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Bevezetés 

A következő tanulmány célja, hogy összefoglalja a pályakezdők, a pályakezdő diplomások munkaerő-

piaci helyzetének azokat a sajátosságait, melyekre érdemes tekintettel lenni a diplomás pályakövetési 

rendszer adatfelvételeinek fejlesztésekor. A tanulmány utolsó fejezete röviden áttekinti, hogy a 

jelenlegi diplomás pályakövető rendszer mennyiben tud a végzettek munkaerő-piaci helyzetéről 

információt nyújtani, figyelembe véve ezeket a sajátosságokat. 

          Az elmúlt évtizedekben, az EU tagállamaiban számos olyan intézmény jött létre, amelynek 

feladata a felsőoktatás minőségének a mérése. Ezek közé sorolható az intézményi kibocsátás 

minőségének a mérése, a felsőoktatási intézményekből kilépő (végzett) hallgatók munkaerő-piaci 

sikerességének a vizsgálata is. A felsőoktatás minőségbiztosítási rendsze¬rének részeként a legtöbb 

ország működtet valamilyen pályakövetési rendszert, mely célja, hogy információt gyűjtsön a 

felsőoktatási intéz¬mé¬nyek kibocsátásának értékesüléséről (Frawley-Harvey, 2015). E rendszerek 

rendszerint a legfontosabb munkaerő-piaci sikermutatók alakulásáról gyűjtenek adatokat, a végzettek 

jövedelméről, a munkanélküliségi hányadról, foglalkoztatási hányadról, a képzettség és a tevékenység 

kapcsolódásának szorosságáról, az adott foglalkozásban/vállalatnál eltöltött időről, valamint a 

munkahely-változtatás gyakoriságáról. 

         A pályakövetési rendszereknek a potenciális hallgatók informálásán túl az is célja lehet, hogy 

olyan információt gyűjtsenek, mely lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási programkínálatot jobban meg 

lehessen feleltetni a gazdasági és társadalmi környezetnek és a munkaerőpiac igényeinek, és így 

javuljon a felsőoktatásból kilépők foglalkoztathatósága. 

          A munkaerő-piac átalakulása rendkívüli módon felgyorsult az utolsó évtizedben, és az 

előrejelzések szerint ezek az átalakulások már rövid, és középtávon is folytatódni fognak. Ezért, a 

felsőoktatás gazdasági igényeknek való megfelelését egyre inkább a végzettek 

foglalkoztathatóságaként értelmezi az irodalom. A legtöbb munka arra hívja fel a figyelmet, hogy 

foglalkoztathatóságon fenntartható foglalkoztathatóságot kell érteni, ami azt jelenti, hogy a 

felsőoktatási intézményeknek nem a munkaerőpiac azonnali, rövid távú igényeire kell felkészíteniük a 

végzetteket, hanem azt kell biztosítaniuk, hogy a végzettek hosszabb távon is foglalkoztathatóak 

legyenek (lásd pl. Haug, 2005). Vagyis a felsőoktatás programkínálatának a gazdaság 

szükségleteihez történő igazítása nem szükségképpen egyezik meg a munkáltatók azonnali 

érdekeivel, melyeket alapvetően a rövid távú követelmények határoznak meg. Ezért az oktatási 

intézményeknek és kormányzatoknak a gazdaság hosszabb távú igényeire kell tekintettel lenniük a 

programkínálat befolyásolása estén (Beduwe – Planas, 2003).  

        A tanulmány első fejezetében a foglalkoztathatóság értelmezését, mérhetőségét tekintjük át. A 

foglalkoztathatóság vizsgálata részben azoknak a készségeknek, képességeknek a vizsgálatát is 

jelenti, melyek lehetővé teszik a végzettek fenntartható foglalkoztathatóságát. Ezt a kérdést vizsgálja a 

második fejezet. Ha a felsőoktatás a kibocsájtott hallgatók hosszú távú foglalkoztathatóságára, és az 

azokat lehetővé tevő készségek, képességek biztosítására törekszik, akkor a végzettség és 

munkahely illeszkedését is ennek fényében kell vizsgálni. Az illeszkedés problémáit tekinti át a 
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harmadik fejezet.  A fiatal diplomások munkaerő-piacra történő beilleszkedése nem egy egyszeri 

esemény, hanem egy hosszabb-rövidebb ideig tartó folyamat. A negyedik fejezet a pályakezdők 

munkaerő-piaci beilleszkedésének sajátosságait, tekinti át. Végül, az ötödik fejezet vizsgálja a 

jelenlegi DPR rendszer jellemzőit, problémáit.  

 

1. A fiatal diplomások foglalkoztathatósága, a foglalkoztathatóság mérése a nemzetközi 

gyakorlatban 

         A felsőoktatás és a munkaerő-piac viszonya komoly átalakulás ment át az utolsó évtize-dekben, 

melyet a felsőoktatás és a munkaerő-piac változásai alakítottak. A felsőoktatási átala-kulások közül a 

legfontosabb változás a tömegesedés volt, és az, hogy az utolsó évtizedben a felsőoktatási költségek 

növekvő részét viselik a felsőoktatásban tanulók. A munkaerőpiaci átalakulások közül a legfontosabb 

a gazdaság rugalmasabbá válása, a posztindusztriális, tudás-alapú gazdaság kialakulása volt a fejlett 

világban. melynek következtében megváltoztak a munkához szükséges ismeretek és készségek 

(Hassard és szerzőtársai, 2008).  A felsőoktatási expanzió következtében a felsőoktatás kínálata 

bővült és heterogénabbá vált (Scott, 2005). Mindez egybeesett a munkaerő-piac rugalmasabbá 

válásával, a többféle foglalkoztatási forma elterjedésével, a képzett munka iránti globális verseny 

erősödésével (Harvey, 2000; Brown és Lauder, 2009).  

          A felsőoktatásból kikerülő fiatal diplomásoknak a korábbinál jóval gyorsabban változó 

munkaerő-piacon kell megtalálniuk helyüket. A munkaerőpiaci viszonyok tanulmányaik ideje alatt is 

komoly változásokon mennek keresztül, de a fiatal diplomások a végzést követően még 35-40 évig 

lesznek jelen a munkaerő-piacon, ezért azt, hogy e változásokhoz megfelelően felkészültek-e, nem az 

mutatja egyszerűen, hogy a végzést követően azonnal álláshoz tudnak-e jutni. Ezt a problémát írja le 

a nemzetközi irodalomban „foglalkoztathatóság” koncepciója. 

         Bár a foglalkoztathatóságnak sokféle definíciója létezik a nemzetközi irodalomban, e definíciók 

közös jellemzője, hogy azt emelik ki, hogy foglalkoztathatóság alatt nem csak azt kell érteni, hogy a 

végzettek végzés után azonnal el tudnak helyezkedni, vagy önfoglalkoztatóvá tudnak válni, hanem azt 

is, hogy később is képesek mozogni a munkaerő-piacon, hogy a mobilitás lehetőségének birtokában 

vannak (Schomburg-Teichler, 2011; Pavlin-Svetlik, 2014).   

         A foglalkoztathatóság és a foglalkoztatottság tehát nem ugyanaz. A foglalkoztatottság 

egyszerűen azt jelenti, hogy állása van valakinek, a foglalkoztathatóság pedig azt, hogy az egyén 

rendelkezik a foglalkoztatottság fenntartásához és a karrier úton történő előrehaladáshoz szükséges 

ismeretekkel, skillekkel, készségekkel. A felsőoktatás alapfeladata ebben az értelmezésben egyrészt 

az, hogy felvértezze a hallgatókat azokkal a szak-, és egyéb ismeretekkel, skillekkel és 

kompetenciákkal, melyekre szükségük van munkahelyükön, melyeket a munkáltatók igényelnek, és 

melyek azonnali foglalkoztathatóságukhoz hozzá tudnak járulni. Másrészt, az is feladata a 

felsőoktatásnak, hogy megalapozza, hogy a végzetteknek lehetőségük legyen arra, hogy egész 

életpályájuk során fenn tudják tartani, és meg tudják újítani azokat a skilljeiket, ismereteiket, melyek 
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biztosítják foglalkoztathatóságukat, akár foglalkoztatottak, akár önfoglalkoztatók. Ezért, végzéskor a 

hallgatóknak nem csak tudományterületükről kell alapos ismeretekkel rendelkezniük, hanem olyan 

általános készségeknek is birtokában kell lenniük, melyek a folyamatos alkalmazkodást lehetővé 

teszik. Ezek közé az általános készségek közé tartozik például, hogy más tudományterületek 

ismereteit is megértsék, és alkalmazni legyenek képesek, hogy rugalmas tanulmányi utakat tudjanak 

követni, és hogy tudják követni saját szakmájuk fejlődését, vagy szükség szerint képesek legyenek 

más szakmákat is elsajátítani (Tomlinson, 2012). 

           Foglalkoztathatóságon tehát rendszerint azt a képességet érik, hogy a felsőfokú tanulmányok 

befejezését követően a végzettek sikeresen tudnak jelentkezni valamilyen állásba, felvételt nyernek, 

majd fenn tudják tartani hosszú távon is képességeiket, meg tudják újítani tudásukat, hogy másik 

állásba kerüljenek, és kedvezően tudják alakítani foglalkozási karrierjüket, pozíciójukat munkaerő-piaci 

életpályájuk hátralévő ideje alatt is.   

          Más definíciók szerint (Cox és King, 2006) a foglalkoztathatóság azt jelenti, hogy az egyének 

képesek arra, hogy megszerezzék azokat a készségeket, tudást, mely egy adott állás betöltésére 

képessé teszi őket. Ez azt is jelenti, hogy a foglalkoztathatóság nem feltétlenül jelenti azt, hogy az 

egyén azonnal, további tanulmányok folytatása, például munkahelyi képzés nélkül, el tud kezdeni 

dolgozni egy adott munkakörben. A foglalkoztathatóság az egyén munkaképességének egy olyan 

sajátossága, mely azt jelenti, hogy az egyén képes és törekszik arra, hogy fenntartsa és folyamatosan 

megújítsa azokat a képességeit, ismereteit, hogy sikeres legyen a munkaerő-piacon (Sanders és De 

Grip, 2004).   

        Hillage és Pollard (1998) azt emeli ki, hogy a foglalkoztathatóság azt jelenti, hogy az egyén 

képes felismerni, hogy milyen foglalkoztatási lehetőségei vannak a munkaerő-piacon és képes 

alkalmazkodni a munkaerő-piac változásaihoz. Értelmezésükben a foglalkoztathatóságnak a 

következő elemei vannak: (1) a felhalmozott emberi tőke, szak és általános tudás; (2) az a mód, 

ahogyan ezt a tudást használják és fejlesztik; (3) az emberi tőke prezentációja a potenciális 

munkáltatóknak; (4) a kontextus, melyben az egyén dolgozik, például a munkaerőpiaci, szabályozási 

környezet, egyéni körülmények. 

