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1. Az MKIK GVI 

A MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet (GVI) egy non-profit, független 
kutatómőhely, amely elsısorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat. 
Célja, hogy elméletileg és empirikusan megalapozott ismereteket és elemzéseket 
nyújtson a magyar gazdaságról és a magyar vállalkozások helyzetét és kilátásait 
befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokról. Az intézetet a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 1999 márciusában alapította. Az intézet két 
értelemben is hálózati szervezetként mőködik: egyrészt munkájában, kutatási 
programjainak megvalósításában messzemenıkig épít a kamarai tagvállalatok 
aktív közremőködésére, valamint a területi kamarák szakértıinek hálózatára, 
másrészt viszonylag kis állandó apparátus mellett mőködik úgy, hogy munkája 
során egyetemek és tudományos kutatóintézetek kutatóinak, szakértıinek 
közremőködésére támaszkodik. 

A GVI végzi Magyarországon a legnagyobb vállalati adatfelvételeket, amelyek a 
közgazdasági problémák széles palettáját fogják át. A hagyományos konjunktúra 
vizsgálatok mellett a munkaerıpiac és szakoktatás kérdéseinek elemzése, rövid 
távú munkaerı-piaci prognózisok készítése, valamint kormányzati döntések 
versenyszektorra gyakorolt hatásának vizsgálata áll az intézet kutatásainak 
középpontjában. 

Az intézet 2005 óta folytatja a „Diplomás pályakezdık a versenyszektorban” 
kutatási programot, amelynek keretében évente felmérést készít a diplomás 
pályakezdık iránti rövid távú vállalati keresletrıl, a hiányszakmákról, a kínált 
bérekrıl, a diplomás pályakezdık tudásával és készségeivel kapcsolatos 
elégedettségrıl. A kutatási program célja a munkaerı-piaci szereplık, a tanulók, 
a vállalkozások, az egyetemek, fıiskolák és az oktatási kormányzat tájékoztatása 
a várható munkaerı-piaci tendenciákról, a keresleti oldal egyetemekkel, 
diplomákkal kapcsolatos értékelésérıl. 

Az intézet hozta létre és üzemelteti a Szociális- és Munkaügyi Minisztérium 
megbízásából az MMPP (Magyar Munkaerıpiaci Prognózis) online 
munkaerıpiaci adatbázist (http://www.mmpp.hu) és fejleszti az OLA online 
statisztikai szoftvert, amelynek segítségével jelenleg az intézet adatfelvételének 
eredményei érhetık el interaktív módon (http://ola.gvi.hu ). 
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2. A kutatási programról 

A GVI 2005-ben kezdte el 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 
„jó hírnevét”. 

Az Európai Unió országaira jellemzı, hogy a felsıoktatási rendszerek hatékony 
mőködésében egyre nagyobb a szerepe az olyan kutatásoknak, amelyek a 
munkáltatókat 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 

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 összessége a diplomás munkaerıpiac 
kínálatát, a képzés tartalmát és színvonalát a piaci és társadalmi elvárásoknak 
megfelelıen alakíthatja. Ilyen egyéni döntések születnek akkor, amikor a felvételi 

                                                      
1 A kutatás során diplomás pályakezdınek tekintettük azokat a friss diplomásokat, akik legfeljebb két 
év munkatapasztalattal rendelkeznek. 
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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. 

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. 

Jelen kiadványban bemutatjuk a Diplomás pályakezdık a versenyszektorban 
kutatás 2008-as adatfelvételének fontosabb eredményeit, az ennek alapján 
készült elemzés fıbb megállapításait, kitekintve más kutatásaink néhány 
vonatkozó eredményeire. A GVI összes kutatási beszámolója, így a „Diplomás 
pályakezdık a versenyszektorban” kutatási programé is, teljes terjedelmében 
hozzáférhetı a GVI honlapján (www.gvi.hu). 

Kitekintı: Az Online Adatbázisok lekérdezı rendszerrıl    

   

 A GVI által fejlesztett Online Adatbázisok (OLA) ingyenes online statisztikai elemzési lehetıséget 
nyújt kutatóknak, egyetemistáknak egyaránt, valamint hasznos információkkal szolgál minden 
gazdasági és társadalmi folyamatok iránt érdeklıdınek azzal, hogy a nagyközönség számára is 
hozzáférhetıvé teszi a GVI adatfelvételeit. Mőködésének alapelvei a nyitottság és az egyszerő 
kezelhetıség. 

Az OLA rendszerben jelenleg hozzáférhetıek a GVI Konjunktúra (1998-2008), KKV körkép (2005-
2008), Vállalkozások pályakezdıkkel kapcsolatos elégedettsége (2006-2008) és Diplomás 
pályakezdık foglalkoztatása (2007-2008) és Diplomás pályakezdık bérezése (2008) címő kutatások.  

Az OLA rendszer minden érdeklıdı számára hozzáférhetı az alábbi linken: http://ola.gvi.hu/ 
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3. A kutatás módszertanáról 

A kutatás során a GVI 2008. február 6. és április 22. között 3010, illetve 2008 
júniusában további 257 személyzeti ügyekért felelıs vállalatvezetıt vagy – kisebb 
cégek esetében – általános vállalati vezetıt kérdezett meg személyesen, 
strukturált kérdıív segítségével. A minta tehát 3267 vezetı válaszait tartalmazza, 
amelyet a gazdasági ágazat és a létszám megoszlásának együttes 
figyelembevételével súlyoztuk, ezáltal reprezentatívnak tekinthetı ezen ismérvek 
tekintetében.  

