola (IBS) 10 12 12 0 0 11 

20 
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar 9 15 11 5 10 11 

21 Általános Vállalkozási Fıiskola 9 13 11 0 11 12 
22 BMF Keleti Károly Gazdasági Fıiskolai Kar 9 0 10 3 11 10 
23 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar 8 0 8 1 14 0 
24 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola 8 0 11 0 0 12 

25 
Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi 
Fıiskola 8 0 0 10 0 10 

26 EKF Gazdaság- és Társadalomtudományi Fıiskolai Kar 7 0 8 0 9 0 

27 
Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások 
Fıiskolája 7 0 9 0 0 0 

28 Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája 7 0 9 2 7 9 
29 PTE Illyés Gyula Fıiskolai Kar 7 12 0 2 10 8 
30 Szolnoki Fıiskola 7 0 9 6 0 11 
31 Eötvös József Fıiskola Mőszaki és Gazdálkodási Fakultás 6 10 8 3 7 0 
32 Harsányi János Fıiskola 6 0 0 0 6 0 
33 Kaposvári Egyetem Mővészeti Fıiskolai Kar 6 0 0 0 8 0 
34 Károly Róbert Fıiskola Gazdálkodási Kar 6 0 7 4 7 9 
35 Tessedik Sámuel Fıiskola Gazdasági Fıiskolai Kar 6 11 8 1 0 9 
36 Dunaújvárosi Fıiskola 5 0 0 0 8 0 
37 Zsigmond Király Fıiskola 1 0 0 0 0 3 
38 Kodolányi János Fıiskola 0 2 0 0 0 0 

Forrás: GVI, Educatio 2008 

 



Diplomás pályakezdık várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban 

GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
 

73 / 87 

A mőszaki és informatikai képzések közül az elsı három helyen a BME karait 
találjuk. A BME Gépészmérnöki Kar és BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
közel azonos mértékben elismert. İket némileg lemaradva követi a BME 
Építészmérnöki Kar. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara a 
fıvároson kívüli intézmények közül a legelismertebb.  

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a második és a harmadik, illetve a harmadik és 
a negyedik hely között jelentıs különbségeket tapasztaltunk az elismertségben, 
megállapítható, hogy ezt követıen az intézmények között csak kisebb különbségek 
vannak a presztízsrangsorban.  

A BME Gépészmérnöki Kara a potenciális foglalkoztatók körében is legnagyobb 
presztízzsel rendelkezı felsıoktatási intézmény. A BME Villamosmérnöki és BME 
Építészmérnöki Karok presztízspontszáma jelentısen elmarad az országos átlagtól. 
Hasonló jelenséget tapasztaltunk az ELTE Informatikai Kar esetében is. Ezekben az 
esetekben, véleményünk szerint ezen nagy múltú intézmények (ELTE, BME) 
történetileg kialakult presztízsének továbbélését és a jelen realitása közötti 
különbséget észleljük. Gondolunk itt arra, hogy a tágabb értelemben vett 
közvélemény felülértékeli a szóbanforgó intézményeket, míg a potenciális 
foglalkoztatók értékelését árnyalják a jelen tapasztalatai. Ezen ponton fontosnak 
tarjuk megjegyezni, hogy több „kisebb” intézmény esetében mértünk az országos 
átlagnál kedvezıbb hírnevet. 

A multinacionális vállalatok véleménye szerint is a BME Gépészmérnöki Kara vezeti 
a mőszaki és informatikai karok presztízsrangsorát. A többi intézmény értékelése 
szinte minden estében, kisebb vagy nagyobb mértékben kedvezıtlenebb, mint az 
országos átlag. Mindez azt jelenti, hogy, hogy a nagyobb multinacionális vállalatok 
körében a BME Gépészmérnöki Kar jó híre „nagyobb”, mint az országosan.  

A földrajzi térségek szerinti elemzés hasonló eredményre vezetett, mint a gazdasági 
és társadalomtudományi intézmények esetében - azaz általánosságban elmondható, 
hogy a vidéki intézmények megítélése kedvezıbb az adott térségben, de 
mindemellett az országosan legjobb megítélésnek örvendı fıvárosi intézmények is 
jelentısek megmaradnak. Kelet-Magyar-országon az országosan is jó hírnek 
örvendı Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara mellett kiemelnénk a 
Debreceni Egyetem Mőszaki Fıiskolai és Informatikai Karát, Nyugat-
Magyarországon pedig a PTE Pollack Mihály Mőszaki és a SZIE Mőszaki Tudományi 
Karát említenénk, mint régionálisan jó hírrel rendelkezı intézményeket.  
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8.2 táblázat: Mőszaki és informatikai képzések presztízse 

 

 
Országos 

Nagyobb 
multinacionális 

vállalatok 

Közép-
Mo. 

Kelet- 
Mo. 

Nyugat- 
Mo. 