        Rothwell and Arnold (2007) azt hangsúlyozza, hogy az egyének foglalkoztathatóságának 

értékeléséhez karrierjük hosszabb távú vizsgálatára van szükség. A foglalkoztathatóság azt a 

képességet is magába foglalja, hogy ez egyén képes legyen foglalkozást változtatni, ha a munkaerő-

piac változásai miatt erre van szükség (Wang, 2008) 

         A felsőfokú végzettségűek foglalkoztathatóságának kétféle értelmezésével lehet találkozni az 

irodalomban (Knight és Yorke, 2004). Az első szerint a foglalkoztathatóság a felsőoktatásban 

végzettek esetében azt jelenti, hogy tartósan felsőfokú végzettséget igénylő munkához tudnak jutni 

(Harvey, 2010; van der Heijde-van der Heijden, 2006). A második értelmezésben a 

foglalkoztathatóság a felsőfokú végzettséget szerzők esetében is azt jelenti, hogy a végzettek tartósan 

munkához tudnak jutni. A második értelmezés tehát nem tekinti a foglalkoztathatóság kritériumának 

azt, hogy a végzettek „felsőfokú végzettséget igénylő” álláshoz jussanak, mivel a munkaerő-piac 
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átalakulása következtében folyamatosan változik azoknak a foglalkozásoknak, munkaköröknek a köre, 

melyek felsőfokú végzettséget igényelnek. Változik ugyanis a foglalkozások feladattartalma is. Erre a 

kérdésre az illeszkedésről szóló fejezetben még visszatérünk.  

       A foglalkoztathatóság méréséhez, a foglalkoztatottságot leíró    indikátorok meghatározá-sához 

Harvey (2010) a következő lépéseket ajánlja:  

1. A foglalkoztathatóság elméleti koncepciójának meghatározása. 

2. Az elméleti feltevéseknek megfelelő foglalkoztathatóság dimenzióinak azonosítása. 

3. Az egyes dimenziókhoz a lehetséges indikátorok összegyűjtése. 

4. A lehetséges indikátorok közül valamennyi dimenzióhoz egy, vagy több indikátor ki-

választása. 

5. Annak meghatározása, hogy milyen adatfelvétellel és milyen kérdésekkel lehet infor-mációt 

gyűjteni az egyes indikátorokhoz. 

Az eltérő koncepcionális kiindulópont a foglalkoztathatóság mérésének eltérő operacionalizá-lásához 

vezet. Attól függően, hogy melyik foglalkoztathatósági definíciót fogadjuk el külön-böző indikátorok 

fogják leírni a foglalkoztathatóságot. Az 1. táblázat arra mutat be egy pél-dát, hogy alternatív 

foglalkoztathatósági definíciók elfogadásakor mely dimenzió lesznek relevánsak, melyek lehetnek a 

szóba jöhető indikátorok, vagyis azt mutatja be, hogy attól füg-gően, hogy hogyan értelmezzük a 

foglalkoztathatóságot más-más adatok gyűjtése lehet fon-tos. 

          A foglalkoztathatóság mérését rendszerint többféle indikátor-csoport segítségével vég-zik. Ezek 

egy része a fiatal diplomások aktuális, a végzést követő munkaerő-piaci helyzetét írja le, egy másik 

csoport pedig azoknak a jellemzőknek, skilleknek a feltérképezésére irányul, melyek a 

foglalkoztathatóságot biztosíthatják, végül a harmadik csoport a frissen végzettek megelőző, illetve 

képzést követő további tanulmányairól, munka közbeni képzéséről, élethosz-szig tartó tanulási 

részvételéről gyűjt adatokat. A 2. táblázat a leggyakrabban használt foglal-koztathatósági 

indikátorokat foglalja össze. 

1. táblázat 

A foglalkoztathatóság operacionalizálásának alternatív példái 

 

Alternatívák 1. 2. 3. 

1.lépés A 

foglalkoztathatóság 

elméleti definíciójának 

meghatározása. 

Foglalkoztathatóság, 

ha a végzett kielégítő 

munkát szerez, és azt, 

vagy hasonlót 

megtartja.  

Foglalkoztathatóság, 

hogy a végzettnek 

olyan skilljei vannak, 

melyet a munkáltatók 

szükségesnek tartanak 

ahhoz, hogy a 

Foglalkoztathatóság, 

ha a végzett kielégítő 

munkát talál. 
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munkavállaló sikeresen 

dolgozzon a 

szervezetben.  

2.lépés Dimenziók 

meghatározása. 

A foglalkozás 

jellemzői, a végzés 

után eltelt idő, 

jövedelem stb. 

A skillek köre pl. 

szakmai tudás, team-

munka, kommunikációs 

képességek stb. 

Pénzügyileg 

megtérülő, érdekes, 

kielégítő, felelőséggel 

járó munka. 

3.lépés Lehetséges 

indikátorok 

számításba vétele 

(példák). 

Foglalkoztatott-e a 

végzett a végzést 

követően 

meghatározott idő 

elteltével? 

A foglalkozása 

kapcsolódik-e a 

tanulmányok 

tudomány-

területéhez? 

Szükség van-e a 

munkakör 

betöltéséhez felsőfokú 

oktatásban 

megszerezhető 

skillekre? 

Van-e előrelépési 

lehetőség az adott 

munkakörből? 

 

A csoportban dolgozás 

képességének 

lehetséges indikátorai: 

- Van-e 

tapasztalata a 

team-

munkában? 

- Van-e 

csoportvezetési 

tapasztalata? 

- A különböző 

csoportokban 

különböző 

szerepek 

betöltésében 

van-e 

tapasztalata? 

stb. 

 

Milyen munkafeladatai 

vannak: feladatok 

kiosztása; a 

munkafolyamatok 

ellenőrzése; stratégiai 

döntések meghozatala 

stb. 

4. lépés Használni 

kívánt indikátorok 

kiválasztása 

Foglalkoztatott-e a 

végzett 6 hónappal a 

végzés után? 

A foglalkoztathatóságot 

elősegíthető 

készségeket leíró 

indikátorok. 

A munkával való 

elégedettséget leíró 

indikátorok 

5. lépés Eszköz 

kiválasztása 

A pályakezdők 

kérdőíves 

adatfelvételében a 

foglalkoztatottságra 

vonatkozó kérdések. 

A végzettek 

képességeinek 

értékelése, vagy a 

végzettek önértékelése 

a különböző skilljeikről. 

A pályakezdők 

kérdőíves 

adatfelvételében a 

munkával való 

elégedettségre 

vonatkozó kérdések. 

Forrás: Harvey, 2001. alapján Forrás: Harvey, 2001. alapján 
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2. táblázat 

A foglalkoztathatóságot leíró indikátorok csoportjai 

 

I. Az aktuális munkaerő-piaci helyzet leírására használt indikátorok 

(1)  aktuális munkaerő-piaci státusz;  

(2) az első állás megszerzéséhez szükséges idő;  

(3) a munkakeresésé időtartama;  

(4) kereset/jövedelem;  

(5) munkaerő-piaci pozíció;  

(6) foglalkoztatás szektora;  

(7) legfontosabb munkafeladatok;  

(8) munkaidő;  

(9) munkával való elégedettség;  

 

II. A foglalkoztathatóságot biztosító jellemzők 

(10) a munkakörben használt skillek és kompetenciák és a megkövetelt skillek és 

kompetenciák;  

(11) a tanulmányi program hasznossága; 

III. Korábbi és további tanulmányok  

(12) Korábbi formális végzettségek 

(13) Korábbi munka közbeni, vagy egyéb képzési részvétel 

(14) Aktuális formális tanulmányok jellemzői 

(15) Aktuális munka közbeni, vagy egyéb képzések jellemzői 

 

A fent felsorolt I. és III. adatcsoportól a magyar DPR adatgyűjtések is részletes adatokat gyűjtenek. A 

II. adatcsoport, a skillek-re vonatkozó adatgyűjtések egyelőre még nem, vagy csak nagyon 

korlátozottan képezik az adatgyűjtés részét. A következő fejezet a foglalkoztathatósági skillek mérési 

lehetőségeit tekinti át.  

 

3. A foglalkoztathatóságot biztosító "skillek" mérési lehetőségei 

          Azok az ismeretek, készségek, melyekre szükség van a munkaerő-piacon folyamatosan 

változnak. E változásoknak számos oka van: a technológiai fejlődés, a nemzetközi munka-megosztás 

változásai, a vállalati szervezetek változásai, a demográfiai változások, a fogyasztá-si szokások 

változása stb. Ezeknek a változásoknak a nyomán új szektorok, foglalkozások alakulnak ki, és a 

meglévő foglalkozásokban is komolyan átalakulnak azok az ismeretek, skil-lek, melyek szükségesek a 

munka elvégzéséhez.  
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         Mivel e skillek meghatározó szerepet játszanak a foglalkoztathatóságban és a munkaerő-piaci 

sikerességben, az utóbbi években komoly előrehaladás történt a foglalkoztathatóságot javító skillek 

körének meghatározásában.  

          A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) a foglalkoztathatósághoz szükséges skilleket a 

következőképpen határozza meg: „ …azok a skillek melyek biztosítják, hogy az egyén munkát 

szerezzen és megtartsa azt, hogy előre tudjon haladni karrierjében, alkalmazkodni tudjon a 

változásokhoz, hogy foglalkozást tudjon változtatni, ha szükséges és, hogy különböző élet-

szakaszaiban is be tudjon lépni a munkaerő-piacra. Az egyének jobban foglalkoztathatóak, ha széles 

körű általános képzettségük van, ha magas szintű, munkahelyek között átvihető skilljeik vannak, mint 

például a csoportban dolgozás képessége, a probléma megoldó készségek, in-formáció és 

kommunikáció technológiai (IT) ismeretek, kommunikációs készségek, idegen-nyelv tudás. Ezek a 

skillek alkalmassá teszik őket, hogy alkalmazkodjanak a munka világának változásaihoz” (ILO, 2005).       

          Az elméleti szaktudás és az adott szakterület technikáinak ismerete alapvető a foglal-

koztathatóság szempontjából, de a munkáltatók olyan munkavállalókat keresnek, akik ennél többel 

rendelkeznek. Olyan munkavállalókat akarnak, akik folyamatosan tudnak tanulni, új ismereteket 

szerezni, alkalmazkodni, akik hatékonyan tudnak kommunikálni, kreatív gondol-kozásúak, együtt 

tudnak működni munkatársaikkal stb. 

          Sokféle lista létezik azokról a skillekről, melyek elősegítik a foglalkoztathatóságot. Coopers és 

Lybrand (1998) például a foglalkoztathatósághoz szükséges skilleket, készségeket négy csoportba 

sorolja: 1) tradicionális intellektuális készségek, például a kritikai gondolko-zás, logikai érvelés; 2) 

kulcs-skillek, például IT ismeretek, kommunikációs képességek; 3) személyiségjegyek, például 

motiváltság, önbizalom; 4) a munkaszervezet ismerete.  

           Az Egyesült Királyságban a felsőoktatás fejlesztési lehetőségeit vizsgáló Dearing Bi-zottság 

(1997) szerint a kulcs skilleket négy csoportba lehet sorolni:1) kommunikációs képes-ségek; 2) 

matematikai ismeretek; 3) IT ismeretek; 4) a tanulás képessége.  

