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1. BEVEZETÉS
A rendszerváltozás során a magyar mezőgazdaságban jelentős
tulajdonosi és strukturális átalakulás valósult meg. Megváltozott a
mezőgazdaság tulajdonosi és üzemi szerkezete. A korábbi nagyüzemeket
felváltották a mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni gazdálkodók. A
háztáji gazdaság is új szituációba került, hiszen elvesztette korábbi
integrációs

kapcsolatait,

amit

alapvetően

a

termelőszövetkezetek

jelentettek. Ily módon olyan új vállalkozói réteg jött létre, amelyet piaci
tapasztalat-, kapcsolat- és még inkább a tőkehiány jellemzett (Varga,
2001; Molnár - Farkasné, 2003). Az agrárágazati átalakulási folyamat
jelentősen

befolyásolta

az

ágazat

foglalkoztatottságát,

amely

a

későbbiekben az oktatás szerkezetére is hatást gyakorolt.
Az agrárképzés iránt országos szinten csökkenő érdeklődés
tapasztalható mind az iskolarendszerű közép-, illetve felsőfokú, és az
iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben egyaránt. Annak ellenére van ez
így, hogy a szakképzés tulajdonképpen a mezőgazdasági fejlődés egyik
kulcstényezője, hiszen alapvető feladata, hogy a tanulni vágyó fiatalokat
olyan korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel lássa el, amelyek
nemzetközi összehasonlításban is versenyképesek, valamint igény szerint
továbbképzési lehetőségeket biztosítson az agrárszektorban dolgozók
számára, az új technológiai módszerek, jogszabályi előírások, piaci
információk megismertetése céljából (KSH, 2008).
Az értekezés témájának középpontjában a felsőfokú oktatás
kibocsátásának munkaerő-piaci megítélésének elemzése áll. A kutatás
során a pályakezdő agrárdiplomások 2006-2008. években jellemző
munkaerő-piaci helyzetét vizsgáltam. Kutatásaim során az életpálya
kezdeti szakaszát elemzem.
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A felsőoktatás kibocsátása a rendszerváltásig Magyarországon
kiegyensúlyozottnak tekinthető. A felsőoktatásban résztvevők aránya
1990-ig 10%-os részarányt képviselt. A rendszerváltás előtt elitképzés
volt a meghatározó, míg napjainkra a felsőoktatás a tömegoktatás
területére lépett (Kadocsa, 2002). A megnövekedett hallgatói létszám
magával hozta a magyar felsőoktatás színvonalbeli változását is.
Hazánkban

a

felsőoktatásban

tanulók

létszámának

növekedését

elsősorban a felvételi követelmények lazításával érték el. Az elmúlt két
évtized alatt a magyarországi diplomás kibocsátás több mint a
négyszeresére

növekedett,

amellyel

végzettségűek

munkaerő-piaci

párhuzamosan

megítélése

is

a

felsőfokú

megváltozott.

A

megváltozott oktatási struktúrát a munkaerő-piac nem azonnal, hanem kis
késéssel, de visszajelzi. A magyar felsőoktatásban tanulók létszámában
végbement hirtelen növekedés sokakban aggodalmat keltett: vajon az
expanzió

nem

vezet-e

tömeges

túlképzéshez,

azaz

növekvő

munkanélküliséghez a fiatal diplomások vagy az általuk kiszorított
csoportok körében és/vagy a diplomához kapcsolódó kereseti előny
süllyedéséhez? (Kertesi – Köllő, 2006). Fontos azonban megjegyezni,
hogy a felsőoktatásban megnövelt hallgatói létszám nem feltétlenül jelenti
a munkaerő-piaci folyamatok negatív irányú kibontakozását, mivel minél
magasabb végzettséggel rendelkezik az egyén, annál jobbak lehetnek a
munkaerő-piaci esélyei, vagyis az egyén tanulással még akkor is
javíthatja saját esélyeit, ha a felsőfokon történő továbbtanulás sem jelent
biztos garanciát az elhelyezkedésre (Györgyi, 2004).
A kilencvenes évek oktatási expanzióját hazánkban pozitív
fejleménynek is lehet tekinteni, mivel e nélkül a hazai foglalkoztatás
vélhetően alacsonyabb szinten állna. A foglalkoztatáspolitika valódi nagy
gondja nem a túlzott expanzió, hanem az alacsony iskolai végzettséggel
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rendelkezők, mivel e munkaerő-piaci csoport nehezen foglalkoztatható
(Kertesi – Varga, 2005).
Hazánk oktatási expanziójának problémája, hogy nálunk tíz év alatt
következett be az, amelyhez a fejlett nyugati országokban több évtized volt
szükséges. Az expanzió egy fogyasztói társadalomban normális jelenség,
mivel a minőségi felsőoktatás iránti fizetőképes kereslet növekszik (Lukács,
2002).
A felsőoktatás változásának folyamata különböző mértékben érintette
az egyes szakterületeket. Az agrár-felsőoktatás helyzete nem független az
agrárgazdaságot sújtó válságtól. Az agrárszektor általános feltőkésítésének és
kellő jövedelemtermelő képességének hiánya negatív hatású az innovációs
folyamatokra. A rendszerváltás után nagyon erős volt az a vélemény, hogy
drámaian csökken az agrárintézményekbe jelentkező hallgatók száma és a
szakma iránti érdeklődés (Horn, 2002).
A társadalom – gazdaság szereplőit is egyre gyakrabban foglalkoztatja a
pályakezdő diplomások megnövekedett kibocsátása és munkaerő-piaci
helyzete. A munkaerő-piaci helyzettel kapcsolatban meglehetősen vegyes
kép alakult ki a társadalomban. E tények vezéreltek abban, hogy a
pályakezdő agrárdiplomások körében kutatásokat kezdeményezzek.
Magyarországon a mezőgazdaság tradicionális tevékenységnek
számít, amelynek legfőbb oka a kiváló természeti adottságokban
keresendő. Az ágazat szerepe, súlya azonban változik, mely kihat az
agrárképzésbe jelentkezők számára, összetételére és a tőlük elvárt
követelményekre. Míg a rendszerváltás előtt tanult diákok szinte biztosra
vehették, hogy a végzés után egy nagyüzemben álláshoz jutnak, addig
manapság ez a lehetőség csak keveseknek adódik meg. A mezőgazdasági
ágazatban szerény az új beruházók száma, a munkaerő-piacra inkább a
kínálat semmint az igény a jellemző (Szabó et al., 2008).
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Magyarországon jelenleg 16 városban folytatnak agrárképzési
területen oktatást, különféle alap- és mesterképzési szakokon. A
disszertáció megírása során arra kerestem a választ, hogy a megváltozott
gazdasági