Potenciális 
foglalkoztatók 

1 BME Gépészmérnöki Kar 100 100 88 98 100 100 

2 BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar 95 67 100 79 73 86 

3 BME Építészmérnöki Kar 74 29 55 78 89 51 

4 Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar 49 28 22 100 47 52 

5 BME Építımérnöki Kar 46 22 38 51 47 47 

6 ELTE Informatikai Kar 41 19 31 43 47 29 

7 BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar 36 22 41 28 24 45 

8 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mőszaki Kar 34 13 15 24 69 28 

9 BMF Gépészmérnöki Fıiskolai Kar 33 22 29 36 31 33 

10 BME Közlekedésmérnöki Kar 29 12 23 31 31 31 

11 Széchenyi István Egyetem Mőszaki Tudományi Kar 29 13 15 19 56 29 

12 Debreceni Egyetem Mőszaki Fıiskolai Kar 29 0 0 64 17 25 

13 BMF Informatikai Fıiskolai Kar 28 14 28 22 28 35 

14 BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki kar 26 8 23 24 26 32 

15 Debreceni Egyetem Informatikai Kar 25 7 15 49 19 24 

16 Miskolci Egyetem Mőszaki Anyagtudományi Kar 24 10 15 44 18 23 

17 BMF Rejtı Sándor Könnyőipari Mérnöki Fıiskolai Kar 23 7 22 24 19 20 

18 Kecskeméti Fıiskola AMF 23 13 14 38 23 28 

19 Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar 22 10 20 26 19 25 

20 Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar 20 0 15 22 22 22 

21 Pannon Egyetem Mőszaki Informatikai Kar 19 7 14 20 21 21 

22 SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar 19 0 15 22 19 22 

23 Pannon Egyetem Mérnöki Kar 18 6 13 15 25 21 

24 PPKE Információs Technológiai Kar 17 0 15 0 18 19 

25 ZMNE Bolyai János Katonai Mőszaki Kar 16 5 15 15 17 20 

26 Dunaújvárosi Fıiskola 15 0 0 0 20 0 

27 EJF Mőszaki és Gazdálkodási Fakultás 15 3 13 17 13 18 

28 Nyíregyházi Fıiskola MMFK 14 4 0 16 13 17 

29 Szolnoki Fıiskola MMF 13 0 0 13 0 18 

30 Gábor Dénes Fıiskola 0 0 0 0 0 0 

Forrás: GVI, Educatio 2008 
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A természettudományai karok közül magasan kiemelkedik az ELTE 
Természettudományai Kara, a BME hasonló intézménye jelentıs lemaradással 
következik a második helyen.  

8.3. táblázat: Természettudományai karok presztízse 

  Országos 

1 ELTE Természettudományi Kar 100 

2 BME Természettudományi Kar 55 

3 Debreceni Egyetem Természettudományi Kar 39 

4 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 38 

5 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar 33 

6 NYME Természettudományi és Mőszaki Kar 9 

7 
Eszterházy Károly Fıiskola Természettudományi Fıiskolai 
Kar 3 

8 Nyíregyházi Fıiskola Természettudományi Fıiskolai Kar 0 

Forrás: GVI, Educatio 2008 

A pedagógiai, tanító- és óvóképzı intézmények közül az SZTE Juhász Gyula 
Pedagógusképzı Kar örvend a legnagyobb országos elismerésnek.  

8.4. táblázat: Pedagógiai, tanító- és óvóképzı intézmények presztízse 

  Országos 

1 SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzı Kar 100 

2 NYME Mővészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar 47 

3 NYME Apáczai Csere János Kar 37 

4 PTE Illyés Gyula Fıiskolai Kar 19 

5 NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar 17 

6 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 17 

7 
Mozgássérültek Petı András Nevelıképzı és 
Nevelıintézete 15 

8 ELTE Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai 14 

9 
Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai 
Fıiskolai Kar 13 

10 
Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai 
Fıiskolai 10 

11 KGRE Tanítóképzı Fıiskolai Kar 6 

12 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola 6 

13 Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 3 

14 Kecskeméti Fıiskola Tanítóképzı Fıiskolai Kar 3 

15 Eötvös József Fıiskola Pedagógiai Fakultás 2 

16 TSF Pedagógiai Fıiskolai Kar 1 

17 Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképzı Fıiskolai Kar 0 

18 PPKE Vitáz János Kar 0 

Forrás: GVI, Educatio 2008 
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Az orvostudományi és egészségügyi karok között messze kiemelkedik a 
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara. A debreceni és szegedi 
hasonló intézmények messze lemaradva következnek a második, illetve harmadik 
helyen. 

8.5. táblázat: Orvostudományi és egészségügyi karok presztízse 

  Országos 

1 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 100 

2 Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar 43 

3 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 40 

4 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 34 

5 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 23 

6 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 16 

7 Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 12 

8 SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 9 

9 Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar 9 

10 Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar 8 

11 Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar 7 

12 Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 6 

13 Debreceni Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar 6 

14 Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar 5 

15 Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar 5 

16 SZIE Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet 4 

17 Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar 0 

Forrás: GVI, Educatio 2008 

A bölcsészettudományai karok közül az elsı helyen álló ELTE Bölcsészettudományi 
Kar és hasonló intézmények között tapasztalt presztízskülönbség az összes képzési 
terület közül a leginkább jelentıs.  