          Általános az egyetértés, a kommunikációs képességek, matematikai készségek, a team-munka 

képességének, az IT ismeretek és a problémamegoldó képességek fontosságát tekintve.  

(lásd például Dunne és szerzőtársai, 2000). Ezek azok az általános készségek, melyek bármely 

diszciplína tanulását segítik. A kulcs-skillek – például az IT, vagy matematikai képességek segítik, 

hogy a végzettek újabb ismereteket szerezzenek majd saját területükről (Yorke, 2001) 

        Az Egyesült Királyságban kutatócsoportot hoztak létre “Hallgatók Foglalkoztathatóságát Javító 

Koordinációs Kutatócsoport (Enhancing Student Employability Co-ordination Team, ESECT)” névvel, 

mely a foglalkoztathatóságot biztosító skilleket a munkáltatók és a végzet-tek kikérdezésével próbálta 

azonosítani (Knight és Yorke, 2004). Az Egyesült Államokban az “Amerikai Képzési és Fejlesztés 

Társaság (American Society for Training & Development, 2010) 5 csoportba sorolja azokat a skilleket, 

melyek szükségesek a foglalkoztathatósághoz. Ezek a következők: (1) alapkészségek (írásbeliség, 
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koordinációs készségek, matematikai skil-lek);  (2) kommunikációs képességek;  (3) alkalmazkodási 

képességek; (4) szervezetben dolgo-zás képessége; és (5) befolyásolási képességek. 

          Az ILO (2014) a munka világában szükséges skillek négy csoportját különbözteti meg: az 

alapkészségeket, a szaktudást, a megfelelő személyes tulajdonságokat és az alap munka-skilleket (3. 

táblázat) 

3. táblázat 

A munka világában szükséges skillek 

Alapkészségek Azok a megalapozó ismeretek, melyek lehetővé 

teszik a folyamatos tanulást, és azt, hogy 

transzferálható technikai és szakismereteket 

tudjon az egyén elsajátítani. 

Szaktudás Specializált szakismeretek, melyek lehetővé 

teszik meghatározott munkafeladatok 

elvégzését.  

Személyes tulajdonságok Azok az egyéni tulajdonságok, melyek a 

munkahelyi viselkedést meghatározzák, mint az 

őszinteség, integritás, munka-kultúra stb. 

 

Alap munka-skillek A tanulás és alkalmazkodás képessége; 

hatékony kommunikációs képességek; kreatív 

gondolkozás; önálló probléma megoldás 

képessége; a munkatársakkal való interakció 

képessége; csoportmunka képessége; alapvető 

technológiai ismeretek, hatékony vezetői 

képességek  

Forrás: ILO (2014) 

 

A foglalkoztathatóságot biztosító skilleknek ugyancsak négy csoportját különbözteti meg az ILO 

(2014). Ezek a tanulni tudás képessége, a kommunikációs képességek, a csoport-munka képessége, 

valamint a probléma megoldó képességek (4. táblázat) 

4. táblázat 

A foglalkoztathatóságot biztosító skillek csoportjai 

Skill-csoport  

Tanulni tudás képessége  

 

absztrakt gondolkozás képessége  

- megfelelő tanulási technikák 
alkalmazása, hogy új ismeretekre, 
skillekre tegyen szert a végzett 

- az információ értelmezésének és 
kommunikálni tudásának képessége 

- önálló tanulás képessége 
- szisztematikus keresés képessége a 

helyes válasz megtalálásáig 
- hatékony időbeosztás képessége 
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- a feladathoz legjobban megfelelő 
megközelítés kiválasztása 

- alkalmazkodóképesség 
- tanulási hajlandóság 

 

Kommunikációs képességek 

 

- a hallgatóság igényeinek megfelelő 
írásbeli és szóbeli kommunikációs 
képesség  

 

Csoportmunka együttműködés a munkatársakkal  

- a szervezet céljainak megértése és 
hozzájárulás a célok teljesítéséhez  

- a csoportkultúrának megfelelő 
munkavégzés képessége  

- a munkatársakkal együttműködő 
tervezés és döntéshozatal  

- a munkatársak ötleteinek, 
véleményének tiszteletben tartása 

- mentorálás, visszajelzés adása a 
munkatársaknak 

- szükség szerinti vezetési képesség 
- képesség a csoport tagjainak 

mobilizálására 
- a munkatársak munkájának elismerése 
- a visszajelzések elfogadása 
- konfliktusok feloldásának képesége  

Probléma-megoldás kreatív gondolkozás  

- önálló problémamegoldás  
- a feltevések ellenőrzése  
- a problémák azonosítása  
- az adatok kontextusának figyelembe 

vétele 
- alkalmazkodás az új körülményekhez  
- információ összegyűjtése, elemzése és 

rendszerezése  

Forrás: ILO, 2014 

 

          Azoknak a skilleknek a körét, melyeket a munkaerő-piac a legjobban értékel, melyek biztosítják 

a végzettek foglalkoztathatóságát különböző módszerek segítségével próbálták azonosítani az elmúlt 

években: munkáltatói kikérdezésekkel, a felnőtt népesség skilljeinek feltérképezésével, és e skillek és 

a munkaerő-piaci sikeresség kapcsolatának vizsgálatával, a végzettek kikérdezésével stb.  

          A hallgatói adatgyűjtések során nincs lehetőség azoknak a skilleknek a meglétéről köz-vetlen 

megfigyeléseket végezni, melyekkel a frissen végzettek rendelkeznek. A pályakezdők skilljeit 

rendszerint olyan módon mérik fel, hogy a korábbi munkák alapján beazonosított skil-lek meglétéről 

önértékelésre kérik fel a válaszadókat. A következőkben erre mutatok be né-hány példát. 

          A felsőoktatás szerepének a megfelelő skillek, kompetenciák vizsgálatára a „Higher Education 

as a Generator of Strategic Competences (HEGESCO)” nevű kutatási projekt nem-zetközi 

összehasonlító vizsgálatot végzett 16 EU tagállamban, kérdőíves adatfelvétel segítsé-gével. Az 

adatfelvételt a végzést követő 5. évben, a felsőoktatásból kikerülők reptezentatív mintájának 

kikérdezésével végezték. A végzetteket egyrészt arra kérték, hogy egy 7 fokozatú skálán értékeljék, 
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hogy az egyes skillek milyen szintje szükséges állásuk betöltéséhez, más-részt, hogy ugyancsak 7 

fokozatú skálán kellett értékelniük saját skilljeik meglétét a nagyon gyengétől a nagyon erősig. 

Emellett a skilleket csoportosítani kellett az erőssége-im/gyengeségein csoportok között is. A 

következő, a foglalkoztathatóságot elősegítő skillek meglétéről kérdezték őket (5. táblázat).    

5. áblázat 

A HEGESCO projektben használt foglalkoztathatóságot elősegítő skillek 

Foglalkoztathatóságot elősegítő skillek 

- szaktudás saját tudományterületemen 

- elemzői képesség 

- új ismeretek gyors elsajátításának képesége 

- másokkal való együtt dolgozás képessége 

- számítógép felhasználói ismeret  

- szaktudás egyéb tudományterületeken  

- idegen nyelven írásbeli, szóbeli kommunikáció 

- saját tekintély megteremtésének képessége 

- hatékony tárgyalási képesség 

- prezentáció hallgatóság előtt 

- jelentések írása 

- új ötletek, megoldások felvetésének képessége  

- nyomás alatt jól teljesítés képessége 

- hatékony időfelhasználás 

Forrás: Allen, J. – Coenen, J. – Humburg M. (2011) 

 

Az Európai Oktatási Alapítvány (European Training Foundation) támogatásával a Cedefop (European 

Centre for the Development of Vocational Training) és az ILO által összeállított kiadvány, a követéses 

vizsgálatok készítésének útmutatója azt javasolja, hogy 5 fokozatú ská-lán értékeljék a pályakezdők, 

hogy munkahelyükön milyen szintje szükséges a következő skil-leknek, illetve, hogy milyen szinten 

rendelkeznek a válaszadók a megfelelő skillekkel (6. táb-lázat).  

6. táblázat 

A Cedefop és ILO által javasolt lista a foglalkoztathatóságot elősegítő skillek meglétére 

vonatkozó kérdésekhez 

- Saját tudományterület alapos ismerete 

- Más tudományterületek ismerete 

- Nyomás alatti teljesítés képessége 

- Az idő hatékony kihasználásának képessége 

- Hatékony tárgyalási képesség  

- A saját tekintély megszerzésének képessége 

- Hallgatóság előtti prezentáció képessége 

- Idegen nyelvtudás 

- A munkatársak ösztönzésének képessége  

- Nyitottság az új lehetőségekre 

- Jelentések elkészítésének, megírásának képessége 

- Különböző tevékenységek koordinálásának képessége 

- Analitikus gondolkozás 

- Másokkal való együtt dolgozás képessége 
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- Hajlandóság elképzelések megkérdőjelezésére 

- Új ismeretek gyors elsajátításának képessége 

- Számítógép/internet használat képessége 

            Forrás: Schomburg, H. (2016) 

   

Egy finnországi adatfelvétel, mely a finn felsőoktatásban végzett nemzetközi hallgatók fog-

lalkoztathatóságát vizsgálta, a következő skill-listát használta a végzettek önértékeléséhez (7. 

táblázat). 

 

7. táblázat 

Foglalkoztathatóságot elősegítő skillek a finn felsőoktatásban végzett nemzetközi hallgatók 

foglalkoztathatóságát vizsgáló kutatásban 

-  

- A saját tudományterület alapos ismerete 

- Más tudományterületek ismerete 

- Analitikus / kutatói készségek 

- Az új ismeretek gyors elsajátításának képessége 

- Vezetői készségek 

- Csoportban dolgozás képessége 

- Problémamegoldó készségek 

-  Tevékenységek, projektek koordinálásának képessége 

- Kreatív/innovatív gondolkozás 

- Kommunikációs / társas készségek 

- Prezentációs készségek 

-  Jelentések, dokumentumok írásának képessége 

- Inter-kulturális készségek 

- Idegennyelv-tudás 

- Számítástechnikai ismeretek 

- Vállalkozói ismeretek 

- Munkatapasztalat az adott tudományterületen 

Forrás: Shumilova, Y. – Cai, Y. – Pekkola, E. (2011) 

 

Végül, egy Ausztráliában megvalósított, a felsőfokú végzettségűek foglalkoztathatóságának mérése 

koncepciójának kidolgozását célzó kutatási projekt, melyet az Australian Council for Learning and 

teaching (ALTC), majd Office for Learning and Teaching (OLT) irányított a következő listát állította 

össze a foglalkoztathatóságot elősegítő skillekről. A lista skilljeiről önértékelésre kérték fel a 

végzetteket. Az egyes skillek meglétét 5-ös skálán értékeltetik a kérdezettekkel. 



   
 

12 
 

 

8. táblázat 

Az ausztrál OLT project foglalkoztathatóságot elősegítő skillek mérésére összeállított skill-

listája 

1. Hatékony munkakeresés a tanulmányoknak megfelelő munkaterületen. 

2. A felvételi interjún és a felvételi folyamat során hatékony önreprezentáció. 

3. Annak értékelési képessége, hogy a skilljeim és preferenciáim mennyire felelnek meg azon 

foglalkozások/munkakörök követelményeinek, melyeket a jövőben tekintetbe veszek.  

