
Adatok a felsőoktatásról és a diplomások foglalkoztatásáról

A Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet legújabb kiadványa tényeket és összefüggéseket villant fel a 

diplomások társadalmi szerepe, munkaerő

helyzete és finanszírozása témájában. Célja, hogy elősegítse a tényekre alapozódó döntéseket, 

legyenek ezek egyének, vagy intézmények döntései. A 

támogatását tartjuk szem előtt, de azt is, hogy minden, a felsőoktatás jövőjében érdekelt egyén és 

intézmény tájékoztatását szolgáljuk.

modellezésen alapuló becsléseket következte

ismertetésével közöljük. 

Az első részben a felsőoktatás néhány olyan externális 

hatását gyűjtöttük össze, amelyek kapcsán 

hogy egy társadalomra, egy nemzetgazdaságra milyen 

makroszintű hatással bírhatnak a diplomások.

A második részben nemzetközi összehasonlításban a 

felsőoktatás néhány olyan alapvető mérőszámát tekintjük 

át, mint a felsőoktatás finanszírozása, illetve a 

diplomások népességen belüli aránya és ennek az 

aránynak változása. 

A harmadik részben, egyszerű mutatókon keresztül a 

diplomások foglalkoztatását, munkanélküliségét 

ismertetjük. 

A negyedik részben rátérünk a foglalkoztatás jellemzőire, 

arra keresvén a választ, hogy a diplomások milyen 

munkakörökben dolgoznak, milyen mértékben tudják 

hasznosítani a felsőfokú tanulmányaik során megszerzett 

tudást. 

A befejező, ötödik rész témája a diplomások jövedelemi 

viszonyai, ahol különböző statisztikákon keresztül 

bemutatjuk, hogy a jövedelmek terén mennyire éri meg a 

diploma megszerzése, itt tehát, szemben az első fejezettel, 

kifejezetten az egyéni hasznosságra összpontosítunk. 

A kiadvány letölthető a GVI honlapjáról, az alábbi linken:
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dalmi szerepe, munkaerő-piaci helyzete, gazdasági hatásai, valamint a felsőoktatás 

helyzete és finanszírozása témájában. Célja, hogy elősegítse a tényekre alapozódó döntéseket, 

legyenek ezek egyének, vagy intézmények döntései. A munkánkban a tényekre építő

támogatását tartjuk szem előtt, de azt is, hogy minden, a felsőoktatás jövőjében érdekelt egyén és 

intézmény tájékoztatását szolgáljuk. Az áttekintésben szereplő egyszerű statisztikákat és összetett 

modellezésen alapuló becsléseket következtetések levonása nélkül, az adatok leíró jellegű 

Az első részben a felsőoktatás néhány olyan externális 

kapcsán bemutatjuk, 

hogy egy társadalomra, egy nemzetgazdaságra milyen 

hatnak a diplomások. 

A GDP és a felsőfokú végzettségűek arányának összefüggése

A második részben nemzetközi összehasonlításban a 

felsőoktatás néhány olyan alapvető mérőszámát tekintjük 

át, mint a felsőoktatás finanszírozása, illetve a 

népességen belüli aránya és ennek az 

Felsőfokú képzettséggel rendelkezők aránya

A harmadik részben, egyszerű mutatókon keresztül a 

diplomások foglalkoztatását, munkanélküliségét 

A munkanélküliségi ráta alakulása iskolai végzettség szerint

A negyedik részben rátérünk a foglalkoztatás jellemzőire, 

a választ, hogy a diplomások milyen 

munkakörökben dolgoznak, milyen mértékben tudják 

hasznosítani a felsőfokú tanulmányaik során megszerzett 

Foglalkoztatottak megoszlása az egyes foglalkozási 

csoportokban iskolai végzettség szerint

A befejező, ötödik rész témája a diplomások jövedelemi 

viszonyai, ahol különböző statisztikákon keresztül 

bemutatjuk, hogy a jövedelmek terén mennyire éri meg a 

diploma megszerzése, itt tehát, szemben az első fejezettel, 

összpontosítunk.  

A felsőfokú végzettség megszerzésének megtérülési rátája

A kiadvány letölthető a GVI honlapjáról, az alábbi linken:  http://www.gvi.hu/index.php/hu/research/showItem.html?id=329
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