8.6. táblázat: Bölcsészettudományai karok presztízse 

  Országos 

1 ELTE Bölcsészettudományi Kar 100 

2 SZTE Bölcsészettudományi Kar 24 

3 Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 23 

4 PTE Bölcsészettudományi Kar 23 

5 PPKE Bölcsészettudományi Kar 18 

6 KGFE Bölcsészettudományi  Kar 7 

7 Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar 5 

8 Nyugat-Magyarországi Egyetem 5 

9 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 4 

10 SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar 1 

11 EKF Bölcsészettudományi Fıiskolai Kar 0 

Forrás: GVI, Educatio 2008 
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Az agrár-,környezettudományi és kertészeti karok közül a SZIE Mezıgazdasági-, és 
Környezettudományai Kara, illetve a Debreceni Egyetem hasonló intézménye 
örvendenek a legnagyobb tekintélynek a versenyszféra szereplıi között.  

8.7. táblázat: Agrár-,környezettudományi és kertészeti karok presztízse 

  Országos 

1 SZIE Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar 100 

2 Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar 65 

3 Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar 40 

4 Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar 39 

5 Pannon Egyetem Georgikon Mezıgazdaságtudományi Kar 35 

6 NYME Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 33 

7 Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdımérnöki Kar 30 

9 Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar 25 

10 Szegedi Tudományegyetem Mezıgazdasági Kar 22 

11 Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar 19 

12 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 16 

13 Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kar 14 

14 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar 13 

15 Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar 10 

16 Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar 8 

17 Nyíregyházi Fıiskola Mőszaki és Mezıgazdasági FK 8 

18 TSF Mezıgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási FK 8 

19 Károly Róbert Fıiskola Agrár- és Vidékfejlesztési Kar 5 

22 Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 3 

23 Szolnoki Fıiskola Mőszaki és Mezıgazdasági Fakultás  0 

Forrás: GVI, Educatio 2008 

 

A jogi és igazgatási karok között a tavalyi évhez hasonlóan az ELTE Állam- és 
Jogtudományai Kara áll az elsı helyen.  

8.8. táblázat: Jogi és igazgatási karok presztízse 

  Országos 

1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 100 

2 PTE Állam- és Jogtudományi Kar 38 

3 BCE Közigazgatás-tudományi Kar 33 

4 SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 29 

5 PPKE Jog- és Államtudományi Kar 28 

6 Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 20 

7 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 3 

8 SZIE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 3 

9 KGFE Állam- és Jogtudományi Kar 2 

10 Rendırtiszti Fıiskola 0 

Forrás: GVI, Educatio 2008 
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A preferencia rangsorról 

A diploma önmagában nem elegendı ahhoz, hogy a pályakezdık sikeresen, az 
elvárásaiknak megfelelı munkahelyen és megfelelı fizetésért tudjanak 
elhelyezkedni. A tapasztalatok azonban arról árulkodnak, hogy a cégeket nem csak 
az elterjedt sztereotípiák késztetik arra, hogy különbséget tegyenek két felsıoktatási 
intézmény diplomája között, hanem a pályakezdık munkájának színvonalával 
kapcsolatos tapasztalataik is megnyilvánulnak az egyetemekre és fıiskolákra 
vonatkozó preferencia-rendszerükben.  

A preferencia rangsort úgy kell tehát értelmezni, hogy egyfelıl, a preferáltabb 
diplomák több kaput, azaz több lehetıséget nyitnak meg az álláskeresı pályakezdık 
elıtt, és így számukra jobb elhelyezkedési esélyeket biztosítanak, mint a 
munkáltatók látókörén kívül esı, kevésbé elismert intézmények diplomái. Másfelıl 
pedig, a preferáltabb karokon végzettek nagyobb valószínőséggel felelnek meg a 
versenyszféra elvárásainak.  

Az eddigiekbıl érezhetı, hogy a preferencia rangsor egy sokkal „keményebb” 
mutató, jobban tükrözi a versenyszféra tapasztalatát és kevésbé alapszik 
sztereotípiákon, mint a presztízsrangsorok.  

A preferenciák feltérképezéséhez a kutatás során a vállalatvezetıket és a HR 
managereket arról kérdeztük, hogy adott foglalkozási területen a felvétel során 
milyen felsıoktatási intézményben, illetve annak melyik karán végzett pályakezdıket 
részesítenek elınyben. Ezzel egyrészt arra kívántunk választ kapni, hogy adott 
foglalkozási területen milyen felsıoktatási intézmények, illetve karok diplomájával 
számíthatnak a pályakezdık jobb elhelyezkedési esélyekre, másrészt pedig arra, 
hogy adott intézményben, illetve karon végzett diplomás pályakezdınek milyen 
foglalkozási területeken van a legnagyobb esélye az elhelyezkedésre. A 
megkérdezett vállalatvezetık, illetve humánerıforrás–vezetık összesen 164 
felsıoktatási kar és intézmény közül választhattak legfeljebb hármat aszerint, hogy 
adott foglalkozási területre elsısorban mely intézmények, ill. karok diplomás 
pályakezdıit hívnának be állásinterjúra. 