4. A munkáltatók frissdiplomásokkal szembeni követelményeinek azonosítása. 

5.Különböző forrásokból (weben, könyvekből, más emberektől) szerzett új információ értékelése. 

6. A megalapozott döntéshozatalhoz szükséges információ és munkahelyi tapasztalat hasznosítása. 

7. A kockázatok, alternatív megoldások értékelése, előrejelzések készítése a rendelkezésre álló 

adatokból és alkalmazása a különböző opciókra. 

8. Információ összegyűjtése és elemzése. 

9. Az eltérő nézetek közötti kompromisszum érdekében történő munka, ha ez a legjobb megoldás a 

vállalatnak/szervezetnek. 

10. Annak biztosítása, hogy mindenki úgy érezze a csoportmegbeszéléseken, hogy meghallgatták. 

11. A menedzsment/vezetőség különböző szintjein dolgozókkal megfelelő együttműködés 

kialakítása. 

12. A munkakörnyezet céljainak, kultúrájának felismerése. 

13. Hatékony, tiszteletteljes együttműködés más kultúrájú emberekkel. 

14. Tanulás és együttműködés eltérő háttérű és nézetű emberekkel.  

15. A munkához kapcsolódó tudásom és skilljeim önálló fejlesztése.  

16. A gyakorlat megváltoztatása olyan módon, ami hasznára válik a munkáltató vállaltnak.  

17. Felelősségvállalás és a szerepemnek és képzettségemnek megfelelő, autonóm cselekvés.  

18. Továbbképzési lehetőségek keresése, abból a célból, hogy fejlesszem munkahelyi, szakmai 

ismereteimet, skilljeimet. 

19. Az etikus gyakorlat felismerése munkahelyemen. 

20. A munkahelyem/foglalkozásom teljesítmény sztenderdjeinek teljesítése.  

21. Saját etikai és érték-kódex kidolgozása. 

22. A munkahelyi eljárások értelmezése és követése. 

23. A vállalat/foglalkozás jogi és szabályozási környezetének ismerete. 

24. A vállalat/foglalkozás sikere fő meghatározóinak megértése. 

25. A tanulmányaim során elsajátított ismeretek munkahelyemen történő alkalmazhatóságának 

megítélése. 

26. A tanulmányaim során megszerzett ismeretek használata a munkahelyemen. 

27. Különböző elméleti feltevések szempontjainak alkalmazása munkahelyi feladat vagy probléma 

megoldásakor. 

28. Világos utasítások, vagy tanács adása kollégáknak meghatározott cél elérése érdekében. 

29. A helyzet tisztázása, ha nem világos egy utasítás. 

30. A munkahelynek és a célzott hallgatóságnak megfelelő stílusú, világos írásbeli fogalmazás. 

31. A munkatársak együttérző és odafigyelő meghallgatása. 

32. Többes és eltérő prioritások hatékony kezelése a munkahelyi, szakmai célok elérése érdekében. 

33.  Érzelmeim kontrollja munkahelyi, szakmai környezetben. 

34. Felelősségvállalás munkahelyi, szakmai gyakorlatom, tevékenységem, döntéseim ügyében. 

35. Numerikus problémák megoldása érdekében a számok és számítási formulák megfelelő szintű 

alkalmazása munkahelyemen. 

36. A továbbképzés hasznának és értékének megítélése annak érdekében, hogy javítható legyen a 

szakmai, munkahelyi gyakorlat. 
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37. Annak azonosítása, hogy milyen ismereteim hiányoznak, melyeket kell fejlesztenem annak 

érdekében, hogy hatékony legyek munkahelyemen. 

38. Az elméleti feltevések hasznának, szerepének felismerése munka, vagy szakmai kontextusban. 

39. Hajlandóság idő és energiaráfordításra azért, hogy új skilleket sajátítsak el. 

40. Tudományterületem elméleteinek és alapelveinek megértése, ismerete. 

41. A tudományterületemen használt gyakorlatok és módszerek megértése, ismerete. 

42. Tudományterületemnek megfelelő foglalkozás gyakorlásának megkezdése és azonnal hatékony 

munkavégzés.  

43. Készen állok tanulmányaimhoz kapcsolódó munkát végezni. 

45. Képes vagyok tanulmányaimhoz kapcsolódó munkát szerezni. 

Forrás: Smith, C. – Ferns, S. – Russel, L (2014) 

 

7. Az illeszkedés értelmezése és mérése a nemzetközi gyakorlatban 

          A követéses vizsgálatok egyik célkitűzése, hogy adatot gyűjtsön arról, hogy a végzettek milyen 

állásokban dolgoznak, és hogy illeszkedik-e végzettségük és munkahelyük? Az illesz-kedést több 

szempontból is értékelhetjük. Vertikális illeszkedés esetén a végzettség szintje és a foglalkozás, 

munkakör megkövetelte végzettségi szint megegyezik. Horizontális illeszkedésről akkor beszélünk, ha 

a végzettség szakiránya megegyezik a foglalkozás, munkakör betöltésé-hez szükséges szakiránnyal. 

A nem illeszkedő foglalkozás azt a helyzetet írja le, amikor az iskolai végzettség és a foglalkozás, 

munkakör betöltéséhez szükséges kvalifikáció nem egye-zik meg egymással. Az illeszkedési 

problémák a munkaerőpiacon a túl-, és alul-képzés prob-lémájaként jelentkeznek.  

         A formális iskolai végzettség és a munkahely illeszkedésének vizsgálata mellett, az utóbbi 

években az érdeklődés a skillek szerinti illeszkedés vizsgálatára is kezd kiterjedni. Bár az iskolai 

végzettséget gyakran használják a skillek meglétének proxy változójaként, a két fogalom különbözik 

egymástól, a végzettség szerinti illeszkedés nem ugyanaz, mint a skillek szerinti illeszkedés (Green és 

Zhu, 2010). Az első, a formális végzettség szerinti illeszkedést vizsgálja, a második pedig azt, hogy az 

egyén skilljei megfelelnek-e az adott foglalkozásban, munkakörben szükséges skilleknek. A skillek 

szerinti illeszkedéshiány azt a helyzetet írja le, amikor a munkavállaló skilljeinek szintje magasabb, 

vagy alacsonyabb, mint amit munkaköre megkíván (Krahn és Lowe, 1998). Ha például egy egyetemi 

professzor recepciósként dolgozik, akkor végzettségét tekintve nyilvánvalóan túlképzett, de 

ugyanakkor, ha nincsenek meg a munkakörhöz szükséges kommunikációs képességei, akkor a 

skilljeit tekintve alulképzett is lehet. A skillek szerinti illeszkedés jobban meghatározza, hogy az egyén 

elégedett-e a munkájával, és más munkát kíván-e keresni, mint a végzettség szerinti illeszkedés 

(Allen és van der Velden, 2001). 

         A végzettség szerinti illeszkedés vizsgálatához arra van szükség, hogy valamilyen mó-don 

meghatározzuk az egyes foglalkozásokban/munkakörökben a „szükséges” végzettséget.   A 

szükséges végzettséget három módon szokták meghatározni. Az (1) első, az úgynevezett normatív 

módszer, szisztematikus foglalkozás/munkakör értékeléssel határozza meg a szüksé-ges 

végzettséget. (2) A második módszer az egyének szubjektív ítéletére alapozza, hogy mi-lyen 

végzettség szükséges állásuk betöltéséhez. (3) A harmadik módszer pedig a ténylegesen megvalósult 
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munkahely-végzettség párosításokból indul ki. Ennek kétféle módszere van, a statisztikai módszer, 

mely azt vizsgálja, hogy milyen a megvalósult munkahely-végzettség párosításokban a dolgozók 

iskolai végzettsége, a másik módszer pedig az egyes foglalkozá-sokban, munkakörökben fizetett 

bérprémiumok vizsgálatából indul ki.  

 

1. Szisztematikus foglalkozás, munkakör elemzésen alapuló módszer 

          Az első módszer a munkakörök, foglalkozások megfigyelésén alapul. A besorolást eb-ben az 

esetben vagy a munkaköri leírások elemzése alapján, vagy az egyes foglalkozásokban, 

munkakörökben végzett tevékenységek megfigyelésén alapján végzik. A szisztematikus fog-lalkozás-

értékelés alapján az egyes foglalkozásokat, munkaköröket besorolják „felsőfokú vég-zettséget igénylő” 

és nem igénylő foglalkozásokba. Bár ez a módszer “objektívnek” tűnik számos hátránya van. Az első, 

hogy rendkívül költséges módszer. Ennek következtében a besorolásokat ritkán frissítik, ezért nem 

tudják nyomon követni a foglalkozások, munkakörök feladattartalmának változásait (Hartog, 2000).  

Emellett egy-egy adott foglalkozást különbö-ző végzettségű munkavállalók is űzhetik, mivel különböző 

munkafeladatokat végezhetnek, főként, ha a foglalkozásokat szélesebben definiálják (például 3-jegyű 

foglalkozási kódok se-gítségével).  

 

2. Önértékelésen alapuló módszer.  

          A módszer azon alapul, hogy a munkavállalókat, végzetteket kérdezik meg arról, hogy milyen 

végzettség szükséges állásuk betöltéséhez. A kérdések vagy közvetlenül rákérdeznek arra, hogy az 

egyén értékelje foglalkozása/munkaköre és iskolai végzettségének illeszkedését, vagy azt kérdezik, 

hogy milyen minimális iskolai végzettségre volna ahhoz szükség, hogy va-laki el tudja látni az adott 

foglalkozásban/munkakörben a munkafeladatokat. Ennek a mód-szernek az a legfontosabb előnye, 

hogy lehetővé teszi, hogy azokat a speciális helyzeteket is figyelembe lehessen venni, melyekről csak 

a munkavállalónak, vagy munkáltatónak van in-formációja, hogy a válaszadó tényleges 

munkafeladatait vegyék tekintetbe és ne valamilyen átlagos követelményeket (Hartog, 2000) 

          Bár ez a módszer viszonylag egyszerűnek és célratörőnek látszik, nagyon fontos kérdés, hogy 

pontosan hogyan teszik fel a kérdést az adatfelvételkor.  

A kérdés pontos megfogalmazására sokféle példát találunk a nemzetközi irodalomban.  

- Milyen formális iskolázottságra van szükség ahhoz, hogy valakit felvegyenek az Ön állásába? 

(Duncan and Hoffman, 1981) 

- Ha valaki most jelentkezne az Ön állására, milyen iskolai végzettségre lenne szüksége, hogy 

megkapja az állást? 



   
 

15 
 

- Véleménye szerint milyen iskolai végzettség készít fel valakit legjobban arra a munkára, amit Ön 

jelenleg végez? (Hartog and Oosterbeek, 1988) 

- Milyen iskolai végzettségre van szüksége valakinek, hogy jó teljesítményt tudjon nyújtani az ön 

állásában? (Alba-Ramirez, 1993)  

- Változtak-e a végzettségi követelmények az Ön állásában azóta, hogy Önt felvették erre a munkára? 