A fentieken túl 2008 áprilisa és júniusa között 65 szakértıi interjút készítettünk 
foglalkoztatási szakértıkkel. A szakértıi interjúk két célt szolgáltak. Egyfelıl 
információhoz jutottuk a közvetítı oldal véleményérıl, tehát a vállalati oldal 
véleménye kiegészült egy másik perspektívával is. Másrészrıl ezek a 
vélemények segítették a kvantitatív eredmények értelmezését is. 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 GVI 2008-ban, harmadik alkalommal elvégzett széleskörő vizsgálatának 
pénzügyi hátterét részben saját forrásból, részben pályázatok, illetve támogatók 
útján oldotta meg. A jelentıs saját forrás mellett kiemelendı finanszírozók az 
Educatio Kht., NKTH, a Jedlik Ányos Program (szerzıdés szám: NKFP-B2-2006-
0057), a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve magyarországi 
nagyvállalatok voltak. A „Diplomás pályakezdık, egyetemi, fıiskolai karok vállalati 
szemszögbıl – 2008” kutatás az Educatio Kht.-vel együttmőködésben valósult 
meg.  
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4. Diplomás pályakezdık foglalkoztatása 

A rendszerváltás után a munkaerı-piac egyik meghatározó folyamata a felsıfokú 
végzettségőek számának robbanásszerő növekedése volt. A frissen végzett 
diplomások száma 1995 és 2004 között megduplázódott, 26 ezer fırıl 53 ezer 
fıre emelkedett. Az oktatási expanzió a gazdaság és a beruházások dinamikus 
növekedése mellett ment végbe, így a diplomások többletkínálatát a bıvülı 
gazdaság egy ideig fel tudta szívni.  

A 2000-es évek elején új jelenségként felbukkanó diplomás munkanélküliség és a 
diplomások arányának növekedése a felsıfokú végzettséget nem igénylı 
foglalkozásokban, valamint egyes korosztályokban a diplomások bérelınyének 
visszaesése új kérdéseket vetett fel a kutatók és az oktatáspolitikai döntéshozók 
számára. A diplomások, és ezen belül a diplomás pályakezdık elhelyezkedési 
esélyeit mérı kutatások indultak, melyek tekintetbe vették a felsıfokú 
végzettségőek növekvı kínálata és a gazdasági növekedés lassulását is. Ezen 
kutatási eredmények2 összességében arra utalnak, hogy a felsıoktatási expanzió 
– bár kétségkívül kedvezıtlenül hatott – nem rontotta számottevıen a diplomás 
pályakezdık elhelyezkedési esélyeit, és nem vezetett a felsıfokú végzettség 
leértékelıdéséhez. Igaz, a kilencvenes évek végétıl mérséklıdtek a diploma 
megszerzésével járó munkapiaci elınyök, de ez a negatív folyamat megtorpant. A 
fiatal diplomások munkanélküliségének növekedése az utóbbi három évben 
lelassult, és nem folytatódott a felsıfokú végzettségőek relatív foglalkoztatási 
esélyeinek csökkenése sem. Mindemellett kétségkívül megnıtt az álláskeresés 
átlagos idıtartama és nem szabad megfeledkezni annak vizsgálatáról sem, hogy 
a diplomás pályakezdık milyen eséllyel és feltételekkel tudnak az általuk preferált 
foglalkozási területen elhelyezkedni és hogyan alakultak ezek az esélyek az 
elmúlt években. 

                                                      
2 Lásd Galasi Péter (2003): Estimating wage equations for Hungarian higher-education graduates; BKAE, MTA KTI, 
Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, BWP 2003/4; Kertesi Gábor – Köllı János (2005): Felsıoktatási expanzió, 
"diplomás munkanélküliség" és a diplomák piaci értéke. MTA KTI, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti 
Munkagazdaságtani Füzetek, BWP 2005/3, 2005. április; és Galasi Péter (2004): Valóban leértékelıdtek a felsıfokú 
diplomák? A munkahelyi követelmények változása és a felsıfokú végzettségő munkavállalók reallokációja 
Magyarországon 1994-2002.; MTA KTI, BKAE, Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, BWP 2004/3 , Galasi Péter 
(2004): Túlképzés alulképzés és bérhozam a magyar munkaerıpiacon – 1994 – 2002.; BKAE, MTA KTI, Budapesti 
Munkagazdaságtani Füzetek, BWP, 2004/4. 



Diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemszögből - 2008 

GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
11 / 40 

Kitekintı: A nyilvántartott diplomás pályakezdı álláskeresık számának változása 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 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 
diplomás munkanélküliek száma. 1996-ban – amikor eltörölték a friss diplomásoknak járó 
segélyt – 10 százalékkal, 1997-ben további 27 százalékkal csökkent a nyilvántartott friss 
diplomás álláskeresık száma. 1999-tól 2005-ig lényegében folyamatosan növekedett a 
számuk. Ezen idıszakon belül 2001 és 2003 között mondhatni exponenciálisan növekedett a 
számuk – 19, 27 és 39 százalékponttal. A folyamat 2005-ben tetızött, amikor a rendszerváltás 
óta legnagyobb számban regisztráltatták magukat az álláskeresı friss diplomások (3179 fı). 
2005- tıl pedig meredeken csökkeni kezdett a nyilvántartott diplomás álláskeresık száma.   

Nyilvántartott diplomás és diplomás pályakezdı munkanélküliek számának alakulása 
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Hogyan jellemezhetı a diplomás pályakezdık elhelyezkedése a 
versenyszektorban? Milyen szegmensekben foglalkoztatnak nagyobb eséllyel 
diplomás pályakezdıket?  

A GVI kutatásaiban megszólaltatott szakértık egyetértettek abban, hogy az 
elmúlt években növekedett a versenyszférában az igény bizonyos végzettségő 
szakemberekre és a vállalatok egyre nyitottabbak a pályakezdı diplomások 
foglalkoztatására. A foglalkoztatási helyzet javulásában mindenféleképpen nagy 
szerepet játszik a kereslet növekedése, hiszen számos terülten – elsısorban a 
mőszaki végzettséget igénylık terén – komoly szakemberhiány tapasztalható. 
Másfelıl viszont a pályakezdık alkalmazása elınyös is: elég például az 
alacsonyabb fizetési igényekre, a nagyobb rugalmasságra vagy a 
formálhatóságra gondolnunk. Nem véletlen, hogy a keresletet meghatározó 
multinacionális nagyvállalatok jelentıs hányada rendelkezik a friss diplomások 
betanítására életre hívott programokkal, amiknek célja – többek között – az 
improduktív idıszak lerövidítése. A tréningprogramok mellett ugyanezen vállalati 
kör gyakornoki programok mőködtetésével is segíti a diplomás pályakezdık 
munkaerı-piaci beilleszkedését. 