–

társadalmi

körülmények

között

a

frissen

végzett

agrárdiplomásoknak hogyan sikerült a munkaadói igényeknek megfelelni
és a munkaerő-piacra belépni.
A disszertáció megírásának elsődleges célja a pályakezdő agrárdiplomások
munkaerő-piaci helyzetének értékelése, 2006-2008. években.
A kutatáshoz kapcsolódó mintán végzett elemzések megkezdése előtt a
következő hipotéziseket fogalmaztam meg:
H1 Feltételezéseim között szerepelt, hogy az agrárvégzettségűek
munkaerő-keresleti piacán az elmúlt időszakban megváltozott a
munkaadói igény. Napjaink munkaerő-piacán az olyan agrárszakemberek
iránt jelentkezik nagyobb munkáltatói igény, aki a szakmai ismereteken
túl gazdasági, menedzseri jártassággal is rendelkezik.
H2 A kutatásaim megkezdése előtt úgy ítéltem meg, hogy a pályakezdő
agrárdiplomások álláskeresési eszköztárában a személyes kapcsolatokon
keresztüli elhelyezkedés a meghatározó.
H3

Hipotéziseim

között

szerepel,

hogy

a

tanulmányok

alatt

munkatapasztalatot szerzett hallgatók nagyobb eséllyel lépnek be a
munkaerő-piacra.
H4 A képesítési követelményben rögzített nyelvvizsgával rendelkező
személyek nagyobb eséllyel lesznek a végzést követően munkavállalók.
H5 Ha az egyén diplomájának minősítése javul, akkor a végzést követően
nagyobb arányban tölt be munkavégzésre irányuló jogviszonyt.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. Munkaerő-piaci tendenciák elemzése
2.1.1. Demográfiai változások
A munkaerő-piac állapotát és szerkezetét alapvetően meghatározza a
népesség száma és összetétele. Az európai országokban és Magyarországon
is közismert tény, a népesség létszámának csökkenése. A népesség
mennyiségi csökkenésével párhuzamosan a népesség korösszetétele is
változott (Tóthné, 2002). Az 1. ábra adatai alapján látható Magyarország
népesség számának változása, amely az 1980-tól folyamatosan csökkenő
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1. ábra: A népesség létszámának alakulása 1960 – 2009. között
Magyarországon
Forrás: KSH STADAT alapján
A népesség létszáma hazánkban 1980. év elején érte el maximumát és attól
kezdve

folyamatosan

csökken.

Sajátos

jellemzője

a

demográfiai

folyamatoknak, hogy mind a létszám gyarapodása, mind a csökkenése a
népesség öregedésével párhuzamosan zajlott le (KSH, 2007a).
Az 1990. óta bekövetkezett népességfogyás Fóti et al. (2006) szerint a
városok lakói számának fogyásából adódik, mivel a községekben élő lakosok
létszáma minden évben növekedett 1990 és 2009 között, amelyet KSH
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adatok is alátámasztanak. Ezzel szemben Rechnitzer - Smahó (2005) úgy
ítéli meg, hogy a lakosság aktív és egyben innovatív része elhagyja a vidéki
vagy a „depressziós régiókat”, így ezekben a térségekben növekszik az
idősebb, csökken a munkaképes korú népesség. Vélhetően a vidéki térségek
népességmozgását befolyásolhatja a régiók fejlettsége is.
A népesség létszámának csökkenése magyarázható az alacsony reprodukciós
szinttel (gyermekvállalási kedv hiánya), a növekvő természetes fogyással
(halálozási mutatók alakulása). Ezeket a tényeket támasztja alá Gábos –
Kopasz (2008) EU tagországokra vonatkozó kutatása, amely szerint a fiatal
(0-14 éves) népesség létszáma csökken, közben az időseké (65 év
felettiek) számottevően növekszik. A munkaképes korú lakosság létszáma
2010-ig növekedni fog és ezt követően csökkenésnek indul. Ezek a negatív
tartalmú tendenciák hatással vannak a munkaerő-piacra, ezáltal az
oktatásban résztvevők mennyiségét és összetételét is meghatározhatja.
Magyarországra vonatkozó prognózisok szerint az idősek eltartottsági
rátája előrebecslések szerint 2050-ig a 48,3%-ot is elérheti. A népesség
öregedésének negatív munkaerő-piaci hatásait időlegesen kompenzálni fogja
a foglalkoztatás jövőben várható bővülése, amely a női- és az idősebb korúak
növekvő alkalmazásából fakad (Gábos – Kopasz, 2008), de Prskawetz et. al
(2006) számításai alapján a hosszú távú trend szerint a növekedési ráták
csökkenőek.
A hosszú távú és a kedvező irányú munkaerő-piaci helyzet kialakulását
gátolják a megindult demográfiai folyamatok, amely Adler et. al. (2005., 2.
p) népesség-előrebecslő kutatásai szerint mérsékelten csökkenő, de
jelentősen öregedő népességet vetít előre hazánkban. Ezzel szemben Kartali
et al. (2005) tanulmányában a világ népességének növekvő tendenciáját
mutatta be, szemben a magyarországi tendenciákkal. A világ népessége
1950-ben csupán 2,5 milliárd fő volt, 1990-ben meghaladta az 5 milliárdot,
6

2000-ben pedig a 6 milliárd főt, de a FAO számításai alapján a világ
népességének gyarapodási üteme lassul.
2.1.2. Gazdasági aktivitás Magyarországon
A globalizáció, a demográfiai és a környezeti változások a versenyképesség,
a rugalmasság és a fenntarthatóság területén kihívásokkal szembesítik
Európát és ezáltal Magyarországot is (Horváth, 2008). Egy adott térség
gazdasági aktivitását egyrészt meghatározhatják az előzőekben említett
demográfiai tendenciákból fakadó következmények, másrészt az ország
gazdasági teljesítő képessége is.
A gazdaságilag aktívak létszámát a foglalkoztatottak- és a munkanélküliek
számának az összessége alkotja. A disszertáció további részeiben a Központi
Statisztikai Hivatal Munkaerő-felmérés Módszertana, 2006 (MEF) által
használt fogalmakat és adatokat alkalmazom.1 Magyarországon 1992-től
vezették be az ILO (International Labour Organization) módszertanán
alapuló munkaügyi statisztikai rendszert. A munkaerő-piac bemutatásához
kapcsolódó adatokat ezért 1992-től kezdődően mutatom be.
A rendszerváltást követő transzformációs sokk hatására a magyar munkaerőpiac jelentősen átalakult, a végbement társadalmi-gazdasági átalakulás a
foglalkoztatás szerkezetét jelenősen átalakította (Kertesi – Köllő 1995; 1997,
Horváth – Hudomiet, 2005). Az aktivitás meghatározó elemeiben a
1