(Cedefop, 2010a, 2010b) 

- Ön szerint milyen végzettség szükséges ahhoz, hogy valaki jó el tudja látni az Ön állásában a 

munkafeladatokat?  (Cedefop, 2010a, 2010b) 

          Az OECD felnőtt skilleket vizsgáló adatfelvételében (Survey of Adult Skills) a kérdést úgy teszik 

fel, hogy mi a szokásos végzettség az adott munkakörben, illetve, hogy „milyen végzettségre lenne 

szüksége valakinek, aki most jelentkezne az állásra, hogy megkapja az állást”? Ezt a végzettséget 

használják azután „szükséges” végzettségként és azzal hasonlítják össze az egyének végzettségét, 

hogy megállapítsák, hogy illeszkedő foglalkozásban dolgoznak-e? 

          A „szükséges” végzettséget firtató kérdésfeltétel helyett, az adatfelvételek egy része 

egyszerűen azt a kérdést teszi fel, hogy mit gondol a válaszadó, hogy jelenlegi állásában túl-képzett, 

alulképzett, vagy megfelelően képzett-e (Chevalier, 2003; Verhaest és Omey, 2006)?  

           Az egyén szubjektív értékelését vizsgáló kérdés átgondolt megfogalmazása azért fontos, mert 

előfordulhat, hogy a kérdés különböző megfogalmazásai esetén ugyanattól az egyéntől is eltérő 

válaszokat kapnánk. Ezt mutatták be Green és szerzőtársai (1999), akik a Newcastle Egyetem 

végzettjeit kérdezték egyrészt arról, hogy milyen végzettség szükséges jelenlegi munkájuk 

elvégzéséhez, másrészt arról, hogy milyen végzettségre lenne szükség, hogy valakit jelenlegi 

állásukba felvegyék? Eredményeik azt mutatták, hogy a válaszadók egynegyede eltérő választ adott a 

két kérdésre. A különböző megfogalmazások esetén a válaszolók a kérdés más-más dimenzióit 

vizsgálják.  

          Bár a módszer hátránya, hogy az egyének percepciója torzított is lehet, ennek a 

kérdésfeltételnek előnye, hogy figyelembe tudja venni az adott foglalkozás/munkakör követelményeit 

és nem azt tételezi fel, hogy ugyanahhoz a foglalkozási kódhoz mindig ugyanolyan végzettség 

szükséges.  

3.A megvalósult végzettség-foglalkozás/munkakör párosítások alapján, statisztikai módszer 

          A módszer egy adott foglalkozáshoz, munkakörhöz szükséges végzettséget a megvaló-sult 

végzettség-foglalkozás/munkakör párosítások alapján határozza meg.  (Verdugo és Verdugo, 1989). 

Azt tekintik szükséges végzettségnek, amilyen végzettsége az állást betöltők átlagának van. Verdugo 

és Verdugo 3-jegyű foglalkozási kódok szintjén határozta meg a szükséges végzettséget és más 

munkák is hasonló eljárást követtek. Miután meghatározták az átlagos végzettséget, meghatároznak 

egy küszöbértéket és az a felettieket, vagy alattiakat tekintik túl-, vagy alulképzettnek. Az egyik 



   
 

16 
 

általánosan használt megoldás, hogy azt tekintik túlképzettnek, akinek a végzettsége egy 

szórásegységgel nagyobb, mint a foglalkozásában dolgozók végzettségének átlaga (Kiker és 

szerzőtársai, 1997; Groot and van de Brink 2000). 

4. A megvalósult végzettség-foglalkozás/munkakör párosítások alapján, a bérprémiumok 

vizsgálatán alapuló módszer. 

           Ez a módszer is, az előzőhöz hasonlóan, a foglalkozások iskolai végzettségi követelményeinek 

meghatározásakor a megvalósult foglalkozás-végzettség párosításokból indul ki. Azokat a 

foglalkozásokat tekinti felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásoknak, amelyekben a munkáltatók 

felsőfokú végzettségű munkavállalóiknak érzékelhető bérprémiumot fizetnek. Ha a munkáltatók 

bérprémiumot fizetnek egy adott foglalkozásban/munkakörben a felsőfokú munkavállalóknak, az azt 

jelenti, hogy a felsőfokú végzettségűeknek olyan ismeretei, skilljei vannak, melyet a munkáltató 

értékel, melyre szüksége van, és mely skillekkel az alacsonyabb végzettségűek nem rendelkeznek. A 

statisztikai módszerhez hasonlóan, ennek a módszernek az alkalmazásakor is meghatároznak egy 

adott küszöbértéket, és a küszöbértéket meghaladó bérprémiumot fizető foglalkozásokat tekintik 

felsőfokú foglalkozásoknak. Galasi (2004, 2008) például ennek a módszernek a felhasználásával 

vizsgálta, hogy van-e felsőfokú túlképzés Magyarországon, ő a küszöböt 44%-ban határozta meg, ami 

az 1994-ban a felsőfokú végzettségű munkavállalók középfokú végzettségűekhez képest realizált 

átlagos bérprémiuma volt. 

         A megvalósult párosításokon alapuló módszer legnagyobb problémája, hogy megvalósult 

párosítások a keresleti és kínálati tényezők együttes hatásaként alakulnak ki, nem csak a képzettségi 

követelmények alakítják a párosításokat.  Emellett a módszer fontos hiányossága, hogy a küszöbérték 

meghatározása meglehetősen önkényes.  

A túlképzettség mérési módszereinek jellemzőt a 9. táblázat foglalja össze. 

 

9. táblázat 

A túlképzettség mérési módszerei 

Név Módszer Előnyök Hátrányok Példák, 

tanulmány

ok, melyek 

az adott 

módszert 

használtá

k 

Normatív Szisztemati

kus 

foglalkozás 

A 

foglalkozásokh

oz hozzárendeli 

Viszonyla

g könnyen 

Egy adott foglalkozási 

kódhoz ugyanazokat a 

Chevalier 

(2003) 
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elemzésen 

alapuló. 

a „szükséges” 

végzettséget. 

számíthat

ó. 

 

Objektív. 

követelményeket 

rendeli. 

A hozzárendelés 

elvégzése költséges, 

ezért nehéz gyakran 

frissíteni a 

követelményeket, így 

nehezen követi a 

változásokat. 

Sutherland 

(2012) 

Tarvid 

(2012) 

Önértékelés alapú A válaszadókat 

kérdezik meg 

arról, hogy 

véleményük 

szerint 

mennyire 

illeszkedik 

végzettségük 

és 

munkahelyük. 

Mindig 

követi a 

munkahel

yi 

követelmé

ny 

változások

at. 

Figyelemb

e veszi a 

konkrét 

munkahel

y 

sajátosság

ait. 

Szubjektív torzítás: 

a válaszadók túl-, vagy 

alul értékelhetik a 

munkahelyi 

követelményeket. 

Frenette 

(2004) 

Støren és 

Wiers- 

Jenssen 

(2010) 

 

A megvalósult 

végzettség-

foglalkozás/mun

kakör 

párosítások 

vizsgálatán 

alapuló 

Statisztikai Azokat tekintik 

túlképzettnek, 

akik 

végzettsége 

valamilyen 

meghatározott 

értékkel 

magasabb, mint 

az adott 

foglalkozásban, 

munkakörben 

dolgozók 

végzettségének 

átlaga, vagy 

módusza.  

 

Viszonyla

g könnyen 

számíthat

ó. 

Objektív. 

Nincs 

 szükség 

frissítésre. 

Egy adott 

foglalkozáshoz/munka

körhöz egy végzettségi 

követelményt kapcsol, 

függetlenül a konkrét 

feladatoktól 

Érzékeny a kohorsz 

hatásokra. 

Az eredmények a 

foglalkozások 

aggregáltsági fokától 

függenek. 

Fernández 

és 

Ortega 

(2008) 

Jauhiainen 

(2011) 

Ortiz and 

Kucel 

(2008) 
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Jövedelem 

alapján 

meghatáro

zott 

A túlképzettség 

folyamatos 

változó, az 

aktuális és 

potenciális 

munkajövedele

m 

összehasonlítá

sából adódik. 

Kifejezi, 

hogy az 

oktatási 

befektetés 

egyik célja 

a 

jövedelem 

maximálás

a. 

Mindig 

követi a 

munkahel

yi 

követelmé

ny 

változások

at 

Figyelemb

e veszi a 

konkrét 

munkahel

y 

sajátosság

ait. 

 

Indirekt mérőszám, 

melyet sok egyéb 

tényező is befolyásol. 

Jensen és 

szerzőtárs

ai (2010) 

Galasi 

(2004, 

2008) 

 

Forrás: ILO, (2014); Hartog (2000); Quintini (2011). 

 

          Az eddig bemutatott módszereket a vertikális illeszkedés vizsgálatakor használják. A 

horizontális illeszkedés vizsgálatát, azt, hogy az egyén a tudományterületének megfelelően illeszkedő 

munkahelyen dolgozik-e rendszerint vagy a normatív módszerrel végzik, vagyis a foglalkozásokat 

azokhoz a tudományterületekhez kapcsolják, melyeket az adott foglalkozás gyakorlásához 

szükségesnek vélnek (Wolbers, 2013; Montt, 2015), vagy a szubjektív kikérdezésen alapuló módszer 

segítségével.  

          A Cedefop (2010a) a következő kérdést javasolja a horizontális illeszkedés vizsgálatához: „Ön 

szerint milyen szakterületen szerzett végzettség kell ahhoz, hogy valaki el tudja látni az Ön 

munkafeladatait? (Csak a saját szakterület; saját és kapcsolódó szakterületek; teljesen más 

szakterület; nem kötődik szakterülethez).” 
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          A horizontális illeszkedés vizsgálatánál érdemes szem előtt tartani, hogy a különböző 

végzettségek közös elemeket is tartalmaznak. Például egy műszaki, mérnöki végzettség, köz-

gazdasági vagy pénzügyi egyaránt nyújt ismereteket a matematikai modellezésről, mely hasznos lehet 

a pénzügyi szektorban elemzői munkakörben. A különböző diszciplínák különböző arányban 

nyújtanak általános és szakspecifikus ismereteket. Általánosságban, azok a frissdiplomások, akik 

olyan szakterületeken végeztek, melyek több általános ismeretet nyújtanak, azok inkább dolgoznak 

„nem illeszkedő” foglalkozásban, mint azok a fiatal diplomások, akik tudományterülete több szak-

specifikus ismeretet nyújt. A horizontális illeszkedés szempontjából a lényegi pont, hogy milyen 

mértékben transzferálhatók a megszerzett ismeretek, skillek. 

          A skillek szerinti illeszkedés vizsgálatát általában önértékelés alapján végzik, a szubjektív 

vélemények alapján sorolják be skillek szerint illeszkedő, vagy nem illeszkedő foglalkozásban 

dolgozókra az egyéneket. Néhány munka megpróbálta normatív alapon besorolni az egyéneket a 

skillek szerinti illeszkedés szempontjából (Krahn és Lowe, 1998; OECD, 2005). Azt vizsgálták, hogy 

az egyes skilleket milyen gyakorisággal használják egy adott foglalkozásban/munkakörben, és az 

adott foglalkozásban leggyakrabban használt skillek szintjét vizsgál-ták egyéni szinten, és ennek 

alapján sorolták illeszkedőnek, skillek szempontjából alul-, vagy túlképzettnek az egyéneket. Ezek a 

munkák olyan adatfelvételekre épültek, IALS (International Adults Literacy Surcey), ALL (Adult 

Literacy and Lifeskills Survey), PIAAC (Survey of Adult Skills), melyek közvetlenül mérték különböző 

módszerekkel a felnőtt népesség skilljei egy részét.  