A 2008-as felmérésben résztvevı cégek 27 százaléka jelezte, hogy foglalkoztat 
diplomás pályakezdıt. Az eredmények arra mutatnak, hogy a friss diplomások 
nagyobb eséllyel találnak munkát a külföldi tulajdonú, nagyobb mérető, közép-
magyarországi régióban tevékenykedı vállalatoknál. Gazdasági tevékenység 
alapján a pénzügyi szolgáltatások területe emelhetı ki: e cégek körében 41 
százalékos valószínőséggel találunk friss diplomást. 
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4.1. ábra: Diplomás pályakezdık foglalkoztatása gazdasági szektor szerint – 
Friss diplomásokat foglalkoztató vállalatok aránya 

 

A foglalkoztatott diplomások számáról elmondható, hogy a versenyszférában 
átlagosan minden 18. foglalkoztatott diplomás pályakezdı is egyben. Ez az arány 
a legmagasabb a gazdasági szolgáltatás és szállítás-raktározás gazdasági 
ágakban. Elıbbiben minden nyolcadik, utóbbiban minden tízedik diplomás 
pályakezdı. 

4.2. ábra: Diplomás pályakezdık foglalkoztatása gazdasági szektor szerint – 
Friss diplomások aránya a diplomás foglalkoztatottakon belül  
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Kitekintı: A START-kártyával történı foglalkoztatás 

2008 ıszén negyedik alkalommal került sor a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és 
Vállalkozáselemzı Intézetének közös kutatására, ami a versenyszektor rövid távú gazdasági és 
munkaerı-piaci kilátásait méri fel. A kutatás kis-, közepes- és nagyvállalatokat egyaránt tartalmazó 
és az egész versenyszektort lefedı, 7000-8000 vállalatot tartalmazó nagy mintán alapul, melynek 
köszönhetıen ez a vizsgálat a legkiterjedtebb a magyarországi munkaerıpiacra és konjunktúrára 
vonatkozó vállalati adatfelvételek között. A kutatás fókuszában a versenyszektor munkaerı-
gazdálkodása, tehát a létszámnak és a munkaerı összetételének alakulása, valamint rövid távú 
elırejelzése áll.  

A cégméret és a START-kártyás munkavállalók alkalmazása között egyértelmő összefüggés látszik: 
a nagyobb vállalatok között jóval gyakoribb a START-kártyával rendelkezı munkavállalók 
foglalkoztatása. Ez részben azzal magyarázható, hogy a nagyvállalatok körében a pályakezdıket 
alkalmazók aránya is nagyobb, és ez a különbség tükrözıdik a START-kártya elterjedtségében is. 
Gazdasági ágak szerint 2007-ben a szállítás és távközlés területén mőködı vállalkozások között 
foglalkoztattak a legnagyobb arányban (34,5%) START-kártyás munkavállalókat. Ezen kívül az 
energiaiparban és az idegenforgalomban (30,5%, illetve 27,1%) is elterjedtnek mondható a START-
kártyás kedvezmények igénybevétele. 

Területi bontásban az látható, hogy 2006 és 2007 között a legtöbb régióban nıtt azon vállalatok 
aránya, amelyek alkalmaznak START-kártyával rendelkezı munkavállalókat. A kedvezményt igénybe 
vevı cégek aránya a Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint a Dél-Alföldön a legmagasabb, és a 
Dél-dunántúli régióban a legalacsonyabb. Érdekes, hogy a friss diplomásokat legnagyobb 
valószínőséggel foglalkoztató Közép-Magyarországi vállalatok körében kevésbé elterjedt a START-
kártya használata.  

START-kártyával rendelkezı munkavállalókat foglalkoztató cégek aránya földrajzi régió szerint 
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Beszélhetünk-e munkaerıhiányról a diplomás pályakezdık körében? Milyen 
mozgatókra vezethetıek vissza a toborzási problémák? Milyen munkakörök 
esetében érzékelhetıek a toborzási problémák? 

Megállapíthatjuk, hogy 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 elıfordult, hogy 
nehezen találtak diplomás pályakezdıt egy-egy meghirdetett állásra. 
Általánosságban elmondható, hogy a többségében külföldi tulajdonú, 250 fınél 
több foglalkoztatottal rendelkezı, Nyugat-, illetve Közép-Magyarország régióban 
tevékenykedı vállalatok szembesülnek leginkább toborzási problémákkal. 

A fenti számok tükrében kijelenthetjük, hogy beszélhetünk munkaerı-hiányról a 
friss diplomások körében, egy állás betöltésének nehézsége azonban nem 
feltétlenül a nem elegendı számú jelentkezıre vezethetı vissza. Ezért a GVI a 
munkaerıhiány helyett, inkább a toborzási nehézségek kifejezést használja a 
jelenség leírására. 

A toborzással összefüggı problémák foglalkozási csoportonként eltérıek, így 
nincs értelme általános érvényő állításokat megfogalmazni. A gépész-, és 
villamosmérnökök esetében például pusztán a jelentkezık elégtelen száma 
okozza leggyakrabban a toborzási nehézséget. Az informatikusoknál azonban 
már más okok állnak a toborzási problémák mögött. Esetükben a nem megfelelı 
szintő szaktudás és a túlságosan magas bérigény jelent nehézséget. A gazdasági 
végzettséget igénylı könyvelık, számviteli szakértık esetében pedig a magas 
bérigény és a gyakorlat hiánya nehezíti meg az adott állás betöltését. 
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4.3. ábra: Toborzási problémák okai 

 

A vállalatok inkább a mőszaki, mintsem a gazdasági munkakörökben 
szembesülnek toborzási problémákkal – leggyakrabban a gépészmérnököket, a 
villamosmérnököket és az informatikusokat emelték ki. A mőszaki végzettség 
önmagában azonban még nem jelenti, hogy a friss diplomás után kapkodni 
fognak a munkaerıpiacon! Egyfelıl megállapítható, hogy nem mindegyik mérnöki 
terület egyformán keresett – agrármérnökként vagy környezetmérnökként például 
nem könnyő megfelelı munkahelyet találni. Másfelıl a felmérés szerint egyre 
fontosabbá válik, hogy a diploma mellé az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges 
kompetenciák és megfelelı szintő nyelvtudás párosuljon. Munkaerıhiány alatt 
tehát nem pusztán a kevés jelentkezıt, hanem nem megfelelı számú megfelelı 
jelentkezıt értjük. 