A karokat a megnevezések gyakorisága alapján négy csoportba soroltuk. A 
"Leggyakrabban említett" kar (***) mellett "Gyakran említett" karoknak (**) hívjuk 
azokat, amelyeket az adott foglalkozás tekintetében a válaszadók több mint 10%-a 
sorolt az elsı három leginkább preferált kar közé, és "További említett" karnak (*) 
nevezzük azokat, amelyeknél a megnevezések relatív gyakorisága a 10%-os 
küszöböt nem haladja meg, de legalább kétszer említéssel rendelkezik. Végül a 
negyedik osztály a meg nem nevezett karokat, intézményeket foglalja magába, de 
ezeket az alábbiakban külön nem tüntettük fel. A 10%-os határ alacsonynak tőnhet, 
azonban a legtöbb vizsgált foglalkozás esetében a választások viszonylag sok 
intézmény között oszlottak meg, így már a 10% feletti megnevezési gyakoriság is 
kiemelkedınek tekinthetı. 
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A gazdasági és jogi végzettséghez köthetı munkakörök közül a HR munkatárs, 
pénzügyes, jogász, gazdaságelemzı, értékesítı, turisztikai munkatárs, reklám és 
marketing munkatárs foglalkozási csoportokon belül vizsgáltuk a versenyszféra által 
leginkább preferált felsıoktatási intézményeket. 

A foglalkoztatók véleménye alapján elmondható, hogy HR és reklám-marketing 
munkakörökben a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar a 
leginkább preferált intézmény. Az értékesítık esetében a Budapesti Corvinus 
Egyetem Közgazdaságtudományi Kara kapta a legtöbb említést. A turisztikai 
munkakört tekintve a Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari 
és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar, a jogászoknál pedig az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar büszkélkedhet a legmagasabb 
preferencia-pontszámmal. A Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli 
Fıiskolai Kar fıvárosi intézménye pedig a gazdaságelemzı és pénzügyes 
munkakörök terén tekinthetı a leginkább preferált karnak.  

A mőszaki és informatikai végzettséghez köthetı munkakörök közül az 
élelmiszeripari mérnök, építészmérnök, építımérnök, fa- és könnyőipari mérnök, 
környezetmérnök, közlekedési mérnök, mezıgazdasági mérnök, vegyészmérnök, 
informatikus-programozó, villamosmérnök és gépészmérnök foglalkozási 
csoportokon belül vizsgáltuk a versenyszféra által leginkább preferált felsıoktatási 
intézményeket.  

A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem különbözı karai a legtöbb 
munkakör esetében is a leginkább preferált intézményeknek tekinthetık. Villamos-
mérnökök, gépészmérnökök, vegyész-mérnökök, közlekedésmérnökök, építı-, és 
építészmérnökök, illetve informatikusok jelentkezése esetén a versenyszféra a BME-
ben végzett diplomás pályakezdıt látja legszívesebben.  

A fıvároson kívüli intézmények közül a Debreceni Egyetem Mezıgazdaság-
tudományi Kara (mezıgazdasági mérnök), a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari 
Mérnöki Kara (fa és könnyőipari mérnök) és a  Szent István Egyetem 
Mezıgazdaság- és Környezet-tudományi Kara (környezetmérnök), amik egy-egy 
foglalkozási csoport esetében a versenyszféra „kedvencei”. 
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8.9. táblázat: Mőszaki és informatikai karok preferenciája 
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 Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar *** . . . . . . . . . . 

 Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar . . . . . . * . . . . 

 BME Építészmérnöki Kar . *** * . . . . . . . * 

 BME Építımérnöki Kar . ** *** . . . . . . . * 

 BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar . . . . . . . . . . * 

 BME Gépészmérnöki Kar . . . . * . . * * * *** 

 BME Közlekedésmérnöki Kar . . . . . *** . . . . . 

 BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar . . . . ** . . *** . . . 

 BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar . . . . * . . . . . . 

 BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar . . . . . . . . *** *** * 

 BMF Bánki Donát Gépészmérnöki Fıiskolai Kar . . . . . * . . . * ** 

 BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai Kar . . . . . . . . . ** * 

 BMF Neumann János Informatikai Fıiskolai Kar . . . . . . . . ** . . 

 BMF Rejtı Sándor Könnyőipari Mérnöki Fıiskolai Kar . . . ** . . . . . . . 

 Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar . . . . * . * . . . . 

 Debreceni Egyetem Informatikai Kar . . . . . . . . * . . 

 Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar . . . . * . *** . . . . 