         Mivel hasonló adatfelvételek rendszerint nem lehetségesek, ezért leggyakrabban a szubjektív 

módszert használják. A szubjektív kikérdezésen alapuló módszer használata esetén, a válaszadókat 

arra kérik, hogy értékeljék, hogy saját skilljeik megfelelőek/elegendőek-e az adott munka végzéséhez. 

A kérdés pontos megfogalmazása a skillek szerinti illeszkedés esetében is fontos. 

Az ausztrál HILDA adatfelvétel például 7 fokú skálán értékeltette a következő kijelentést  

-  “Jelenlegi munkámban a skilljeim közül sokat használok“ (Mavromaras, McGuinnes és 

Wooden, 2007).  

Az OECD PIAAC adatfelvétel a szubjektív értékelés alapján végzett, skillek szerinti illeszkedésről is 

gyűjt adatokat. Két, a skillek szerinti illeszkedést szubjektíven értékelő kérdést tesznek fel: 

- “Gondolja, hogy olyan skilljei vannak, melyek alapján jelenlegi munkafeladatainál na-gyobb 

kihívást jelentő feladatokat is el tudna látni?” 

- “Gondolja, hogy további képzésre van szüksége ahhoz, hogy jól el tudja látni jelenlegi 

feladatait?“ 

A Cedefop (2010) a következő kérdéseket javasolja a skillek szerinti illeszkedés vizsgálatához: 

-  Szükségem van további képzésre, hogy el tudjam látni a feladataimat (valószínűleg skillek szerint 

alulképzett). 
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- Feladataim jól megfelelnek skilljeimnek (illeszkedő foglalkozásban dolgozik) 

- Skilljeim a jelenleginél komolyabb feladatok ellátására is képessé tennének (valószínűleg skillek 

szerint túlképzett). 

- Munkáltatója ajánlott Önnek képzést, hogy jobban el tudja látni munkafeladatait (valószínűleg skillek 

szerint alulképzett)?  

-  Mennyire felelnek meg az Ön meglévő skilljei, képességei azoknak a skilleknek, melyekre szüksége 

van jelenlegi munkákában? (Saját skilljeim: jóval jobbak, egy kicsit jobbak, nagyjából megfelelőek, a 

szükségesnél kicsit rosszabbak, a szükségesnél sokkal rosszabbak).  

           Az illeszkedés vizsgálatakor érdemes szem előtt tartani, hogy az illeszkedési problémák nem 

feltétlenül jelentik azt, hogy a felsőoktatás nem a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő 

mennyiségben, vagy összetételben bocsájtja ki a hallgatókat, vagy, hogy túlképzés van felsőfokú 

végzettségűekből.  

          Wasmer és szerzőtársai (2006) bemutatják, hogy az illeszkedés hiánya nem feltétlenül jelenti, 

hogy nem hatékony a végzettek allokációja. Ha például a „túlképzett” egyének meg nem figyelt 

tulajdonságaik miatt alacsonyabb hatékonysággal tudnak csak dolgozni, mint az ugyanolyan 

végzettségű egyéb munkavállalók, akkor az illeszkedés a megfigyelések ellenére hatékony lehet. 

Hasonlóképpen az „alulképzett” dolgozók a hiányzó iskolázottságukat kompenzálhatják hiányzó 

emberi tőkéjüket más utakon is, például munkahelyi képzés segítségével elsajátíthatják azokat az 

ismereteket, melyek szükségesek munkájukhoz. Más szóval, az egyéneknek nem az iskolázottság az 

egyetlen jellemzőjük, mely alkalmassá teszi őket arra, hogy illeszkedjenek egy adott foglalkozásba. A 

munkáltatók a munkavállalók iskolázottsági szintje mellett egyéb tulajdonságaikat, ismereteiket, 

skilljeiket is figyelembe veszi felvételkor, míg, ha az illeszkedést egyszerűen az iskolázottság alapján 

ítéljük jól, vagy rosszul illeszkedőnek, akkor az illeszkedésnek csak egy dimenzióját vizsgáljuk, ezért 

az eredmények félrevezetőek lehetnek.  

             Az illeszkedés hiánya átmeneti is lehet, aminek oka lehet például a végzettek és a 

munkáltatók információhiánya, vagy a dolgozói mobilitás korlátai, valamint a végzést követő 

munkakeresési időszak sajátosságai, melyet a következő fejezetben tekintünk át. Ebben az esetben 

az illeszkedés javul az idő előrehaladtával, ahogy a végzettek megfelelőbb állást találnak, vagy ahogy 

előléptetik őket az adott munkaszervezeten belül, ahogy munkatapasztalatot szereznek.  

        Nagyon fontos megjegyezni, hogy az, ha „túlképzett” végzetteket figyelünk meg a munkaerő-

piacon, nem jelenti azt, hogy túlkínálat van felsőfokú végzettségűekből. Ha túlkínálat lenne, akkor a 

végzettek relatív bére és foglalkozási valószínűsége a legközelebbi helyettesítőik bérének és 

foglalkozási valószínűségének szintjére esne vissza. 

        Az illeszkedési problémák megítélésekor érdemes figyelembe venni a felsőfokú végzettségűek 

munkaerő-piacának változásait, a változások dinamikáját, azt, hogy folyamatosan változik a 
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foglalkozások feladattartalma, így azok a skillek, mely az adott munkakör betöltéséhez szükségesek, 

és ennek következtében a felsőfokú foglalkozások köre. 

          A 20. században világos különbség volt azok között a foglalkozások között, melyeket felsőfokú 

végzettségűek gyakoroltak, és melyeket nem. Általánosságban a végzettek nagy szervezetekben 

dolgoztak, világosan lehatárolt szakmai és vezetői pozíciókban, vagy a kutatásban, felsőoktatásban. 

Az 1990-es évektől kezdődően a felgyorsult technológiai változás rugalmasabb és változékonyabb 

munkaerő-piachoz vezetett, és azzal egyidejűleg, ahogy a felsőoktatási részvétel is nőtt, ezek a 

korábbi minták megváltoztak.  Bár a végzettek egy része még mindig olyan állásokban helyezkedik el, 

melyeket korábban felsőfokú állásoknak tekintettek, sokan nem, vagy nem azonnal. Emellett a 

végzetteknek most hosszabb időre van szükségük, amíg hosszú távú karriert biztosító munkahelyet 

keresnek. Sokan átmeneti állást keresnek, különböző szerepekben próbálják ki magukat, mielőtt egy 

hagyományos karrier-útra lépnének.  

         A technológiai változások, a munkaszervezetek átalakulása azzal a következménnyel járt, hogy 

az egyes foglalkozások, munkakörök feladattartalma is változik, és olyan munkakörök, foglalkozások, 

melyek korábban nem “felsőfokú” foglalkozások voltak, ma már olyan skilleket, készségeket és tudást 

igényelnek, melyekhez felsőfokú végzettség szükséges. Ez a trend az előrejelzések szerint folytatódni 

fog.  

          Az oktatási rendszer és a felsőoktatás szempontjából a végzettek megváltozott munkaerő-

piacának legfontosabb jellemzője, hogy a gazdaság változásának üteme gyorsult fel, vagyis a 

képzésbe kerülés és a végzés közötti időszakban is komoly változások történhetnek a munkaerő-

piacon, a képzésbe kerüléskor kedvező munkaerő-piaci lehetőségeket nyújtó foglalkozások 

lehetőségei romolhatnak, új lehetőségek, munkakörök, foglalkozások alakulnak ki. A munkaerő-piaci 

sikerességben ezért az alkalmazkodóképességnek kitüntetett szerepe van.   

        Bár a végzettek nagy része még mindig szívesen dolgozik nagy szervezetekben, a 

frissdiplomások foglalkoztatási szerkezete megváltozott az utolsó évtizedben. Egyre nagyobb 

arányban dolgoznak a végzettek kisebb vagy közepes méretű munkaszervezetben, melyeknek más a 

struktúrájuk és munkakultúrájuk, mint a nagy szervezeteknek. A kisebb munkaszervezetekben a 

végzetteknek többféle feladatot kell ellátniuk, rugalmasabbnak kell lenniük, és olyan munkatársakkal 

kell együtt dolgozniuk, akik kevésbé értik a végzettek szakismereteit. 

         A felsőfokú foglalkozások változásait Purcell és szerzőtársai (2004) a felsőfokú foglalkozások 

olyan csoportosítása segítségével mutatják be, melyben megkülönböztetnek (1) tradicionális felsőfokú 

foglalkozásokat, (2) modern felsőfokú foglalkozásokat, (3) új felsőfokú foglalkozásokat, és (4) 

felsőfokúvá váló foglalkozásokat. 

         A tradicionális felsőfokú foglalkozásokban a specializált szakismeretet és az adott szakterület 

technikáinak ismeretét igénylik elsősorban, melyek meghatározott szakirányú felsőoktatási 

programokban sajátíthatók el. A modern felsőfokú foglalkozások esetén ugyancsak fontosak a 

specializált szakismeretek, de ezekben a foglalkozásokban nagyobb valószínűséggel kell interaktív, 
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vagy stratégiai feladatokat végezni, mint a hagyományos felsőfokú foglalkozások-ban. A modern 

felsőfokú foglalkozások közé tartozik például a szoftver-mérnök, programozó, de a business 

menedzser is, akinek projekt-menedzsment feladatokat kell végeznie. Ezek az állások nem 

egyszerűen szak-specifikus ismereteket igényelnek, hanem interperszonális skilleket, menedzsment 

ismereteket is. Az új felsőfokú foglalkozásokban a stratégiai, menedzsment ismeretek, az interaktív 

skillek és egyéb általános készségek a legfontosabbak. Ilyen állások például azok a általános 

menedzsment állások, mint a kereskedelmi menedzser, termék menedzser, melyekben a 

munkafeladatok kiosztása, a folyamatok kontrollja a legfontosabb munkafeladat. A újonnan 

felsőfokúvá váló foglalkozások olyanok, melyeket korábban alacsonyabb végzettséggel töltöttek be, 

és melyekben még nagy arányban dolgoznak alacsonyabb végzett-ségűek is, de ahol meghatározott 

munkakörökben úgy változnak a skill-követelmények, hogy azokat már csak felsőfokú oktatásban 

lehet megszerezni.  

          A négy csoport legfontosabb jellemzőit a 10. táblázat foglalja össze. 

 

10. táblázat 

A felsőfokú foglalkozások csoportjai 

Kategória Leírás Példák 

1. Tradicionálisan felsőfokú 
foglalkozások 

Olyan foglalkozások, melyek 

gyakorlásához 

hagyományosan felsőfokú 

végzettségre van szükség. 