4.4. ábra: Toborzási problémák a friss diplomások körében 
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Kitekintı: A magyarországi vállalatok üzleti helyzete drámai mértékő romlásnak indult 2008 

októberében 

2008 októberében huszonkettedik alkalommal került sor az Magyar Kereskedelmi Kamara 
Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézete vállalati konjunktúra-vizsgálatára, amely több mint 13.000 
cég megkeresésével készül félévente a területi kamarák közremőködésével. Ez a legkiterjedtebb, 
legtöbb céget felmérı vállalati konjunktúra-vizsgálat Magyarországon, és része az Eurochambers 
mintegy 14 millió vállalkozásra kiterjedı európai konjunktúra-vizsgálatának is. A megkeresett 
vállalkozások közül ez év októberében 1480 cég töltötte ki kérdıívet. 

A cégvezetıket a kutatás során többek között a cég jelenlegi és várható üzleti helyzetérıl, 
jövedelmezıségérıl és kapacitás-kihasználtságáról kérdezzük. Ezen kívül kitérünk külföldi és belföldi 
értékesítésük, beruházásaik, értékesítési árak és foglalkoztatottak létszámának alakulására is. Az 
ismétlıdı kérdéseken kívül olyan ad hoc kérdésekre is választ keresünk, melyek jelentıségét az 
aktuális gazdasági, illetve politikai események és tendenciák adják. 

A 2008 októberi konjunktúra-vizsgálat eredményei szerint a vállalatok üzleti helyzete drámai mértékő 
romlásnak indult 2008 második félévében. A 2008 elsı félévi enyhe javulás után a pénzügyi válság 
nyomán bekövetkezı reálgazdasági válság erıs negatív hatást gyakorol a magyar vállalkozások 
vezetıinek üzleti helyzetre vonatkozó értékelésére és legfıképpen rövid távú kilátásaikra. A 
konjunktúra-mutató jelentıs romlását a mélybe zuhanó várakozások mozgatják, míg a jelenlegi üzleti 
helyzet vonatkozásában nem ennyire egyöntető és nem ennyire sötét a kép. A pesszimista 
helyzetértékelés azonban nem általános a cégek körében, amit a vállalati bizonytalansági mutató 
továbbra is magas szintje (0,43) jelez (lásd az 1. ábrát). Ez a tény arra utal, hogy vagy nem minden 
vállalkozás érzi egyformán fenyegetınek a visszaesést, vagy a cégek egy része a negatív pénzpiaci 
hírek hatására „túlreagálja” a válságot, túlbecsli annak várható hatásait, míg a cégek másik része 
realistábban méri fel a valószínőleg ténylegesen romló kilátásokat. 

GVI Konjunktúra Mutató és Bizonytalansági Mutató alakulása, 1998-2008  
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5. Diplomás pályakezdık foglalkoztatásának elırejelzése 

A friss diplomások iránti keresletrıl általánosságban elmondható, hogy 2008-ban 
a diplomás pályakezdıket foglalkoztató cégek aránya 11 százalékponttal nıtt, 
miközben a diplomás pályakezdık felvételére vonatkozó szándékok némileg 
visszafogottabbakká váltak. Más szavakkal, több cég tervez kevesebb friss 
diplomást felvenni, mint 2007-ben. A friss diplomások iránti kereslet stabilnak 
tekinthetı. Mindemellett elmondható, hogy a gazdasági és mőszaki végzettségő 
pályakezdık iránti kereslet eltér egymástól. A gazdasági végzettséggel 
rendelkezı friss diplomások elhelyezkedési esélyei némileg romlottak 2008-ban. 
Mind az ıket foglalkoztató cégek száma, mind pedig a felvenni tervezettek száma 
a jelenlegi helyzetnél rosszabb képet mutat. Ezzel szemben a legtöbb vizsgált 
mőszaki végzettség esetében jóval kedvezıbb képet kapunk.  

Milyen külsı mozgatói lehetnek a friss diplomások foglalkoztatásának? Mire 
számíthatnak a mőszaki és egyéb végzettségő pályakezdık? 

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

A nem mőszaki végzettségő pályakezdık jövıbeli elhelyezkedési esélyeit az un. 
Shell Service Center-ek (vagy Business Support Center-ek) „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 
foglalkoztatására, 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 köthetık, de a tapasztalatok szerint Magyarországon 
az érettségihez nem párosul az elvárt szintő nyelvtudás, ezért a szolgáltató 
központok a friss diplomások között toboroznak. 
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Kitekintı: Foglalkoztatási elırejelzések 

Az MKIK GVI és az AFSZ által közösen végzett munkaerı-piaci prognózis kutatás középpontjában a 
cégek tervezett munkaerı keresletének és e munkaerı kereslet összetételének felmérése áll. A 
vállalati vezetık 2007 végi várakozásai még a foglalkoztatás 2008-ban bekövetkezı várható 
bıvülését vetítették elıre. A 2006-ig tartó dinamikus gazdasági növekedés csak mérsékelt 
foglalkoztatás-bıvülést eredményezett, az azóta bekövetkezett makrogazdasági visszaesés viszont 
nem támasztotta alá a kedvezıtlen munkaerı-piaci várakozásokat és a foglalkoztatottság 
kismértékben emelkedett 2007-ben. A megkérdezett gazdasági szervezetek 2007-es tervei alapján a 
versenyszektorban 2008 folyamán legfeljebb körülbelül 27 ezer fıs foglalkoztatás bıvülés volt 
becsülhetı. A 2008 második félévében kibontakozó gazdasági visszaesés hatásai miatt azonban 
2008-ra inkább a foglalkoztatás visszaesése valószínősíthetı. 