 Debreceni Egyetem Mőszaki Fıiskolai Kar . * ** . . . . . . . * 

 ELTE Informatikai Kar . . . . . . . . * . . 

 Gábor Dénes Fıiskola . . . . . . . . * . * 

 Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar . . . . . . * . . . . 

 Kecskeméti Fıiskola AMF  . . . . . . . . * * * 

 Kecskeméti Fıiskola Kertészeti Fıiskolai Kar . . . . . . * . . . . 

 Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar . . . . . . . . * * ** 

 Miskolci Egyetem Mőszaki Anyagtudományi Kar . . . . . . . * . . . 

 Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar . . . . * . . . . . . 

 Nyíregyházi Fıiskola Mőszaki és Mezıgazdasági FK . . . . . . * . . . . 

 NYME Faipari Mérnöki Kar . . . *** . . . . . . . 

 NYME Közgazdaságtudományi Kar . . . ** . . . . . . . 

 NYME Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar . . . . . . ** . . . . 

 Pannon Egyetem Georgikon Mezıgazdaságtudományi Kar . . . . . . * . . . . 

 Pannon Egyetem Mérnöki Kar . . . . * . . ** . * . 

 Pannon Egyetem Mőszaki Informatikai Kar . . . . . . . . * . . 

 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mőszaki Kar . ** ** . . . . . . . * 

 Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar . . . . . . . * . . . 

 Széchenyi István Egyetem Mőszaki Tudományi Kar . * . . * ** . . * * * 

 Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar . . . . . . . . * . * 

 Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar ** . . . . . . . . . . 

 Szegedi Tudományegyetem Mezıgazdasági Kar . . . . . . * . . . . 

 SZIE Gépészmérnöki Kar . . . . . . . . * . * 

 SZIE Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar . . . . *** . ** . . . . 

 SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar . . ** . . . . . . . * 

Forrás: GVI, Educatio 2008 
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8.10. táblázat: Gazdasági karok preferenciája 
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 Általános Vállalkozási Fıiskola . . . . * . . 

 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar *** . ** ** ** *** . 

 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar ** * *** ** ** ** . 

 Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar * . . . . . . 
 Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Fıiskolai Kar 

. *** ** . * * . 

 Budapesti Gazdasági Fıiskola Külkereskedelmi Fıiskolai Kar . . ** . * . . 
 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar - 
Budapest 

* . * *** *** . . 
 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar - 
Salgótarjáni Intézet 

. . . . * . . 
 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar - 
Zalaegerszegi Intézet 

. . * . * . . 

 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola * . * . . ** . 
 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar 

. . * . * . . 
 Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki 
és Informatikai Kar 

. . * . . . . 
 Budapesti Mőszaki Fıiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fıiskolai 
Kar 

. . * . . . . 

 Budapesti Mőszaki Fıiskola Keleti Károly Gazdasági Fıiskolai Kar . . . . . * . 

 Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar * . . . . . . 

 Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar . . . . * . . 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar . . . . . . *** 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar * . . . . . . 

 Károly Róbert Fıiskola Gazdálkodási Kar . . . . . * . 

 Kodolányi János Fıiskola . ** * . . . . 

 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar . . * * . . . 

 Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar . . * . . . . 

 Miskolci Egyetem Mőszaki Anyagtudományi Kar . . * . . . . 

 Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája . . * . . * . 

 Nemzetközi Üzleti Fıiskola (IBS) . . . . . * . 
 Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Fıiskolai 
Kar 

* . . . * . . 
 Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezıgazdaság- és 
Élelmiszertudományi Kar 

. . * . . . . 

 Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar . . . . * . . 
 Pécsi Tudományegyetem Felnıttképzési és Emberi Erıforrás 
Fejlesztési Kar 

* . . . . . . 

 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar . . . . * * . 

 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar * . . . . . ** 

 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar ** . . * * . . 

 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar ** . . * . . . 

 Tessedik Sámuel Fıiskola Gazdasági Fıiskolai Kar * . . . . . . 

 Zsigmond Király Fıiskola ** . . . . . . 

Forrás: GVI, Educatio 2008 
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Mellékletek 

M1. A minta súlyozásáról 

M1. tábla: A minta súlyozása vállalati méret szerint 

 
Minta súlyozás elıtt 

(százalék) 
Minta súlyozás után 

(százalék) 
1-49 fı 56,2 53,8 
50-99 fı 19,9 21,6 
100-249 fı 14,8 15,2 
250 fı felett 9,1 9,4 
 
Összesen 100,0 100 

 Forrás: GVI 

M2. tábla: A minta súlyozása szektor szerint 

 
Minta súlyozás elıtt 

(százalék) 
Minta súlyozás 

után 
(százalék) 

Mezıgazdaság 7,7   8 
Ipar, feldolgozóipar nélkül 1,9   3 
Feldolgozóipar 36,2 36 
Építıipar 8,4   7 
Kereskedelem, javítás 21,0 17 
Szálláshely-szolgáltatás 3,9   4 
Szállítás, raktározás, posta, távközlés 5,7 10 
Pénzügyi közvetítés 2,0   3 
Ingatlanügyek és egyéb gazdasági szolgáltatás 13,3 12 
 