Gazdaságilag aktív népesség: a népesség azon része, amelyik munkavállalóként vagy
munkakeresőként megjelenik a munkaerő-piacon, azaz a foglalkoztatottak és a
munkanélküliek. Gazdaságilag inaktív népesség: akik nem tartoznak sem a
foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek körébe.
A nemzetközi ajánlásokat követve a munkaerő-felmérés alapján foglalkoztatottnak
tekinthető mindenki, aki a vonatkozási héten legalább egyórányi, jövedelmet biztosító
munkát végzett (egyórás kritérium), vagy rendszeres munkájától csak átmenetileg volt távol.
A nemzetközi ajánlások szerint a munkanélküliség három kritérium egyidejű teljesülése
esetén áll fenn. Ennek megfelelően a felvételben munkanélküliek azok a személyek, akik a
vonatkozási héten nem dolgoztak, és nincs is olyan munkájuk, amelytől átmenetileg távol
voltak; • aktívan kerestek munkát a kikérdezést megelőző négy hétben;• munkába tudnának
állni két héten belül, ha találnának megfelelő munkát (rendelkezésre állás).
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rendszerváltást követően jelentős változások mentek végbe. A magyar
munkaerő-piacot a ’90-es évek közepéig először a gyors, majd a lassuló
ütemű recesszió jellemezte (2. ábra), amelyet az évtized második felében a
2000-es évek első 1-2 évében határozott javulás követett, ezt követően a
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2. ábra: A 15 - 74 éves népesség gazdasági aktivitása Magyarországon,
1992 – 2008 között
Forrás: KSH STADAT alapján
A munkanélküliségi ráta ingadozása mögött egyrészt a gazdasági
teljesítmény javulása, másodsorban a nyugdíjjogosultságok változása
húzódhat meg. Az aktivitási ráta enyhén növekvő tendenciát mutat, de
Magyarország az Európai Unió országainak összehasonlításában a
munkaerő-piaci aktivitás szempontjából az utolsók között található (Horváth
– Hudomiet, 2005).
Hazánkban az aktivitási ráta mértéke 1997-ben érte el mélypontját (51%),
amely a visegrádi országokhoz képest is alacsonynak tulajdonítható. A
mélypont után fokozatos aktivitási ráta növekedés tapasztalható a 15-74 éves
népesség körében, így 2000-re már a népesség 53 százaléka, 2008-ban pedig
közel 55 százaléka gazdaságilag aktív. Ezzel párhuzamosan a foglalkoztatási
8

ráta is emelkedett, a munkanélküliségi ráta pedig csökkent, de László (2009.,
45.p.) szerint nagyobb foglalkoztatási- és aktivitási ráta növekedést a
gazdaság és a költségvetés gondjai miatt nem lehetett elérni.
Az alacsony aktivitás okai között említi Fülöp (2006) az idősek korai
kilépését a munkaerő-piacról, amely az alacsony nyugdíjkorhatárral
indokolható. A nyugdíjba lépés átlagos életkora 2008-ban az EU-27
országokban 61,4 év, míg Magyarországon 59,8 év. A nyugdíjkorhatár
emelkedésének következtében 1998-2005. között az 55-59 évesek gazdasági
aktivitása 50,8 százalékra emelkedett.
Varga (2007) szerint kedvező változásnak tekinthető a munkaerő-piacon,
hogy például 2004 és 2005 között az aktivitási ráta elsősorban a
munkanélküliségi ráta emelkedése következtében nőtt, addig a 2005 és 2006
közötti emelkedés részben a foglalkoztatottak számának növekedéséből
adódott. Napjainkban az aktivitási ráta a gazdasági válság hatására csökkenő
tendenciát mutat.
Munkanélküliség
A munkanélküliség hazánkban a 80-as évek végén kezdett megjelenni, majd
a rendszerváltást követően a munkanélküliség növekedésére ható folyamatok
felerősödtek. A rendszerváltás első éveiben az ország gazdasági állapota
romlott (3. ábra). Ezt az időszakot a gazdasági visszaesés, a magas infláció
és az életszínvonal csökkenése jellemezte (Bánfalvy, 1997).
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3. ábra: A munkanélküliségi ráta és a GDP-, valamint a beruházás
volumenindexei változása Magyarországon, 1991-2008. között
(1990=100%)
Forrás: KSH STADAT alapján
Kőrösi (2005) szerint a kilencvenes évek elején a szocializmusra jellemző
túlfoglalkoztatás

leépülése

egybeesett

a

liberalizáció

következtében

felerősödő piaci verseny és a KGST megszűnése nyomán bekövetkező
piacvesztéssel, valamint az ezek következtében kialakuló csődhullámmal. A
rendszerváltást követően gyorsan bevezették a modern gazdaságokra
jellemző munkaszervezési módszereket, és a termelékenyebb technológiákat,
ami lényegesen csökkentette a segédmunka iránti igényt. Néhány év alatt
lezajlott a képzetlen segédmunkának az a tömeges kiszorulása a gyáriparból,
ami Nyugat-Európában jó két évtized alatt ment végbe.
Galasi (2002) szerint Magyarország bizonyos nézőpontból különbözik a
közép- és kelet európai országok többségétől, mivel hazánkban az alacsony
foglalkoztatási arány viszonylag alacsony munkanélküliséggel párosult.
Magyarországon

2001-ben

már

lényegesen

alacsonyabb

volt

a

munkanélküliség aránya, mint bárhol Közép-Európában.
László (2009) tanulmányában úgy ítéli meg ezt a helyzetet, hogy a
munkanélküliséget lehetett csökkenteni még 2001-ig, de a munkanélküliség
csökkenése nem feltétlenül jelentette a foglalkoztatás növekedését, mivel
ebben az időszakban megnövekedett az inaktívak száma (1. táblázat).
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1. táblázat
Foglalkoztatottak, inaktívak és munkanélküliek számának változása
Magyarországon, 1992 – 2008. között, %
(előző év = 100%)
Év

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Foglalkoztatottak Gazdaságilag Munkanélküliek
száma
inaktívak
száma

6,3
2,1
1,9
0,5
-0,1
-2,4
-3,1
-1,2
-0,3
-0,1
-1,3
0,5
0,0
-0,7
0,1
1,2

változása (%)
előző év=100%
-6,7
-4,7
-4,1
-1,0
-1,2
0,3
2,6
0,9
-0,3
0,5
2,0
0,3
1,4
1,2
-0,2
-0,6

16,8
-13,0
-7,7
-3,9
-12,8
-10,0
-9,1
-7,6
-11,2
2,0
2,4
3,4
20,2
4,2
-1,5
5,5

Forrás: KSH STADAT alapján
Laky (2003., 28.p.) szerint Magyarországon is megtört a munkanélküliek
számának a csökkenése 2002-ben, amely a foglalkoztatási lehetőségek
szűkülésével, az általános és a szakmai képzettség alacsony mértékével
állhat kapcsolatban. Coutrot – Guignon (2003) nemzetközi kutatásai alapján
a munkanélküliség okozója a minimálbér növekedése is lehet, számítása
alapján a minimálbér egy százalékos emelése az érintett munkahelyek 1,5%nak megszűnését idézi elő. Fazekas – Telegdy (2006) szerzőpáros elemzései
alapján a növekedés a nők, a fiatalok és alacsonyan képzettek körében
végbement munkanélküliségének növekedésére vezethető vissza. Laky
(2002) szerint a munkanélküliség fő oka az esetek többségében az
11