A 2008-ra vonatkozó vállalati szándékokat tekintve jelentıs gazdasági ágak szerinti különbségeket 
találtunk a tervezett munkaerı keresletet illetıen. 2008-ban a feldolgozóiparban, a kereskedelemben 
és a gazdasági szolgáltatások területén terveztek a cégek leginkább foglalkoztatás-bıvülést. A 
feldolgozóiparba tartozó gazdasági szervezetek összességében több, mint 15 ezer fıvel kívánták 
növelni foglalkoztatottaik számát, míg a kereskedelem területén 3900 fıs, a gazdasági szolgáltatások 
esetében pedig 4600 fıs bıvülés volt várható. 

A foglalkoztatottak számának becsült változása a cégek 2007-es szándékai alapján 

 

A 2008-as évre vonatkozó rövid távú munkaerı-piaci prognózis szerint jelentısen eltér egymástól az 
egyes régiókra jellemzı várható munkaerı kereslet. A 2008-ra tervezett foglalkoztatás-bıvülés közel 
egyharmadát a Budapestet is magában foglaló Közép-magyarországi régióban tervezték a cégek 
megvalósítani. Azaz valószínőleg tovább javul e régiónak az ország többi részéhez képest kedvezı 
foglalkoztatási helyzete. Legkevésbé a Dél-Dunántúlon tervezték növelni a cégek a munkahelyek 
számát, de még így is a dunántúli régiókban lévı cégek tervezték a foglalkoztatás-bıvülés közel 
egyharmadát. 
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Mielıtt részletesen ismertetnénk a várható kereslet becslésére vonatkozó 
eredményeket, fel kell tennünk a kérdést, hogy a jelenleg foglalkoztatottak 
számához hány új diplomás pályakezdıt kell a szervezeteknek felvenni ahhoz, 
hogy a diplomások foglalkoztatása stabil maradjon. Mivel a kutatásban azt 
tekintjük pályakezdınek, akinek még nincs két év szakmai tapasztalata, így a 
pályakezdı státuszból kilépı alkalmazott korábbi feladatainak ellátására a 
szervezet hozzávetılegesen kétévente kényszerül egy új pályakezdı felvételére. 
Ez természetesen csak feltételezés, hiszen 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 felét. 

Elemzéseinket két szemszögbıl 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 szervezetek száma hogyan aránylik a pályakezdıket foglalkoztató 
szervezetekhez. Abban az esetben, ha a mutatók értéke 40 százalék alatti, akkor 
csökkenésrıl, ha 40 és 60 százalék közötti, akkor stagnálásról, ha pedig 60 
százalék feletti, akkor növekedésrıl beszélhetünk. Természetesen elıfordulhat, 
hogy a két mutató ellentétes trendet mutat. Ilyen foglalkozási csoport például a 
villamosmérnök. A szervezetek oldaláról csökkenésrıl, a diplomás pályakezdık 
oldaláról közelítve növekedésrıl beszélhetünk. Mindez azt jelenti, hogy a 
következı egy évben kevesebb vállalat szándékozik friss diplomásokat felvenni, 
ezek a vállaltok azonban a jelenleginél több friss diplomás pályakezdı felvételét 
tervezik. 

Az eredmények alapján valószínősíthetı, hogy mezıgazdasági mérnök, 
termelésirányító mérnök és vegyészmérnök végzettséggel rendelkezı 
pályakezdık lesznek a legkeresettebb a diplomás pályakezdık munka-erıpiacán. 
Ellentétben a legkeresettebb végzettségekkel, a lista sereghajtó kivétel nélkül 
gazdasági végzettségek. Turisztikai munkatársak, könyvelık és pénzügyesek 
iránt az elızı évihez képest jelentıs mértékben visszaesik 2008-ban a kereslet.  
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Természetesen az is elıfordulhat, hogy a két mutató ellentétes trendet mutat. 
Ilyen foglalkozási csoport például a villamosmérnök. Szervezetek oldaláról 
csökkenésrıl, a diplomás pályakezdık oldaláról közelítve növekedésrıl 
beszélhetünk. Mindez azt jelenti, hogy a következı egy évben kevesebb vállalat 
tervez friss diplomásokat felvenni, ezek a vállaltok azonban több friss diplomás 
pályakezdı felvételét tervezik.  

5.1. ábra: Gazdasági végzettségő diplomás pályakezdık iránti kereslet 

 

5.2. ábra: Mőszaki végzettségő diplomás pályakezdık iránti kereslet 
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Kitekintı: Kis és középvállalkozások munkaerı-gazdálkodásának trendjei 

Az MKIK GVI a Volksbank Zrt.-vel és a Figyelıvel együttmőködésben 2005. januárjában KKV Körkép 
címen közös kutatást indított a kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzetének, rövid távú 
kilátásainak feltárására és e cégcsoport üzleti helyzetét befolyásoló gazdasági és intézményi 
tényezık és hatások felmérésére. E vizsgálat során negyedévente, összesen 300, a 
feldolgozóiparba, az építıiparba és a szolgáltatásokba sorolt cég körében, egymással megegyezı 
mintán, a kis- és közepes cégek gazdasági teljesítményét és ágazati megoszlását reprezentáló céget 
kérdezünk meg.  

A vállalatok létszámnövelési szándékai rendszerint szezonálisan változtak a vizsgált idıszakban, 
többnyire július és október között voltak a legalacsonyabbak. Eltérést láthatunk azonban az egyes 
gazdasági szektorok vállalatai között, 2005 és 2008 között legtöbbször a gazdasági szolgáltatások 
területén mőködı cégek mutatták a legnagyobb munkaerı-felvételi kedvet. A gazdasági 
szolgáltatásoknál és az építıiparban figyelhetjük meg ugyanakkor a legerısebb ingadozást is.  