Összesen 100,0 100,0 

 Forrás: GVI 
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M2. A vizsgált 29 foglalkozási csoport 

1. adószakértı, adótanácsadó  
2. humán erıforrás gazdálkodási és személyügyi munkatárs  
3. turisztikai és vendéglátó munkatárs  
4. kereskedı, értékesítı, üzletkötı  
5. könyvelı, kontroller, számviteli munkatárs 
6. gazdaságelemzı  
7. logisztikus, beszerzı, anyaggazdálkodó  
8. pénzügyes  
9. piackutató, piacelemzı  
10. termelésirányító közgazdász  
11. reklám- és marketing területen dolgozó munkatárs  
12. ügyfélkapcsolati munkatárs  
13. jogász  
14. élelmiszeripari mérnök  
15. építészmérnök 
16. építımérnök  
17. fa- és könnyőipari mérnök  
18. földmérı és térinformatikai mérnök  
19. gyártástechnológiai mérnök  
20. környezetmérnök  
21. közlekedési mérnök  
22. mezıgazdasági mérnök 
23. vegyészmérnök  
24. minıségellenır, minıségbiztosító mérnök  
25. informatikus, programozó  
26. termelésirányító mérnök  
27. egyéb villamosmérnök  
28. egyéb gépészmérnök  
29. általános asszisztens, ügyintézı 
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M3. A béreket becslı modell 

Az alábbi táblázatban található a lineáris regressziós modell részletes eredményei. A 
Foglalkozás változó kódszámai a kettes számú melléklet alapján azonosíthatóak be. 
A foglalkozási csoport esetében a speciális szaktudást nem igénylı általános 
asszisztens, ügyintézı, a régió esetében a legfejlettebb Közép-Magyarország, a 
vállalat méret esetében pedig a legkisebb, 1-19 fıt foglalkoztató vállalatok tekinthetı 
referencia kategóriának.  

M3. tábla: Diplomás pályakezdık bérét becslı regressziós modell 

  Coef. Std. Err. p>t [95% Conf. Interval] 
1. adószakértı, adótanácsadó  

58280,41 13252,32 0,000 32271,6 84289,22 
2. humán erıforrás gazdálkodási és     személyügyi 
munkatárs  25530,41 11792,15 0,031 2387,296 48673,53 
3. turisztikai és vendéglátó munkatárs  

-36646,39 15910,11 0,021 -67871,35 -5421,435 
4. kereskedı, értékesítı, üzletkötı  

20652,08 10944,49 0,059 -827,419 42131,57 
5. könyvelı, kontroller, számviteli munkatárs 

25437,96 8591,521 0,003 8576,36 42299,55 
6. gazdaságelemzı  

21072,05 23779,96 0,376 -25598,16 67742,25 
7. logisztikus, beszerzı, anyaggazdálkodó  

24355,98 15507 0,117 -6077,83 54789,79 
8. pénzügyes  

8687,855 11903,69 0,466 -14674,16 32049,87 
9. piackutató, piacelemzı  

-9182,117 10908,14 0,400 -30590,28 12226,05 
10. termelésirányító közgazdász  

25558,45 14239,36 0,073 -2387,524 53504,43 
11.  reklám- és marketing területen dolgozó munkatárs 

36947,9 20275,21 0,069 -2843,944 76739,75 
12.  ügyfélkapcsolati munkatárs  

8551,643 9891,777 0,388 -10861,82 27965,1 
13.  jogász  

32956,74 30299,09 0,277 -26507,82 92421,3 
14.  élelmiszeripari mérnök  

21604,37 17003,36 0,204 -11766,19 54974,94 
15.  építészmérnök 

30539,42 29234,19 0,296 -26835,19 87914,03 
16.  építımérnök  

6406,001 9444,154 0,498 -12128,96 24940,96 
17.  fa- és könnyőipari mérnök  

16806,05 12310,19 0,173 -7353,757 40965,86 
18. földmérı és térinformatikai mérnök  

10756,1 16508,91 0,515 -21644,06 43156,25 
19.  gyártástechnológiai mérnök  

46678,06 12027,86 0,000 23072,36 70283,77 
20.  környezetmérnök  

20376,71 13768,72 0,139 -6645,583 47399 
21.  közlekedési mérnök  

43604,95 26777,27 0,104 -8947,747 96157,64 
22.  mezıgazdasági mérnök 

-13004,47 22267,98 0,559 -56707,29 30698,36 
23.  vegyészmérnök  

44800,62 12544,62 0,000 20180,72 69420,52 
24. minıségellenır, minıségbiztosító mérnök  