állásvesztés; a második legfőbb ok a munkaerő-piacra belépés (pl.:
pályakezdők) vagy a visszalépés szándéka, azaz a munkaerő-piacra újonnan
belépő személyek kiszoríthatják a foglalkoztatottak egy részét.
A foglalkoztatási problémák nemcsak hazánk gazdaságát jellemzi, hanem az
Európai Unió régi tagállamaiban is a megoldandó kérdések között
szerepelnek. Halmos (2000) szerint az EU egyik legnagyobb gondja, hogy
jelentős számban nem keletkeztek új munkahelyek, lemaradás következett be
az USA-val, Japánnal szemben. Az európai integráció során a koordináció
hiányát jelzi, hogy az EU tagállamok között jelentősek a munkaerő-piaci
különbségek. Fazekas – Németh (2005) szerint az Európai Unió
foglalkoztatáspolitikai célkitűzései közé korábban még nem tartozott a
munkaerő-piac területi különbségeinek a csökkentése, de 2001-ben készített
Közös

Foglalkoztatáspolitikai

Értékelés

már

foglalkozott

ezzel

a

problémával. Kertesi – Varga (2005) szerzőpáros szerint a foglalkoztatási
problémák, azaz a munkanélküliség okozói a képzetlen emberek, amelyből
következően magas az iskolázatlan munkanélküliek száma. Szemben
Falsusné (2001) írásával, amely szerint a tartós munkanélküliség szorosabb
kapcsolatot mutat a fizikai és a mentális egészségi állapottal, mint a
képzettséggel. A munkaerő-piaci részvétel szempontjából mind az egészségi
állapotnak, mind a képzettségnek meghatározó a szerepe, annak rangsora
nehezen értelmezhető.
Varga (2007) szerint a magyar munkanélküliségi ráta mértéke nemzetközi
összehasonlításban, a középmezőnyben helyezkedik el. A fiatalok aktivitási
és foglalkoztatási rátája nemzetközi összehasonlításban is rendkívül
alacsony. A fiatalok aktivitási rátáját a 4. ábra mutatja be.

12

Gazdasági aktivitási ráta (%)

85
80
75
70
65
60
55
50
45

19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08

40

20-24 évesek

25-29 évesek

4. ábra: A fiatal korosztály gazdasági aktivitása Magyarországon 1992 –
2008. között
Forrás: KSH STADAT alapján
Az alacsony aktivitás oka, hogy a nappali tagozatos oktatás mellett a magyar
fiatalok közül csak nagyon kevesen jelentek meg a munkaerő-piacon. A
legfiatalabb korosztály (15-24 évesek) munkanélküliségi rátájának - a 2000.
év előtti időszakhoz viszonyítva - növekedése megállt, amely Selmeczy et.al
(2007) véleménye szerint a fiatalok munkanélküliségének 2006-ban
bekövetkezett mérséklődése részben annak a következménye, hogy a
korosztály létszáma 20 ezer fővel csökkent, miközben nőtt a nappali
tagozaton tanulók száma.
Varga (2007) szerint a középfokúnál alacsonyabb iskolai végzettségűek
munkaerő-piaci helyzete továbbra is nagyon kedvezőtlen, amely a magyar
foglalkoztatási lemaradást alapvetően meghatározza. A foglalkoztatási ráta
és munkanélküliségi ráta változásai azt jelzik, hogy folytatódott az alacsony
iskolai végzettségűek foglalkoztatásból való kiszorulása. A folyamat a
pályakezdő, alacsony végzettségűeket érintette.
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Foglalkoztatottság
A gazdasági aktivitás további meghatározó tényezője, a foglalkoztatottak
száma. A foglalkoztatási arány, pedig kifejezi a foglalkoztatottaknak a
népességen belüli arányát.
Frey (2005) szerint a 90-es évek elején az Európai Unió gazdasági
versenyképessége csökkent, továbbá az EU felismerte azt a tényt a
kilencvenes évek közepén, hogy tagállamaiban a munkavállalási korú
népesség foglalkoztatási rátája mintegy 15 százalékkal alacsonyabb volt,
mint a két másik gazdasági nagyhatalomé: az Egyesült Államoké és Japáné.
Az 5. ábra mutatja be az EU-27 országokra és Magyarországra

70

8

65

7

60

6

55

5

50

4

45

3

40

2

35

1

30

0
1998

1999

2000

Foglalkoztatási ráta (%)

2001

2002

2003

2004

EU-27 GDP változása (%)

2005

2006

2007

2008

GDP növekedése (előző év=100%)

Foglalkoztatási ráta (%)

vonatkoztatott foglalkoztatási és GDP növekedési mutatókat.

Magyarország GDP változása (%)

5. ábra: A foglalkoztatási ráta és a GDP növekedése az EU – 27
országokban és Magyarországon, 1998 – 2008
Forrás: EUROSTAT
A foglalkoztatási problémákat kiváltó gazdasági és munkaerő-piaci
gondokra az Unió politikai választ adott, és a Maastrichti Szerződésben
(1993), valamint az Amszterdami Szerződésben (1997) biztosította a
hatékonyabb foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer kiépülését, illetve
állást foglalt a munkaerő-piac strukturális átalakításában. Végcélként pedig a
foglalkoztatás szintjének növelését, a 70 százalékos foglalkoztatási ráta
elérését tűzte ki célul (Kelemen, 2006). A kitűzött célt 2010-ig kellett volna
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elérni, amelyet nem sikerült teljesíteni. A gazdasági válság tovább
nehezítette a foglalkoztatottsági szint növelését.
Laky (2001) szerint általános tapasztalat, hogy minél fejlettebb valamely
ország gazdasága, annál többen dolgoznak polgárai közül. Ezt
alátámasztja az USA magas (74%-os) foglalkoztatottsági szintje, valamint
Európában az EU régebbi tagországai közül Dánia (2000-ben 76%-os)
Hollandia, Svédország, az Egyesült Királyság 70 százalék feletti és Ausztria
70 százalékot megközelítő foglalkoztatottsága.
Fülöp (2006) szerint a magyarországi foglalkozatás csökkenés oka a
rendszerváltást követő gazdasági recesszió, de a foglalkoztatási problémák
vélhetően már korábban megjelentek a magyar gazdaságban és teljes
egészében

nem

tudható

be

a

rendszerváltás

okozta

gazdasági

szerkezetváltásnak. Ezt a megállapítást támasztja alá Kőrösi (2005)
tanulmánya, amely szerint a foglalkoztatottság lassú csökkenése már a
nyolcvanas évek elején megindult, mértéke akkor még elhanyagolható volt.
Véleménye szerint a munkaerő-piac átalakult és a korábbinál lényegesen
alacsonyabb foglalkoztatás jellemezte. Az inaktivitás, a felsőoktatás
expanziója miatt is nőtt. Magyarországon a foglalkoztatottak száma 1990től 1996-ig közel egymillió fővel, azaz 20 százalékkal csökkent; ezt 2001-ig
alig százezer fős növekedés mérsékelte (6. ábra). Az ezredfordulót követően
a foglalkoztatási ráta alacsony szinten stabilizálódott (Augusztinovics, 2008).
Hazánkban a GDP növekedése nem feltétlenül eredményezi a foglalkoztatás
bővülését, mivel a GDP 70-80 százalékát megtermelő nagy szervezetek
működése alapvetően technikára alapozott (Ecostat, 2007).