A legfrissebb, 2008. októberi felvétel eredményei szerint a várható létszámváltozás mutatója most 
érte el eddigi legalacsonyabb értékét, ami minden bizonnyal a vállalatoknak a pénzügyi válság 
következtében kialakult pesszimistább várakozásaival magyarázható.  

Létszámnövekedést és létszámcsökkenést valószínősítı cégek arányának különbsége 
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6. Diplomás pályakezdık bérezése 

Mekkora bruttó kezdıbérre számíthatnak a friss diplomások? Melyek a legjobban 
és legrosszabbul fizetett foglalkozási csoportok?  

A diplomás pályakezdıkre vonatkozó kutatás során 29 gazdasági-jogi, illetve 
mőszaki foglalkozási csoport bérezésérıl győjtöttünk információt. A bruttó 
kezdıbér tekintetében ezen a körön belül egy átlagos diplomás pályakezdı 
munkába álláskor közel 202 ezer forint bruttó fizetésre számíthat. Az átlag 
azonban itt is elfedi a csoporton belül tapasztalható különbségeket. A bérezési 
egyenlıtlenségek mértékét kiválóan szemlélteti például az, hogy a pályakezdık 
„szerencsétlenebb”, vagy képzetlenebb egynegyede legfeljebb bruttó 150 ezer 
forintra, „szerencsésebb”, vagy képzettebb egynegyede legalább bruttó 250 ezer 
forint kezdıbérre számíthat. Mindezek alapján tehát a pályakezdık fele bruttó 
150 és 250 ezer forintos kezdıbérre számíthat. 

A pályakezdık bérének jelentıs szóródása felveti a különbségek 
magyarázatának igényét. Hogyan lehetséges az, hogy ekkora különbségek 
legyenek a pályakezdı fizetésekben? Mi okozza e jelentıs eltéréséket? A 
magyarázathoz elıször néhány munkakörbıl fakadó különbséget mutatunk be.  

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. 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. 
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Kitekintı: A bruttó alapbér alakulása a versenyszférában 

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 pedig már bruttó 414 ezer forint. 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). 

Bruttó alapbér a versenyszférában és a nemzetgazdaság egészében 

 

A következı ábrákon azonban látható, hogy még foglalkozási csoportokon belül 
is jelentıs a bruttó alapbér szórása. 
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6.1. ábra: Diplomás pályakezdık bruttó jövedelme munkába álláskor – gazdasági 
végzettséget igénylı foglalkozások 

 

6.2. ábra: Diplomás pályakezdık bruttó jövedelme munkába álláskor – mőszaki 
végzettséget igénylı foglalkozások 

 

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.  



Diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemszögből - 2008 

GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
26 / 40 

Az imént bemutatott ábrákon is látható, hogy az egyes foglalkozási területeken 
belül is jelentıs különbségeket tapasztaltunk a fiatal diplomások bérében. Mik 
lehetnek azok a jellemzık, amelyek a foglalkozási területen túl hatással vannak a 
diplomás pályakezdık jövedelmére?  

A foglalkozási csoport mellett a földrajzi térség, a cégek tulajdonosi szerkezete és 
a vállalati méret bérekre gyakorolt hatását vizsgáltuk egy regressziós modellben. 
A modell segítségével olyan kérdésekre próbáltunk választ kapni, hogy például 
mennyiben különbözik egy építészmérnök kezdı bére egy külföldi tulajdonú 
vállalatnál Budapesten és Debrecenben, illetve hogy egy könyvelınek kisebb 
vagy nagyobb cégnél érdemes-e elhelyezkedni Nyugat-Magyarországon. 

A friss diplomások a többségben külföldi tulajdonban lévı vállalatoknál átlagosan 
bruttó 33600 forinttal nagyobb jövedelemre számíthatnak – ha a regionális 
különbségeket, a foglalkozás és a vállalati méret hatásait is figyelembe vesszük – 
mint a hazai és a vegyes tulajdonban lévı vállalatoknál. 

A vállalatméret kapcsán elmondható, hogy nincsen lényeges különbség 20 és 
250 fıt foglalkoztató vállalatok között, viszont a 250 fınél több alkalmazottal 
rendelkezı vállalatok átlagosan bruttó 25 000 forinttal magasabb kezdıbért 
kínálnak a friss diplomásoknak.  

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. 

A felsorolt dimenziók a bruttó alapbér szórásának felét magyarázzák. 
Elképzelésünk szerint a másik feléért az egyéni képességek, kompentenciák és 
így indirekt módon a képzıintézmény szolgáltatásainak minısége felel. 

Milyen foglalkozási területeken lehet a legnagyobb bérnövekedésre számítani? 

Foglalkozási csoporttól függıen a friss diplomások fizetése 8 és 59 százalék 
közötti mértékben emelkedik két év munkaviszony után. Általánosságban 
elmondhatjuk, hogy a mőszaki végzettséget igénylı munkakörökben a 
legmagasabb a bérnövekedés. 

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

Az építészmérnököknél a tekintélyes, 59 százalékos emelkedés az E2 minısítés 
megszerzése miatt következhet be. 