27195,59 12039,8 0,024 3566,455 50824,73 
25.  informatikus, programozó  

89885,98 23769,89 0,000 43235,54 136536,4 
26.  termelésirányító mérnök  

44526,45 12447,38 0,000 20097,39 68955,51 
27.  egyéb villamosmérnök  

41972,39 17437,81 0,016 7749,186 76195,59 
28.  egyéb gépészmérnök  

48724,14 14099,16 0,001 21053,34 76394,94 

Észak-Magyarország -49143,94 9426,631 0,000 -67644,51 -30643,36 

Észak-Alföld -47865,22 8706,841 0,000 -64953,15 -30777,3 

Dél-Alföld -57380,49 7353,323 0,000 -71812,01 -42948,96 

Közép-Dunántúl -25221,83 7795,462 0,001 -40521,09 -9922,562 

Nyugat-Dunántúl -36306,73 6167,838 0,000 -48411,64 -24201,82 

Dél-Dunántúl -38329,88 8768,382 0,000 -55538,58 -21121,18 

Váll. Mérete2 7431,951 10572,42 0,482 -13317,33 28181,23 

Váll. Mérete3 15487,36 10401,14 0,137 -4925,768 35900,49 

Váll. Mérete4 21383,9 11747,53 0,069 -1671,631 44439,44 

Váll. Mérete5 25005,44 8806,075 0,005 7722,767 42288,12 

Külföldi tulajdonú 33608,89 8909,008 0,000 16124,19 51093,58 

konstans 138628,6 10261,08 0,000 118490,4 158766,9 
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M4. A bérnövekedéseket becslı modell 

Az alábbi táblázatban található a lineáris regressziós modell részletes eredményei. A 
Foglalkozás változó kódszámai a kettes számú melléklet alapján azonosíthatóak be. 
A foglalkozási csoport esetében a speciális szaktudást nem igénylı általános 
asszisztens, ügyintézı, a régió esetében a legfejlettebb Közép-Magyarország, a 
vállalat méret esetében pedig a legkisebb, 1-19 fıt foglalkoztató vállalatok tekinthetı 
referencia kategóriának. 

M4. tábla: Diplomás pályakezdık 2 év utáni bérnövekményét becslı regressziós 
modell 

  Coef. Std. Err. p>t [95% Conf. Interval] 
1. adószakértı, adótanácsadó  32901,57 8649,582 0,000 15923,11 49880,03 
2. humán erıforrás gazdálkodási és 
személyügyi munkatárs  17667,74 6250,808 0,005 5397,89 29937,59 
3.  turisztikai és vendéglátó munkatárs  -10368,84 5474,736 0,059 -21115,32 377,6437 
4. kereskedı, értékesítı, üzletkötı  17657,83 5345,701 0,001 7164,635 28151,03 
5. könyvelı, kontroller, számviteli 
munkatárs 13475,04 5214,252 0,010 3239,869 23710,21 
6. gazdaságelemzı  16080,39 10451,04 0,124 -4434,19 36594,98 
7. logisztikus, beszerzı, 
anyaggazdálkodó  15609,59 4086,712 0,000 7587,69 23631,49 
8. pénzügyes  10517,46 6601,332 0,112 -2440,439 23475,37 
9. piackutató, piacelemzı  11552,51 9278,112 0,213 -6659,71 29764,72 
10.  termelésirányító közgazdász  12903,63 4902,37 0,009 3280,655 22526,6 
11.  reklám- és marketing területen 
dolgozó munkatárs  22518,48 12430,94 0,070 -1882,501 46919,46 
12.  ügyfélkapcsolati munkatárs  7124,132 6022,039 0,237 -4696,665 18944,93 
13.  jogász  30666,14 22372,91 0,171 -13250,15 74582,43 
14.  élelmiszeripari mérnök  11664,13 5932,882 0,050 18,33926 23309,91 
15.  építészmérnök 41370,57 20223,5 0,041 1673,397 81067,75 
16.  építımérnök  10634,19 5348,217 0,047 136,0531 21132,33 
17.  fa- és könnyőipari mérnök  5622 6973,781 0,281 -6171,693 21206,29 
18. földmérı és térinformatikai mérnök  4241,433 5404,736 0,433 -6367,645 14850,51 
19.  gyártástechnológiai mérnök  16479,02 5687,792 0,004 5314,326 27643,72 
20.  környezetmérnök  28523,92 10494,8 0,007 7923,439 49124,4 
21.  közlekedési mérnök  -8843,728 6651,164 0,184 -21899,45 4211,993 
22.  mezıgazdasági mérnök 39705,82 18486,2 0,032 3418,848 75992,8 
23.  vegyészmérnök  9570,222 6633,428 0,149 -3450,684 22591,13 
24. minıségellenır,    minıségbiztosító 
mérnök  16945,37 4467,016 0,000 8176,969 25713,78 
25.  informatikus, programozó  9194,182 21796,82 0,673 -33591,28 51979,65 
26.  termelésirányító mérnök  21768,04 5062,677 0,000 11830,4 31705,69 
27.  egyéb villamosmérnök  23680,23 13267,48 0,075 -2362,819 49723,27 
28.  egyéb gépészmérnök  34448,53 15158,52 0,023 4693,53 64203,53 
Észak-Magyarország -3117,434 5127,385 0,543 -13182,09 6947,225 
Észak-Alföld -12871,18 7151,586 0,072 -26909,19 1166,833 
Dél-Alföld -17639,67 jún,37 0,000 -26741,86 -8537,475 
Közép-Dunántúl 533,1641 6659,445 0,936 -12538,81 13605,14 
Nyugat-Dunántúl -14466,74 4602,316 0,002 -23500,73 -5432,746 
Dél-Dunántúl -17235 4717,767 0,000 -26495,61 -7974,384 
konstans 30729,44 3946,063 0,000 22983,62 38475,26 
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M5. A kutatásban résztvevı szakértık listája 