15

105
103
101
99

GDP volumenindexe (%)

107

97
95

19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08

Foglalkoztatottak száma (ezer fő)

4050
4000
3950
3900
3850
3800
3750
3700
3650
3600
3550

Foglalkoztatottak száma

GDP volumenindexe (előző év=100%)

6. ábra: A foglalkoztatottak száma és a GDP volumenindexei
Magyarországon (1992-2008.)
Forrás: KSH
Kertesi – Varga (2005, 3.p.) szerint Magyarországon a megindult növekedés
ellenére, továbbra is alacsony a foglalkoztatottság. Az állástalanok
(munkanélküliek és inaktívak) aránya nemzetközi összehasonlításban
rendkívül magas. A foglalkoztatottak aránya a legalacsonyabbak közé
tartozik Európában.
Magyarországra jellemző foglalkoztatási problémák okai Kertesi-Varga
(2005) munkái alapján az alábbiak szerint foglalható össze:
• a kvalifikált munkaerőt kevésbé tudja felszívni a gazdaság,
• a középiskolánál alacsonyabb végzettségűek foglalkoztatásával
problémák vannak és viszonylag magas számban vannak jelen a
képzetlenek,
• a magyar munkaerő tudása, készségszintje nem üti meg azt a mércét,
amelyet egy modern gazdaság megkövetel,
• a magyar oktatási rendszer nemcsak az oktatási rendszer alsó
szintjén, hanem az oktatási hierarchia bármely pontján rosszabbul
működik, mint a nemzetközi standard,
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• a képzetlen munkaerő könnyen váltható ki tárgyi eszközzel, ha a
munkaerő ára emelkedik,
• a közlekedési

probléma krónikus

megoldatlansága:

a hazai

munkanélküliség nem jelentéktelen része származik abból, hogy a
közlekedési szempontból rossz helyen lakó, alacsony iskolázottsági
szintű emberek ajánlati bérei nem nyújtanak elegendő fedezetet
ahhoz, hogy abból akár 20-25 km-nyi távolságú napi ingázás
költségeit fedezni tudják.
Laky (2002) kiemeli, hogy a nők foglalkoztatása a 90-es években tömegével
megszűnő munkahelyek miatt esett vissza, mivel megszűntek a tipikus női
fizikai munkaerőt alkalmazó ágazatok.
A fiatal generáció (20–24 évesek) foglalkoztatási rátája 1998 óta 53,8
százalékról 38,1 százalékra csökkent. A bekövetkezett csökkenés az oktatási
expanzió következménye, mivel a tanulással töltött idő meghosszabbodott.
Az 55–59 éves korcsoport foglalkoztatási rátája ugyanakkor a kilencvenes
évek vége óta lényegesen nőtt (24,8%-ról 48,4%-ra), ami elsősorban a
nyugdíjba vonulási szabályok változásával magyarázható. A nemzetközi
összehasonlításban azonban e korosztály foglalkoztatottsága még így is
jelentősen elmarad az uniós átlagtól (KSH 2008/49).

Az oktatásban résztvevők számának növekedése miatt a foglalkoztatottak
iskolázottsági szintje is fokozatosan növekedett. A 7. ábra adatai alapján
látható a közép- és felsőfokú végzettségűek létszámának a növekedése.
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7. ábra: Foglalkoztatottak iskolai végzettségének aránya 1992 – 2008.
között
Forrás: KSH
Látható, hogy a végzettség nélküli foglalkoztatottak aránya jelentősen
lecsökkent, de ez nem jelentheti egyértelműen az iskolázottsági szint
rohamos javulását, hanem az alacsony végzettségűek kiszorulását is jelezheti
ez a tendencia. A foglalkoztatottak között a feketemunka aránya 13%-ra
becsülhető (Elek et al., 2009).
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2.2. Az agrárgazdaság szerepének változása
A rendszerváltás előtti időszakban a nagyüzemi struktúra hatékonysága
vitathatatlan. A nagyüzemi gazdálkodásban biztosítani tudták a termeléshez
szükséges inputok magas színvonalát, illetve az abban felhasznált eszközök
hatékony kihasználását. Az állami szerepvállalások, dotációk következtében
– jellemzően az 1980-as évektől – a termelés már a tényleges piaci
mechanizmusoktól elszakítva, „művi” környezetben folyt, tekintet nélkül a
társadalmi hatékonyságra (Baranyai – Takács, 2007).
Az 1990-es évek elején megkezdődött rendszerváltás a mezőgazdaságban is
jelentős változásokat indított meg. A rendszerváltás során a kárpótlás vette
kezdetét, de a kárpótlást nem sikerült hibák nélkül véghezvinni. A kárpótlást
nagyobb körültekintéssel kellett volna megvalósítani (Oros, 2002). A
mezőgazdasági

tevékenységet

folytató

termelőszövetkezetek,

állami

gazdaságok száma már a rendszerváltást megelőzően elkezdett csökkeni és
az üzemi szerkezetben is változások voltak tapasztalhatók (2. táblázat).
2. táblázat
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdaságok számának alakulása,
1981-2007. (ezer db)
Év
1981
1991
2000
2005
2007

Egyéni
gazdaságok
1.529,6
1.395,8
958,5
706,9
618,7

Gazdasági
szervezetek
1,4
2,6
8,4
7,9
7,4

Mezőgazdasági szervezetek
összesen
1.531,0
1.398,3
966,9
714,8
626,1

Forrás: KSH
A rendszerváltozás során a magyar mezőgazdaság jelentős tulajdonosi és
strukturális átalakuláson ment keresztül, megváltozott a mezőgazdaság
tulajdonosi és üzemi szerkezete. A korábbi nagyüzemeket tömegesen
váltották fel a mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni gazdálkodók. A
mezőgazdasági üzemek átalakulása az ágazat munkaerőigényét csökkentette.
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A gazdasági környezet változása a mezőgazdasági vállalkozások működési
zavarait idézte elő, az agrárium nehéz helyzetbe került. A háztáji gazdaság is
új szituációba került, hiszen elvesztette korábbi integrációs kapcsolatait, amit
alapvetően a termelőszövetkezetek jelentettek. Ily módon olyan új
vállalkozói réteg jött létre, amelyet piaci tapasztalat-, kapcsolat- és még
inkább a tőkehiány jellemzett (Varga, 2001; Molnár - Farkasné, 2003). A
szerzők által felvázolt agrárágazati átalakulási folyamat jelentősen
befolyásolta az ágazat foglalkoztatottságát, amely a későbbiekben az
oktatásra is hatást gyakorolt. A mezőgazdaság szervezeti és szerkezeti
változásaiból adódó hátrányok a mezőgazdasági termékek termelésének
évenkénti alakulásából is megfelelően nyomon követhetőek (8. ábra).