6.3. táblázat: Bruttó alapbér munkába álláskor és két év munkaviszony után 

 

Átlagos bruttó 
alapbér 

 
 

(ezer forint) 

Átlagos bruttó 
alapbér-

növekedés 
 

(százalék) 

Két év utáni 
bruttó alapbér 

 
 

(Forint) 
informatikus, programozó 272 19 323 
vegyészmérnök 228 20 273 
egyéb villamosmérnök 222 27 281 
marketing munkatárs  220 25 276 
egyéb gépészmérnök 205 30 266 
kereskedı, értékesítı, üzletkötı 204 22 249 
logisztikus, beszerzı, anyaggazdálkodó 202 23 248 
közlekedési mérnök 201   8 218 
könyvelı, számviteli munkatárs 188 22 229 
gyártástechnológiai mérnök 187 19 223 
termelésirányító mérnök 185 25 231 
építészmérnök 182 59 289 
gazdaságelemzı 182 24 225 
minıségbiztosító mérnök 182 25 228 
HR munkatárs 181 24 224 
ügyfélkapcsolati munkatárs 175 21 211 
építımérnök 174 24 216 
pénzügyes 171 24 212 
termelésirányító közgazdász 160 19 190 
egyéb asszisztens, ügyintézı 142 16 165 
turisztikai és vendéglátó munkatárs 135 20 162 
mezıgazdasági mérnök 130 48 192 
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7. A versenyszektor diplomás pályakezdıkkel kapcsolatos 

elvárásai 

A kutatásban megszólaltatott szakértık elmondták, hogy a felsıoktatás 
expanziójának köszönhetıen a diploma önmagában már sehova nem jelent 
belépıt a pályakezdık munkaerıpiacán. A foglalkoztatás során a legkülönbözıbb 
szerzett képességek, kompetenciák és nem utolsósorban a megfelelı hozzáállás, 
munkaattitőd váltak fontossá. A vezetı fejvadászok véleménye szerint a 
képzıintézmények közvetett hatást gyakorolnak az elhelyezkedési esélyekre. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a jobb „hírő” intézményben végzettek – bár nem 
törvényszerően – jobb jelöltek, és jobban is teljesítenek a kiválasztási procedúra 
során és a munka világában egyaránt. 

Melyek a legfontosabb elvárások a versenyszférában? Hogyan teljesítenek az 
elvárásokhoz képest a friss diplomások? Mi a különbség a gazdasági és mőszaki 
végzettségőek felé megfogalmazott elvárások között?  

A versenyszféra a precizitást, az önálló munkavégzés készségét, az új készségek 
elsajátításának képességét, a nagy munkabírást és a számítógépes ismeretek 
fontosságát emeli ki, mint a pályakezdı diplomások felé támasztott legfontosabb 
elvárásokat.  

A vizsgált 18 készség és ismeret közül a friss diplomások egyedül a társadalmi 
kérdésekben való jártasság esetében teljesítenek jobban, mint ahogyan az 
elvárható lenne. A többi esetben az elvárásokhoz képest valamilyen mértékben 
alulteljesítenek. Az elvárások és a realitás közötti különbség az önálló és precíz 
munkavégzés, illetve a szakmai gyakorlati jártasság esetében a leginkább 
szembeötlı. 

A mőszaki végzettségő friss diplomásokkal szemben kis mértékben szigorúbbak 
a munkaerıpiac elvárásai, míg a gazdasági-jogi végzettségőekkel kapcsolatban 
inkább elégedettek a munkaadók. Ezen adatok szerint a mőszaki végzettségőek 
esetében az elvárás és a tapasztalás kevésbé találkozik, mint a gazdasági-jogi 
végzettségőek esetében. Kiemelnénk a logikai gondolkodás képességét, a 
szakmai elméleti alapokat, a szervezıkészséget és az idegennyelvtudást, ahol a 
mőszaki végzettségőek az elvárásokhoz képest rosszabbul teljesítenek, mint a 
gazdasági-jogi végzettségőek. 
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7.1. táblázat: Diplomás pályakezdık kompetenciáinak értékelése 

 Fontosság Elégedettség
Eltérés az 

elvárás és a 
realitás között 

Önálló munkavégzés készsége 95 79 -16 
Precíz munkavégzés 97 82 -15 
Szakmai gyakorlati jártasság 82 69 -13 
Nagy munkabírás 94 83 -11 
Szakmai elméleti alapok 92 81 -11 
Új készségek elsajátítása 95 84 -11 
Szervezıkészség 87 77 -10 
Csapatmunkához szükséges készség 93 84   -9 
Kommunikációs készség 92 83   -9 
Szándékok írásbeli kifejtése 84 75   -9 
Analitikus szemlélet 84 76   -8 
Idegennyelvtudás 84 77   -7 
Logikai, térbeli gondolkodás 88 81   -7 
Számolási feladatok megoldásának képessége 89 84   -5 
Számítógépes ismeretek/gyakorlat 94 89   -5 
Vállalkozó szellem 79 75   -4 
Személyes célok megvalósításának képessége 82 79   -3 
Társadalmi kérdésekben való jártasság 64 73     9 

Megjegyzés: A válaszokat százas skálára vetítettük. Egy mutató akkor vehet fel százas értéket, ha az 
összes megkérdezett nagyon fontosnak ítélte meg vagy teljes mértékben elégedett az adott 
kompetenciával. 

Kitekintı: Magyar Munkaerıpiaci Prognózis online lekérdezı rendszer 

  
 

A Magyar Munkaerıpiaci Prognózis (MMPP) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a GVI közös, 
országos munkaerıpiaci adatfelvételének online adatbázisa, amelyben a felhasználó interaktív 
módon állíthat össze statisztikai kimutatásokat. 

Az MMPP célja, hogy a munkavállalóknak, munkát keresıknek, a munkaadóknak és képzést végzı 
szervezeteknek hasznos információval szolgáljon a munkaerıpiac várható tendenciáiról. Az 
adatbázis az álláskeresés, pályaorientáció, munkaerı gazdálkodással kapcsolatos döntések, 
valamint a képzési programok megtervezéséhez kíván segítséget adni azáltal, hogy a várható 
munkaerı kereslettel és foglalkoztatással kapcsolatos vállalati vélemények és várakozások 
összesített adatait teszik on-line módon hozzáférhetıvé. 

Az MMPP rendszer regisztrációt követıen hozzáférhetı az alábbi linken: http://www.mmpp.hu/ 
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Kitekintı: A tanulószerzıdéses munkavállalók kompetenciáival való elégedettség 

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet 2006. június–szeptember között 2200 
vállalkozásra és az akkor ott gyakorlati képzésen részt vevı szakiskolai tanulókra kiterjedı kérdıíves 
vizsgálatot végzett a vállalkozások üzleti helyzetérıl, a tanulószerzıdéses rendszerrel kapcsolatos 
véleményekrıl, valamint a tanulókkal való elégedettségrıl.  