Pl.: orvos, jogász, középiskolai 

tanár 

2. Modern felsőfokú 
foglalkozások 

Olyan foglalkozások, melyekbe 

a felsőfokú végzettségűek a 

felsőoktatási expanziót 

követően kerültek.   

Pl: Nagyobb szervezetek 

menedzsmentjéhez 

kapcsolódó foglalkozások. 

Számítógép programozáshoz, 

szoftver szakértelemhez 

kapcsolódó foglalkozási stb. 

3. Új felsőfokú foglakozások Olyan új, vagy növekvő 

foglalkozások, ahol nemrég 

változtak az iskolázottsági 

követelmények, melyekben 

már BA végzettség kell az 

állások betöltéséhez. 

Pl.: Marketing és kereskedelmi 

menedzserek, gyógytornászok 

stb. 

 

4. Felsőfokúvá alakuló 
foglalkozások 

Olyan foglalkozások, ahol az 

állásban lévők többsége nem 

felsőfokú végzettségű, de 

melyekben növekvő arányban 

vannak jelen olyan 

szakemberek, akiknek 

felsőfokú végzettségre, tudásra 

van szükségük.  

 

Pl.: Sportmenedzserek, 

szállodai menedzserek, 

ápolók,  

kiskereskedelmi vezetők stb. 

 

Forrás: Purcell -  Elias -  Wilton (2004) 
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4. A munkaerő-piaci életpálya elején megfigyelhető keresési időszak jellemzői 

          Az életpálya elejét a gyakori munkahely és foglalkozásváltás jellemzi. A gyakori foglalkozás és 

munkahelyváltás szakaszát az úgynevezett „job shopping” (keresgélési) modellek írják le (lásd 

például: Johnson, 1978; Topel – Ward, 1992), melyek ezt a jelenséget azzal magyarázzák, hogy a 

munkaerő-piacra lépés kezdetekor, az életpálya elején az egyének még nem ismerik sem saját 

képességeiket, sem saját, a munkahellyel, foglalkozással szemben támasztott preferenciáikat és ezek, 

csak meghatározott munkaerő-piaci tapasztalattal ismerhetőek meg.  

         A keresgélési, „job-shopping” időszak az az időszak, melynek során a fiatal munkavállalók a 

különböző foglalkozásokat, munkahelyeket kipróbálják. Ennek a kísérletezési, megismerési 

időszaknak köszönhetően szereznek ismereteket saját képességeikről és a foglalkozások, 

munkahelyek követelményeiről, jellemzőiről, és így jutnak el a megfelelően illeszkedő foglalkozásba. 

Emiatt az életpálya elején sokkal gyakoribbak a foglalkozásváltások, mint az életpálya későbbi 

időszakaiban. 

         A foglalkozási mobilitás egyik előfeltétele, hogy a munkavállalók készségei, ismeretei, vagy azok 

egy része transzferálhatók legyenek a különböző foglalkozások között. Ezért a felsőoktatási, képzési 

és az élethosszig tartó tanulást érintő szakpolitikák meghatározó hatással vannak a foglalkozási 

mobilitás alakulására. Azokban az országokban, melyekben az oktatáspolitika az általános ismeretek 

megszerzésére helyezi a hangsúlyt, és ahol ösztönzik az élethosszig tartó tanulásban a részvételt, 

rendszerint nagyobb a foglalkozási mobilitás, és könnyebb az alkalmazkodás a munkaerő-piac változó 

igényeihez. Azokban az országokban viszont, melyekben a foglalkozás-specifikus ismeretekre 

helyezik a hangsúlyt a közoktatásban, rendszerint kisebb a foglalkozási mobilitás (Johnson, 1979; 

Krueger-Kumar, 2004; ILO, 2010). A felsőoktatás struktúrája és tartalma is hatással van a foglalkozási 

mobilitás alakulására. Egyrészt a hallgatók tudományterületek szerinti összetétele befolyásolja a 

foglalkozási mobilitás intenzitását, mivel képzési területek szerint különbözik, hogy a tanulmányok 

milyen arányban nyújtanak transzferálható ismereteket és szűken vett szakmai ismereteket. Másrészt 

attól is függ a foglalkozási mobilitás mértéke, hogy a felsőfokú tanulmányok a kezdetüktől és a teljes 

tanulmányi idő alatt is, főleg csak szűken vett specifikus szakmai ismereteket közvetítenek, vagy a 

tanulmányi idő egy-egy szakaszában általános ismereteket is adnak-e? A felsőoktatásban a bolognai 

rendszer bevezetésének egyik célja, az európai országok felsőoktatási struktúrájának és kvalifikációs 

rendszerének egységesítése mellett, éppen az volt, hogy az általános készségek megerősítésével, a 

képzés flexibilisebbé tételével javítsa a felsőfokú végzettségűek foglalkoztathatóságát.  

         A keresgélési szakasz alatti gyakori munkahely és foglalkozásváltoztatások az optimális karrier-

út lépéseihez tartozhatnak. Mivel a tudás, a készségek, skillek egy része transzferábilis különböző 

foglalkozások között, az egyén számára optimális karrier-út magába foglalhat előre eltervezett 

foglalkozás változtatásokat is. Ezek az előre eltervezett mobilitási döntések már a munkaerő-piacra 

lépést megelőzően, a felsőfokú továbbtanulási döntések meghozatalakor és a felsőfokú tanulmányok 

során, vagy a végzettség megszerzése után közvetlenül is hathatnak az egyének viselkedésére. A 

hallgatói mobilitás, az egyik tanulmányi programból a másikba történő váltás, a több programban 
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történő egyidejű tanulmányok folytatása, a tanulmányok meghosszabbítása, vagy újabb végzettség 

megszerzése elősegítheti, hogy a fiatal diplomások rugalmasabban tudjanak alkalmazkodni a 

munkaerő-piac változó igényeihez. Növelheti a végzettek transzferálható ismereteinek arányát, és így 

a foglalkozási mobilitást. 

          A felsőoktatásban tanulók egyre nagyobb hányada folytat a diploma megszerzése után, vagy 

eredeti tanulmányaival párhuzamosan újabb diploma megszerzésére irányuló felsőfokú 

tanulmányokat, vált tudományterületet. A bolognai rendszer bevezetése előtt végzettek közül, például 

az 1998-ban és 1999-ben végzett fiatal diplomások több mint fele szerzett újabb diplomát 2004-ig, 

vagyis a végzést követő 5-6 évben. A főiskolai diplomával rendelkezők 56 százaléka, az egyetemi 

végzettségűek 57 százaléka. A főiskolát vagy egyetemet végzettek nagyjából egyforma arányban 

szereztek első diplomájuktól eltérő és azzal megegyező szakcsoportban második diplomát (Galasi-

Varga, 2006). A bolognai rendszer bevezetése óta is nagy arányban szereznek újabb felsőfokú 

végzettséget a fiatal diplomások, ami a kétfokozatú képzés miatt – részben - magától értetődő. A 

2008-ban végzettek 40 százalékának, a 2010-ben végzettek 42 százalékának volt második diplomája, 

vagy folytatott további felsőfokú tanulmányokat 2011-ben (Szemerszki, 2011). 

          A további felsőfokú tanulmányok folytatása, a képzési programok közötti váltás, a hallgatói 

mobilitás nem csak Magyarországon, hanem más országokban is jellemző (lásd például Ryan, 2001; 

Lindberg, 2009; Bardhan és szerzőtársai, 2013). E tanulmányok a felsőoktatási kutatások és 

felsőoktatási szakpolitika komoly kérdésévé váltak az elmúlt évtizedekben. 

          A pályakezdők tanulmányi mobilitása, a hallgatói mobilitás, a pálya elején megfigyelhető 

foglalkozási mobilitással együtt, munkaerőpiacra történő beilleszkedésükben fontos szerepet tölthet 

be, ugyanakkor felhívhatja a figyelmet a nappali alapképzés szerkezetében mutatkozó problémákra is.  

       Néhány nemzetközi összehasonlító munka, mely a tanulásból a munkába történő átmenetet 

vizsgálta azt elemezte, hogy milyen kapcsolat van a felsőoktatási intézményrendszere és a hallgatói, 

valamint a munkaerő-piaci életpálya elején megfigyelhető foglalkozási mobilitás mértének különbségei 

között.  Lindberg (2009) az u.n. REFLEX  adatbázisra támaszkodva felsőoktatási és munkaerő-piaci 

intézményrendszerüket tekintve három különböző csoportba sorolható, négy országot (Egyesült 

Királyság, Finnország, Németország és Olaszország) hasonlított össze abban a tekintetben, hogy 

mekkora mértékű a hallgatói mobilitás és a karrier elején megfigyelhető foglalkozási mobilitás. 

Lindberg nem a hallgatók földrajzi mobilitását vizsgálta, hanem az egyik tanulmányi programból a 

másikba történő váltást, a több programban történő egyidejű tanulmányok folytatását, és az újabb 

végzettség megszerzését tekintette hallgatói mobilitásnak. Lindberg eredményei szerint 

Németországban és Finnországban jelentős mértékű a hallgatói mobilitás és kismértékű a végzést 

követő foglalkozási mobilitás. Az Egyesült Királyságban éppen az ellenkezője figyelhető meg. 

Olaszországban pedig a hallgatók tanulmányi idejének meghosszabbítása jellemző, kis hallgatói és 

kis karrier eleji mobilitással. A különbségek magyarázatául Lindberg egyrészt a felsőoktatás 

intézményrendszer különbségeit, másrészt a munkaerő-piaci intézmények különbségeit nevezi meg. A 

német és finn felsőoktatási rendszer – hasonlóan a magyarhoz - nagy hangsúlyt fektet a szak-
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specifikus ismeretek átadására. Az egyének foglalkozási pozícióját nagymértékben meghatározza 

kiinduló végezettségük, ennek következtében fontos az első foglalkozás végzettség-képzettség 

illeszkedése. Ez azzal a következménnyel jár, hogy az egyének ösztönözve vannak arra, hogy 

megpróbáljanak munkába állás előtt olyan képzési programokban végzettséget szerezni, melyeket 

jobban értékel a munkaerő-piac, azon az áron is, hogy így meghosszabbodik tanulmányi idejük. Az 

Egyesült Királyságban, ezzel szemben az egyén munkaerő-piaci pozíciójának megteremtése 

elsősorban a foglalkozási és munkahelyi mobilitáson keresztül zajlik, melyben fontos szerepe van a 

munkahelyi képzésnek is. Az egyéneknek ezért érdemes minél hamarabb megszerezni 

végzettségüket, és a munkaerő-piacra lépni. Az Egyesült Királyságban általános a közmegegyezés 

abban, hogy a képzés diszciplináris tartalma másodrendű kérdés. A hallgatóknak a képzés moduláris 

jellege miatt könnyen lehetőségük van tanulmányaik közben arra, hogy szakcsoportot, irányt 

változtassanak, és a végzettek jelentős része nem az eredeti szakcsoportjában helyezkedik el. A 

hallgatói jelentkezések nem szakra, szakcsoportra, hanem intézményre irányulnak, és a hallgatók 

csak az adott intézménybe kerülésük után döntenek a szakválasztásról. 