8. ábra: A mezőgazdasági termékek termelésének volumenindexei
(1990=100%)
Forrás: KSH (2008)
Az ágazat termelése a kilencvenes évek elején jelentősen visszaesett,
mélypontot az 1993. év jelentette, amikor is a mezőgazdaság produktuma
csak mintegy kétharmada volt az 1990. évinek. A kilencvenes évek
közepétől a termelés lassan emelkedni kezdett, amit a stabilizáció, az
agrártermékek eladhatóságának a javulása, a belföldi piac élénkülése, a
nyugati

piacok

felé

történt

erőteljesebb
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nyitás,

a

nagyvállalatok

privatizációja révén beáramló külföldi tőke motivált. Az elmúlt időszakban a
mezőgazdasági termelés összességében háromtizedével csökkent, ezen belül
a növénytermesztés egyötödével lett kevesebb, az állattenyésztés viszont – a
jelentős állománykivágások miatt – a hattizedét sem érte el az 1990. évinek
(KSH, 2008). 2004-től az Európai Unió tagállamaként mezőgazdaságunknak
– öröklött nehézségei mellett – további kihívással, az Unión belüli
versennyel is meg kell birkóznia (Varga, 2006).
A rendszerváltást követően a mezőgazdaság nemzetgazdaságon belüli súlya
is jelentősen visszaesett (9. ábra).

9. ábra: A mezőgazdaság makrogazdasági mutatóinak változása 1990 –
2007. között
Forrás: KSH(2008)
A magyar mezőgazdaság a rendszerváltás évében az akkori GDP 13,7
százalékát állította elő, a munkaerő 17,4 százalékát foglalkoztatta és az
exportbevételek 22,8 százalékát termelte, addig a mai agárgazdaság súlya
erőteljesen lecsökkent. 2007-ben csupán a GDP 4,2 százalékát állította elő, a
munkaerő 4,7 százalékát foglalkoztatta és az exportbevételek 6,3 százalékát
adta (Herczeg, 2009).
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2.2.1. Foglalkoztatottság a mezőgazdaságban
Az emberi munkaerő a mezőgazdasági tevékenység kiemelt erőforrása.
Szerepe a mezőgazdasági tevékenység viszonylagos csökkenésével és
változásával felértékelődik – hiszen képzettebb emberekre van szükség – de
volumenében egyre csökken (Abayné et al., 2004). Az elmúlt évtizedek
gazdasági átalakulásának egyik negatív következménye a foglalkoztatottság
nagyarányú visszaesése, mely az egyes gazdasági ágakat igen eltérően
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Ipar

Szolgáltatás

10. ábra: Foglalkoztatottak számának alakulása a gazdasági
ágazatokban, 1992-2008.
Forrás: KSH
A

munkaerő-kereslet

csökkenése

a

mezőgazdaságban

jelentkezett

legdrasztikusabban, míg az 1990-es népszámláláskor megközelítőleg 700
ezren dolgoztak az agrárszférában, addig a 2005. évi mikrocenzus idején már
csak 187 ezer és 2008-ban a foglalkoztatottak száma 174 ezer fő (KSH,
2008).
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Varga

(2007a)

folyamatokat,

úgy

hogy

értékelte
a

hazánk

nemzetközi

agrárgazdaságában

tendenciáktól

eltérően,

lezajlott
drámai

gyorsasággal és a mezőgazdasági teljesítmények abszolút értékének
apadásával ment végbe. A folyamat súlyos szociális válságba sodorta a
vidéki népesség jelentős hányadát.
Ficzeréné et al. (2007) tanulmányukban kiemelik, hogy a mezőgazdasági
foglalkoztatottak számának és arányának csökkenése elsősorban a szakmai
képzettség hiánya miatt következett be. A szerzők állítása az előbb felvázolt
folyamatokból

eredően

nem

teljes

mértékben

helytálló,

mivel

a

mezőgazdasági foglalkoztatottak számának csökkenése elsősorban inkább a
gyorsan végbement rendszerátalakulással, technológia-váltással és az
állattenyésztési munkahelyek fokozatos megszűnésével magyarázható.
Csapóné (2005) a Magyarországon kialakult mezőgazdasági foglalkoztatási
helyzetet az Európai Unió országaihoz hasonlította, amely szerint az EU-ban
sem a mezőgazdaság az elsőrendű foglalkoztató ágazat. Azonban a szerző
megállapítását annyival ki kell egészíteni, hogy az EU fejlett országaiban az
ilyen mértékű mezőgazdasági foglalkoztatás nem pár év alatt alakult ki, mint
hazánkban.
Kerek et al. (2004) szerint a vidéki agrártermelés fenntartása bizonyos
országok esetében stratégiai feladat, mivel a tartós munkanélküliség
vállalásának anyagai terhe és morális kár nagyobb annál, mint a
munkahelyeket

fenntartó,

célirányosan

támogatott

mezőgazdaság

termelésének fenntartása jelent.
A mezőgazdaságban foglalkoztatott munkaerő iskolai végzettsége jelentősen
javult, hiszen 1990-ben a mezőgazdaságban dolgozók 55,3 százalékának
csupán általános iskolai végzettsége volt. Ez az arány 1996-ra 42,4
százalékra, 2001-re pedig 34 százalékra csökkent (Kapronczai, 2002). A
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felsőfokú végzettségű szakemberek aránya a mezőgazdaságban, napjainkban
mintegy 8-9 százalékra tehető (3. táblázat).
3. táblázat
A mezőgazdasági foglalkoztatottak legmagasabb befejezett végzettség
szerinti megoszlása Magyarországon, %
Megnevezés
1990 2005
8. évfolyamnál alacsonyabb

11,4

2,0

8. évfolyam

43,9

31,4

Érettségi nélkül, szakmai oklevél

24,8

35,4

Érettségi

14,4

22,0

Főiskola/egyetem

5,5

9,2

Forrás: KSH (2008)
A mezőgazdaság – más ágazatokhoz hasonlóan – egyre inkább a képzettebb
munkaerőt

igényli

(Németi,

2003).

A

képzetlen

munkaerő

iránti

keresletcsökkenés a jövőben súlyos foglalkoztatáspolitikai feszültségeket
eredményezhet, ami csak képzési programokkal oldható meg (Abayné et al.,
2004).

24

2.3. A felsőoktatásban bekövetkezett változások
A lisszaboni stratégia felhívta a tagországok figyelmét a munkakínálat
bővítésének ösztönzésére, azaz olyan eszközöket kell kifejleszteni, amelyek
révén

egyre

több

embert

lehet

bevonni

a

munkaerő-piacra.

A

foglalkoztatható tömegek bővítésére irányuló ilyen jellegű eszközök: az
oktatás és a képzés (Horváth, 2008).
Berde (2005) szerint a felsőoktatás átalakulása és a hallgatói létszám
növelése azonban nemcsak hazánk oktatáspolitikáját jellemezte. Nyugat –
Európában már jóval korábban általános tendencia volt a felsőoktatásban
tanulók számának növekedése, a lakosság iskolázottsági szintjének
emelkedése. Ladányi (1996) szerint Nyugat – Európában a felsőoktatás
mennyiségi fejlesztését két lépcsőben hajtották végre. Kezdetben, szélesebb
körben elérhetővé tették a diákok számára a belépés lehetőségét, majd
növelték

a

felsőoktatási

intézmények

számát.