A vizsgált kompetenciák közül az együttmőködési készséggel (72 pont), munkafegyelemmel (69 
pont) és kézügyességgel (68 pont) a leginkább elégedettek a foglalkoztatók. Fontos kiemelni, hogy 
ezen kompetenciák esetében is mindössze négyes osztályzatról beszélhetünk, amennyiben az 
iskolai osztályzatoknak megfelelı érdemjegyekkel fejezzük ki az elégedettséget.  

A munkáltatók véleménye szerint a döntéshozó készség (53 pont), a gazdasági ismeretek (49 pont) 
és az idegennyelv-tudás (43 pont) terültén felelnek meg tanulószerzıdéses munkavállalók a 
legkevésbé a munkaerı-piac elvárásainak.  

Tanulószerzıdéses munkavállalók kompetenciáival való elégedettség 
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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 is. A kutatások alkalmával két 
szemszögbıl vizsgáltuk a versenyszféra felsıoktatási intézményekrıl alkotott 
véleményét. Az elsı megközelítést általános presztízsrangsornak a másodikat 
pedig preferencia rangsornak nevezzük.  

Felmérések során azt 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. 

A vizsgált nyolc képzési terület közül elsısorban a mőszaki és a közgazdasági 
karok presztízsrangsorait tekintjük a munkaadók szakmai tapasztalatait is tükrözı 
értékeléseknek, hiszen a vállalat-, és személyi ügyekért felelıs vezetık leginkább 
ezen képzési területekrıl érkezıkrıl szereznek benyomást. A szóban forgó 
területeket több szempontból is elemeztük. Az országos értékelés mellett 
megvizsgáltuk, hogy a friss diplomások foglalkoztatásában jelentıs szerepet 
betöltı nagyobb multinacionális vállalatok

3
 és a potenciális foglalkoztatók

4
 

hogyan értékelték a felsıoktatási intézményeket, illetve ezen csoportok 
véleménye mennyiben tér el az országos átlagtól. Megvizsgáltuk továbbá, hogy 
földrajzi elhelyezkedés

5
 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 

                                                      
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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intézmény megnevezésére is. A válaszokat említési hely szerint – képzési 
területenként – súlyozva összesítettük, majd 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 Közgazdaságtudományi 
Kara és BGF kihelyezett intézményei örvendenek az országos átlagnál jelentısen 
jobb hírnévnek. 
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Érdekes, hogy a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kara és az ELTE 
Társadalomtudományi Kara fıvárosi elhelyezkedése ellenére vidéken, különösen 
Nyugat-Magyarországon örvend magas presztízsnek.  

8.1. táblázat: Gazdasági és társadalomtudományi karok vállalati értékelése 

 

 
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 

Megjegyzés: 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 összesítettük, majd az így kapott értékeket az egyszerőbb értelmezhetıség kedvéért százas 
skálára vetítettük. 
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Kitekintı: Az oktatási rendszer a KKV-k szemével 

A 2005 januárja óta tartó Figyelıvel és Volksbank Zrt.-vel együttmőködésben megvalósuló kismintás 
KKV Körkép kutatás októberi felvételeiben kapnak helyet a vállalatok politikai és gazdasági 
környezettükkel kapcsolatos véleményét vizsgáló kérdések is. Ezek között található az oktatási 
rendszerre vonatkozó kérdés is; azt kérdeztük meg a cégektıl, hogy mennyire értenek egyet azzal az 
állítással, hogy az oktatási rendszer képzései megfelelnek a munkaerı-piaci igényeknek. A 
vállalatoknak meglehetısen magas aránya nem ért egyet ezzel a vizsgált idıszakban, bár enyhe 
javulást figyelhetünk meg 2007-tıl kezdve, ha a „teljesen egyetértı” és „inkább egyetértı” cégek 
arányát együtt figyeljük meg. Ebben az esetben nagyon kedvezıtlen képet kapunk az oktatási 
intézmények munkájáról, más eredmények viszont ennek ellentmondani látszanak. A 2008 októberi 
felmérés során megkérdeztük a vállalatoktól azt is, hogy mennyire elégedettek az egyes oktatási 
intézmények által nyújtott szolgáltatás minıségével, mőködésük hatékonyságával. Ötfokozatú skálán 
értékelhették az intézményeket az iskolai osztályzatokhoz hasonlóan. A legjobb értékelést az 
egyetemek, fıiskolák kapták, a válaszadó cégek osztályzatának átlaga 3,7 volt, de még a 
legrosszabbul szereplı szakiskolák esetében sem ment 3,1 alá ez az érték, ami nem tekinthetı 
különösen rossz eredménynek. Az ellentmondás oka lehet az is, hogy nem következetesen 
válaszoltak a megkérdezettek, de az is elképzelhetı, hogy még sincs ellentmondás a két eredmény 
között. Ez abban az esetben lehetséges, ha a vállalatok úgy vélik, hogy az oktatási intézmények 
hatékonyan látják el feladataikat annak érdekében, hogy kitőzött céljaik teljesüljenek, viszont ezek a 
célok nem állnak összhangban a munkaerıpiac igényeivel. Akármelyik magyarázat is helyes, 
mindenképpen figyelmet érdemel, hogy ilyen alacsony arányban látják az oktatási rendszert a 
munkaerıpiaccal összhangban a kis- és közepes vállalkozások. 

Az oktatási rendszer és munkaerı-piaci elvárások a KKV-k szemével 
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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 ezeket a nagy múltú 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-
Magyarországon 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 
regionálisan jó hírrel rendelkezı intézményeket.  
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8.2. táblázat: Mőszaki és informatikai karok vállalati értékelése 

 

 
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 

Megjegyzés: 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 összesítettük, majd az így kapott értékeket az egyszerőbb értelmezhetıség kedvéért százas 
skálára vetítettük. 
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JEGYZET 
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JEGYZET 
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A gazdaság és vállalkozóelemzı intézet kiadványai 
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HÁTOLDAL 

 