Olaszországban az első állás megtalálásáig jóval hosszabb idő telik el még a felsőfokú végzettségűek 

számára is, mint akár Németországban, Finnországban, az Egyesült Királyságban, vagy az európai 

országok többségében. Ezért a felsőoktatásban tanulók számára nem fontos, hogy gyorsan 

végezzenek Olaszországban, a munkahelyi, foglalkozási mobilitást viszont a munkaerő-piaci 

szabályozás nehezíti, így mind a hallgatói, mind a foglalkozási, munkahelyi mobilitás kicsi. Hasonló 

eredményeket mutatott be Scherer, (2005), Giesecke-Schindler (2008) és Allen és szerzőtársai 

(2007). 

          Mindezek, a keresgélési időszakra vonatkozó jellemzők a felsőoktatási pályakövetési rendszer 

felépítésére azzal a következménnyel járnak, hogy nem csak a megkereséskor megfigyelhető 

munkaerő-piaci helyzetre vonatkozóan érdemes adatokat gyűjteni, hanem - lehetőség szerint olyan 

adatokat is-, melyek alkalmat adnak a keresgélési szakasz jellemzésére. 

 

5. A DPR adatfelvételek mennyiben felelnek meg az 1.-4. pontban összefoglalt kérdések mérésére? 

Javaslatok az adatfelvételek módosítására az 1.-4. pontban összefoglalt kérdések mérésének 

biztosítása érdekében 

 

Ennek a tanulmánynak nem célja, hogy részletes javaslatot készítsen a DPR adatfelvételeknek a 

pályakezdő diplomások munkaerő-piaci sajátosságait figyelembe vevő módosítására. A 

következőkben csak röviden összefoglalom, hogy véleményem szerint, melyek az adatfelvételek 

legfontosabb problémái. 

 

Reprezentativitás 
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Az eddigi adatfelvételek legfontosabb problémája az, hogy olyan kicsi, és csökkenő a válaszadási 

arány, hogy az adatfelvételek nem tekinthetőek reprezentatívnak. A DPR országos kutatás 2011. évi 

adatfelvételén a válaszadási arány 20,29 % volt, a 2012. évi adatfelvételkor 15,18 %, a 2015. évi 

adatfelvételkor 12 %.  A nagyon alacsony válaszadási arányok miatt a problémát súlyozással nem 

lehet megoldani.  Ezért az adatfelvételek alapján számolt indikátorok, tanulmányok eredményei nem 

megbízhatóak. 

Ilyen alacsony válaszadási arányok mellett az intézményi, és szakterületekre vonatkozó eredmények 

különösen nem tekinthetők megbízhatónak. Az adatfelvételek alapján tehát nem lehet eldönteni, hogy 

mely intézmény, vagy szakterület végzettjei sikeresek a munkaerő-piacon, és mely intézmények, vagy 

szakterület végzettjei kevésbé sikeresek.  A szakterületi, intézményi különbségekre vonatkozó adatok 

csak jóval nagyobb válaszadási arány mellett lennének elfogadhatóak. Az alacsony válaszadási arány 

felveti azt a problémát, hogy a nem-válaszolók szisztematikusan különböznek a válaszadóktól. 

Például, a sikeresebb végzettek nagyobb valószínűséggel szolgáltatnak adatot. Ezért a DPR 

adatfelvételek adatai alapján számított indikátorok torzítottak lehetnek.  

         A DPR adatfelvételek megbízhatóságának javítása érdekében ezért a legfontosabb, és 

elengedhetetlen feltétel a válaszadási arány növelése. Ezért, érdemes volna megfontolni, a jelenlegi 

gyakorlat felülvizsgálatát, melyben a DPR országos kutatás adatfelvételei is az intézményi 

adatfelvételre épülnek, és az országos kutatást leválasztva az intézményi kutatástól nagymintás, 

reprezentatív adatgyűjtéssel végezni. 

 

Több kohorszra kiterjedő, egységes adatfelvételek pronlémája 

          A jelenlegi DPR adatfelvételek több kohorsz együttes kikérdezésén alapulnak. A 2011. évi 

adatfelvétel a 2008-ban és 2010-ben abszolutóriumot szerzetteket célozta meg, a 2012. évi 

adatfelvétel a 2007-ben, 2009-ben és 2011-ben abszolutóriumot szerzettek teljes körét, a 2015. évi 

adatfelvétel a 2010-ben, 2012-ben és 2014-ben abszolutóriumot szerzettekre terjedt ki.    

          Ezt a gyakorlatot érdemes lenne felülvizsgálni. Azok a követéses vizsgálatok ugyanis, melyek 

egy kohorsznál több megkérdezésére terjednek ki, mint a hazai DPR adatfelvételek, azok nehezebben 

értelmezhetőek, mint azok az adatfelvételek, melyek csak egy adott kohorszra terjednek ki. A több 

kohorszra kiterjedő vizsgálatok ugyanis esetén nem tudjuk egyér-telműen értelmezni az 

eredményeket, nem tudjuk elválasztani egymástól azt a hatást, mely a végzést után eltelt idő 

különbségéből adódik, a kohorsz hatástól, tehát attól, hogy a különböző időpontokban a munkaerő-

piacra lépő évjáratok különböző munkaerő-piaci körülményekkel találkoznak.  

Az egyéni szintű követés biztosítása az adatfelvételekben 

        A jelenlegi adatfelvételi metódus nem teszi lehetővé, hogy egyéni szinten össze lehessen 

kapcsolni a különböző hullámok adatait. Tehát például a 2010-ben végzetteket már kétszer kérdezték 

meg, a 2011. évi és a 2015. évi adatfelvételkor is. Az adatokat viszont nem lehet összekapcsolni 
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egyéni szinten, mivel az adatfelvételek nem tartalmaznak olyan egyéni szintű azonosítót, melynek 

segítségével az összekapcsolás elvégezhető. Ezért a követéses adatfelvételek legfontosabb előnye 

vész el, hogy egyéni szinten vizsgálhassuk az átmeneti, keresgélési, a munkaerőpiacra történő 

beilleszkedési időszakot. Ez a probléma is felveti, a reprezentativitás problémájához hasonlóan, hogy 

érdemes volna a DPR országos kutatás adatfelvételét leválasztani az intézményi adatfelvételekről, és 

nagy mintás, központi, adatfelvételt végezni, melyben a különböző hullámok adatai egyéni szinten 

összeköthetők. 

A megkeresés gyakorisága, a különböző megkereséseknél használt kérdésblokkok 

         A jelenlegi DPR országos kutatás végzés után az 1. és 5. évben kérdezi meg a végzetteket. A 

két adatfelvétel között túl hosszú idő telik el ahhoz, hogy a keresgélési időszakról részletes 

információhoz lehessen jutni. Mivel az 5. évben az 1. és 5. év közötti fejleményeket az életpályák 

alakulásában visszamenőleges kérdezéssel vizsgálják, ezért, mivel a két kérdezés között túl hosszú 

idő telik el, várhatóan súlyos információtorzulással számolhatunk. Ezért, érdemes volna megfontolni, 

megint csak nem a teljes sokaságra, hanem nagymintás felvételre támaszkodva, egy köztes 

adatfelvételt is, a végzést követő 3. évben. Ugyanakkor, költségkímélés céljából is, és azért is, mert a 

kérdezést akkor érdemes különböző kohorszokra elvégezni, ha a két kohorsz közötti időszakban 

várható, hogy munkaerő-piaci helyzetükben változások történtek nem érdemes minden évjáratot 

megkérdezni, hanem elegendő volna legfeljebb minden második évjáratot megkeresni. 

        A jelenlegi DPR országos adatfelvételek valamennyi kérdezéskor ugyanazt a kérdőívet 

használják. Tehát, a példában szereplő, 2010. évben végzett évfolyamnak a 2011. évi és 2015. évi 

megkérdezésekor is ki kellett töltenie ugyanazt a kérdőívet. Ha az adatfelvételt úgy lehet módosítani, 

hogy egyéni szinten össze lehet majd kötni a különböző megkeresésekkor adott válaszokat, akkor 

egy-egy évjárat különböző megkeresésekor érdemes különböző kérdőíveket használni. Három 

megkeresés esetén háromféle kérdőívet, melyekben különböző kérdésblokkok szerepelhetnek egy-

egy évjárat első, második, továbbá a harmadik megfigyelésekor. Az első megfigyeléskor az 

alapadatokon kívül az iskolai pályafutáson, illetve a karrierterveken, az életpálya kezdő munkaerő-

piaci állapotát, a második-harmadik kérdőívben az előző megfigyelés időpontjától bekövetkezett 

változásokat érdemes rögzíteni. Ezzel az után követés válaszadói hajlandóságát is lehet javítani, és a 

munkaerő-piaci életpálya különböző szakaszainak sajátosságait is jobban figyelembe lehet venni a 

kérdések összeállításakor.  

 

A DPR adatfelvételek kérdései a végzettek foglalkoztathatóságára vonatkozóan 

        Az adatfelvételek elég jól összegyűjtik az aktuális munkaerő-piaci helyzetre vonatkozó, és a 

képzési részvételre vonatkozó információt. A kérdőíveket érdemes volna a foglalkoztathatóságot 

elősegítő skillekre vonatkozó kérdésekkel bővíteni. Jelenleg egy kérdés vizsgálja a kérdést: 
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-  „Milyen mértékben használja jelenlegi munkájában a kérdőív alapjául szolgáló tanulmá-nyai 

során elsajátított tudást, megszerzett készségeket? „ (1-5 skála)  Egyáltalán nem, Kevéssé, Közepes 

mértékben, Nagymértékben, Teljes mértékben”. 

Ez nem tűnik elegendőnek a kérdés vizsgálatához, és jelenlegi formájában pontatlan, nehezen 

értelmezhető, mivel nem világos, hogy milyen tudásra, készségekre irányul a kérdés. 

 

Illeszkedésre vonatkozó kérések a DPR-ben 

Ugyancsak bővíteni javaslom az illeszkedésre vonatkozó kérdések körét. Jelenleg egy kérdés 

vizsgálja a horizontális, és egy a vertikális illeszkedést. A jelenlegi kérdések: 

- „Véleménye szerint milyen szakterületen végzett tanulmányok felelnek meg a legjobban ennek 

a munkának?” (1-4 skála) Csak a saját (kérdőív alapjául szolgáló) tanulmányok szakterülete, A saját 

és a kapcsolódó szakterületek, Egy egészen más szakterület, Bármi-lyen szakterület) 

- „Véleménye szerint milyen szintű képzettség felel meg legjobban jelenlegi munkájá-nak?” (1-5 

skála, PhD; Egyéb posztgraduális képzés; Egyetemi diploma/MA/MSc végzettség; Főiskolai 

diploma/BA/BSc végzettség; Munkája nem igényel felsőfokú végzettséget)” 

A keresgélési időszak pontosabb leírásának alapfeltétele pedig az adatfelvételek egyéni szintű 

összekapcsolása volna, egy-egy évjárat legalább háromszori megkeresése mellett, és a különböző 

megkeresésekkor az eltérő munkaerő-piaci életpálya sajátosságait figyelembe vevő, eltérő 

kérdésblokkok használatával. 
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