Magyarországon

az

intézmények számának növelése és a belépési korlátok enyhítése
gyakorlatilag közel egy időben ment végbe.
Magyarországon számos előzménye és kiváltó oka volt a felsőoktatás
mennyiségi fejlesztésének. A rendszerváltás első tíz – tizenöt évében
publikációk sora jelent meg a fejlesztés lehetséges irányairól, okairól
(Hamza, 1991; Vámos, 2000; Polónyi – Tímár, 2001; Ladányi, 2003). A
kutatók az oktatás és ezen belül a felsőoktatás hallgatói létszámának
növelésének okai között a legfontosabb tényezőként emelték ki a lakosság
iskolázottsági szintjének a növelését, valamint a ’80-as évek végén, ’90-es
évek elején megjelenő növekvő demográfiai hullámmal megjelenő
népességszámot. Az előbb felsorolt tényezőkön kívül Györgyi (2004) szerint
a hallgatói létszám növelése mögött más tényezők is állhattak. Véleménye
szerint minél magasabb végzettséggel rendelkezik az egyén, annál jobbak a
munkaerő-piaci esélyei, vagyis az egyén tanulással még akkor is javíthatja
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saját esélyeit, ha a felsőfokon a továbbtanulás sem jelent biztos garanciát az
elhelyezkedésre. Tehát az egyén a felsőoktatás közvetett hatását kívánja
kihasználni, tehát nem biztos, hogy egy adott szakma elsajátítása áll a
képzési motivációjának középpontjában. Csehné (2007) csatlakozik
Györgyi (2004) megállapításaihoz, mely szerint a munkaerő-piaci esélyek és
a képzettség közötti összefüggés egyértelműen kimutatható: minél
magasabb szintű alapképzettsége van valakinek, annál nagyobb az
esélye a munkavállalásra, illetve a kvalifikáltabb munka megszerzésére. A
szerzők véleményéhez csatlakozva a felsőoktatás szakember kibocsátását
nem lehet kizárólag munkaerő-piaci adatokkal értékelni.
A felsőoktatás mennyiségi fejlesztését 07/1995. (XI.4) számú OGY határozat
alapozta meg. A határozat III/1. pontjában fogalmazódott meg a hallgatói
létszám jelentős növelése. Hazánk felsőfokú intézményhálózatának és
hallgatói létszámának változását, rendszerváltástól napjainkig a 11. ábra
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11. ábra
A felsőoktatási intézmények- és hallgatói létszám2 változása
Magyarországon, 1990 – 2009 között
Forrás: KSH STADAT alapján
2

Az adatok tartalmazzák a főiskolai-, egyetemi-, alap-, mester- és osztatlanképzésben
résztvevő hallgatói létszámot.
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A hallgatói létszám az elmúlt 20 évben évről-évre emelkedett, azonban a
2006/2007. tanévtől a hallgatói létszám és a jelentkezések száma is csökkent.
Az intézmények száma a 2000-ben bekövetkezett felsőoktatási integráció
következtében csökkent, azonban a feladat ellátási helyek száma
megnövekedett. Az intézmények fenntartóinak struktúrája is átalakult az
elmúlt két évtized alatt. Amíg 1990-ben az intézmények 85,7 százaléka
állami, 13 százaléka egyházi és 1,3 százaléka magán felsőoktatási
intézmény, addig 2008-ra a fenntartók jellege szerint az arányok átalakultak.
Jelenleg az intézményhálózat 43 százaléka állami fenntartású, 36 százaléka
egyházi és 21,4 százaléka magán, illetve alapítvány fenntartású intézmény.
A 12. ábra mutatja be a felsőfokú oktatásba jelentkezettek és felvettek
létszám adatait, amely alapján még szembetűnőbb a felsőoktatási
létszámbővülés

megtorpanása,

viszont

a

felvettek

aránya

növekvő
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12. ábra
Egyetemek, főiskolák nappali tagozatára jelentkezettek és felvettek
(1990–2008)
Forrás: KSH STADAT alapján
Kézdi (2005) a felsőfokon képzettek munkaerő-piacán kialakult helyzetet a
közgazdaságtanban ismert pókháló-ciklusnak nevezett eseménysorozattal
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jellemez, amelyet már Freeman (1976) is azonosított a felsőfokon végzettek
munkaerő-piacán. A keresleti görbe eltolódását követően a bérek az
egyensúlyi

szint

fölé

emelkednek,

nagy

tömegeket

csábítva

az

egyetemekre; majd négy-öt év elteltével, a hirtelen kínálatnövekedés
hatására az egyensúlyi szint alá csökkennek, ami visszaveti a beiskolázást.
A megint csak négy-öt éves késéssel bekövetkező kínálatcsökkenés hatására
ismét magasra szöknek a bérek – és ez így tart mindaddig, amíg a piac rá
nem talál a megnövekedett keresletnek megfelelő, új egyensúlyi pontra.
Az 1990. évi adatokhoz képest hallgatói létszám közel a négyszeresére
növekedett, addig a diplomás kibocsátás 1990. évi adatokhoz képest
megkétszereződött (13. ábra).
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13. ábra
Felsőoktatási kibocsátás Magyarországon, 1990 – 2008 között
Forrás: KSH STADAT alapján
Falusné (2002) a felsőoktatásban érzékelhető tendenciát úgy értékeli, hogy
„hazánk diplomás munkaerő-piaca anarchikus” és felesleges ilyen
mennyiségű „diplomás termelés”. A szerző kissé szkeptikusan közelíti meg
hazánk

diplomás

kibocsátását.

Ellenérvként

hozható

fel

a szerző

megállapításával kapcsolatban, hogy még mindig a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők képviselik a legkisebb arányt a munkanélküliek között, azaz a
megnövelt diplomás kibocsátás ellenére a felsőfokú végzettségűek jobb
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munkaerő-piaci pozíciókkal rendelkeznek, mint az alacsonyabb iskolai
végzettségűek. Berde et al. (2006) is cáfolják a szerző állítását, mivel a
megnövekedett diplomás kibocsátás ellenére a munkaerő-piac továbbra is
keresi a diplomás munkaerőt, azzal a kiegészítéssel, hogy nem olyan
mértékben, mint korábban, s nem kínál számukra olyan perspektívát sem,
mint korábban. A diplomások egyes munkakörökben „túlképzettnek”
számítanak,

amennyiben

követelményeknél

a

lényegesen

munkahely
magasabb

betöltéséhez

végzettséggel

szükséges

rendelkeznek.

Egyelőre kevés közöttük a tartós munkanélküli, rövidebb-hosszabb
munkanélküliség után a frissdiplomás pályakezdők túlnyomó többsége
munkát talál magának. Patay (2007) úgy véli, hogy egy gazdaságban nem
lehet hátrány a „kiművelt emberfők sokasága”, amennyiben hasznosítható
tudással rendelkeznek, mivel a jóléti társadalmak alapja csak a jól
képzett, magasan kvalifikált, egyre szélesedő humánerőforrás lehet.
Azonban Falusné (2002) megállapításának időszerűsége abban áll, hogy ha
ilyen mértékű marad a „diplomás termelés” komoly minőségi problémák
léphetnek fel a magyar felsőoktatási piacon. Vagyis nincs ellentmondás a
szerzők között, mert más aspektusról beszélnek. Egyet kell értenünk Falusné
(2002) állításával, hogy veszély a minőségi probléma, de az is igaz, hogy
hazánknak szüksége van minél több képzett emberre.