A kutatásban az alábbi listában lévı szakértık segítették munkánkat. Segítségüket 
ezúton is szeretnénk megköszönni! 

M5. tábla: A kutatásban résztvevı, nevüket vállaló szakértık listája 

Név Szervezet 
  Aarenson Consulting Személyzeti Tanácsadó Kft.  

Aszalós Zoltán Metaforum Központ KFT 

Beck Zsolt Beck & Partners International HR Consulting 

Berta Judit Goodwill Pharma Consulting. 

Bertus Barna JobCenter Kft. 

Borai Tamás Dr. Pendl & Dr. Piswanger Int. Kft. 

Bölcskei Mónika Be Wise Tanácsadó Kft. 

Csipke Zsuzsanna Job International Személyzeti Tanácsadó Iroda 

Csudutov Csudrinka Mimox Kft. 

Deborné Práth Szilvia Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsabai 
Kirendeltség 

Dezsı Margit Tele-Scope Személyzeti Tanácsadó Kft. 

Dr. Riss Éva Riss&Partners Kft. 

Dr. Riss Éva Riss&Partners Kft 

Éles Klára Donatello Hungary Kft. 

Farkas Edit Man at Work Kft. 

Fáy Zsuzsa Grafton Recruitment 

Fazekas Zsolt Hill International 

Filáj Gábor TESK Tanácsadó Kft. 

Galambos Ildikó ITJobs Kft. 

Gergely János Profipower 

Girasek Edmond Egészségügyi Menedzserképzı Központ 

Gogolák Rita  Ventiv Health Magyarország Kft.  

Gombkötı Imre Miniszterelnöki Hivatal Pályakezdı Ösztöndíjasok 
Foglalkoztatásának Irodája  

Gyuricza Dóra Select Appintments Magyarország Tan.adó Kft. 

Hucleib József  Huba 2001 Kft. 

Jámbor Fruzsina BINDER & Partners 

Jónás Anikó Kelly Services Hungary Kft. 

Kovács András Grafton Recruitment 

Kripták András Munkatárs Bt. 

Lóránt Valéria Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi 
kirendeltség  

Molnos Klára Dr. Kiss Consulting Kft. 

Munián Tamás Dr. Ekler és Társai 

Nagyné Kiss Bernadett Hireone Személyzeti Tanácsadó Kft.  

Németh Zsófia At Work Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
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Név Szervezet 
Papp Júlia P&Bert Management Consulting Group Kft. 

Polgár Petra Randstad Hungary Kft. 

Puha Judit  IMS Recruinment 

Puskel Márton Pannon Egyetem Karrieriroda 

Puszta Laura Pannonjob Kft. 

Rácz Árpád Direct Way Consultancy 

Rekeny Klára At Work Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Repka Ágnes Trenkwalder-Multiman Személyzeti Szolgáltató 

Réthi Pál Állami Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási és 
Képzési Fıigazgatóság 

Sárkányné Klenner Erzsébet CV Contact Kft 

Sasvári Gábor Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pécsi 
kirendeltség  

Simonyiné Tóth Judit Simonyi & Tóth Kft. 

Szabó Réka Állástart 

Szakács Miklós Smaroglay & Tóth Személyzeti Tanácsadó Iroda 

Szakolczai Istvánné Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti 
kirendeltség  

Szobota György EuroPerson Személyzeti Tanácsadó Iroda 

Szopka Györgyi CV Contact Kft 

Szıke Judit Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyházi 
Kirendeltség 

Szücs Heléna Direct Way Consultancy 

Temesfalvi Miklós  Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyházi 
kirendeltség  

Temesváry-Kok Kata Consensis Személyzeti Tanácsadó Iroda 

Tóth Péter Pensum Humánerıforrás-csoport 

Tóth Rozália Mansoon Outsourcing Zrt. 

Török Judit Pro-Humán Munkaerıszolgáltató és Tanácsadó Kft. 

Varga Andrea MCL Személyzeti Tanácsadó Kft. 

Varga Krisztina Workplus 

Vaslaki Timea Akvamarin Humánfejlesztési Tanácsadó Iroda 

Végh Zoltán Profi Power 

Wittrédi Ákos Dragwitt Humán Erıforrás Tanácsadó Kft. 

 