Galasi (2004) által elvégzett becslés alapján megállapítható a felsőoktatási
expanzió első évtizedében (2000-ig), hogy a felsőfokú végzettségűek egyre
nagyobb arányban helyezkedtek el olyan foglalkozásokban, amelyekben a
felsőfokú végzettség bérhozama rendkívül magas, azaz ebben az időszakban
a megnövekedett kibocsátás következményeként nem beszélhetünk a
diplomák leértékelődéséről.
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Az oktatási expanzió hatására a 20–29 évesek körében az érettségizettek
aránya 1998 és 2006 között 37,7%-ról 46,2%-ra, a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya 8%-ról 15,1%-ra nőtt (14. ábra). Az iskolázottsági szint
növekedése pozitív fejleményként értékelhető.
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14. ábra: A 20-29 éves generáció iskolai végzettsége
Forrás: KSH
A nem tanuló népesség körében az érettségizettek nagyobb hányada volt
foglalkoztatott (76,2%), kisebb része munkanélküli (8,5%), illetve inaktív
(15,3%), mint az érettségivel nem rendelkezők esetében. Még inkább igaz
ez, ha a diplomások esetében vizsgáljuk a mutatókat. Az oktatásban részt
nem

vevő

felsőfokú

végzettségű

20–29

évesek

84,6

százaléka

foglalkoztatott, 6,2 százaléka munkanélküli, 9,2 százaléka inaktív (KSH,
2007b).
Galasi (2008) három indikátor mentén (a felsőoktatás kibocsátása, felsőfokú
végzettségűek

munkanélkülisége,

felsőfokú

végzettségűek

bérelőnye)

hasonlította össze a magyarországi adatokat az OECD országok releváns
adataival (1997 – 2005). A szerző megállapítja, hogy a felsőfokú végzettségű
foglalkoztatottak minden országban és minden évben kereseti előnyhöz
jutnak és a magyar adatok rendre a kedvező helyzetű országok közé
sorolhatóak. Tehát a magyar diplomások helyzete kedvezőnek tekinthető az
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emelkedő felsőoktatási kibocsátás és változatlan foglalkoztatási szint mellett.
Falusné (2002) megállapításai a diplomás „termeléssel” ellentétes, szerinte a
diplomások foglalkoztatási helyzete nem javult, viszont a nem diplomások
helyzete javult. Galasi (2008) szerint az emelkedő kínálat és változatlan
foglalkoztatás mellett a diplomások munkaerő-piaci pozíciójának romlását
várhatnánk. A jelenség magyarázataként szolgál, hogy a megnövekedett
felsőoktatási kibocsátást meghaladta a felsőfokú végzettségűek iránti
kereslet emelkedése, amelyet Kézdi (2002) és Kertesi –Köllő (2003, 2006)
tanulmány is alátámaszt, de a megnövekedett kereslet az átsorolási hatásnak
tudható be, azaz a munkáltatók egyre több foglalkozást tekintenek felsőfokú
végzettséget

igénylő

foglalkozásnak.

Falusné

(2001)

a

felsőfokú

végzettségűek piacán kialakult helyzetet rejtett diplomás túltermelésnek
nevezi, mert szerinte a piacon tömegesen megjelenő diplomások a
munkahelyi követelményeket értékelik fel. Blaskó (2002) szerint a
tömegessé

váló

diploma

a

felsőfokú

végzettség,

mint

általános

alapkövetelmény elterjedését hozza magával a munkakörök változása nélkül.
Kertesi – Varga (2005) szerint a kilencvenes évtized oktatási expanziója
pozitív fejlemény, mivel e nélkül a hazai foglalkoztatás minden bizonnyal
még alacsonyabb szinten állna. A foglalkoztatáspolitika valódi nagy
gondja nem a túlzott expanzió, hanem az alacsony iskolai végzettségűek
foglalkoztatási

problémája.

Lukács

(2002)

hazánk

expanziójával

kapcsolatban problémaként veti fel, hogy nálunk tíz év alatt következett be
az, amelyhez a fejlettebb Nyugaton több évtized volt szükséges. Az expanzió
egy fogyasztói társadalomban normális jelenség, mivel a minőségi
felsőoktatás iránti fizetőképes kereslet növekszik.
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2.3.1. Az agrár-felsőoktatás helyzete
A mezőgazdasági termelés egyfajta életformát is jelent, amely generációról
generációra adódik át. A nyugat-európai felsőoktatási intézmények egyik
legfőbb ereje éppen az, hogy segítik a generációk közötti tudásátadó szerepet
és a beiskolázott hallgatók jelentős része családi kötődéssel, szakmai
tapasztalatok birtokában kerül az intézménybe. Hazánkban az agrároktatásba
jelentkezők esetén ez a szakmai kapcsolódás kevésbé intenzív és egyre
inkább gyengül, mert az agrárágazatokban dolgozók mind ritkábban
irányítják gyermekeiket hasonló pályára (Hajdu et al., 2002). Korai
kutatások alapján intenzívebb szakterületi pályaérdeklődés figyelhető meg a
fiatal agrármérnök jelöltek esetében, amelyet magyarázhat az a tény, hogy a
80-as években a falusi térségekből származó fiatalok tanultak az agárfelsőoktatásban (Veszeli, 1979).
A teljes hallgatói és az agrárképzési terület hallgatói létszámának változását
a 15. ábra mutatja be.
A rendszerváltozás első évtizedében mind a teljes hallgatói-, mind az
agrárképzésben résztvevők létszáma dinamikusan növekedett. A 2000-es
évektől kezdődően a felsőoktatás expanziójának növekedési üteme
mérséklődött, az agrár-felsőoktatásban tanulók száma viszont drasztikusan
csökkent és ez a folyamat napjainkban is meghatározó.
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15. ábra: A teljes hallgatói- és az agrárképzési terület hallgatói
létszámának változása 1991 – 2008. között
Forrás: KSH
Az agrárképzés iránt országos szinten csökkenő érdeklődés tapasztalható
mind az iskolarendszerű közép-, illetve felsőfokú, és az iskolarendszeren
kívüli felnőttképzésben egyaránt. Annak ellenére van ez így, hogy a
szakképzés tulajdonképpen a mezőgazdasági fejlődés egyik kulcstényezője,
hiszen alapvető feladata, hogy a tanulni vágyó fiatalokat olyan korszerű
elméleti és gyakorlati ismeretekkel lássa el, amelyek nemzetközi
összehasonlításban is versenyképesek, valamint igény szerint továbbképzési
lehetőségeket biztosítson az agrárszektorban dolgozók számára, az új
technológiai

módszerek,

jogszabályi

előírások,

piaci

információk

megismertetése céljából (KSH, 2008).
Az agrár-felsőoktatás helyzete nem független attól a válságtól, amely
majdnem két évtizede sújtja az agrárgazdaságot. Az agrárszektor általános
feltőkésítésének és kellő jövedelemtermelő lépességének hiánya negatív
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hatású az innovációs folyamatokra. A rendszerváltás után nagyon erős volt
az a vélemény, hogy drámaian csökken az agrárintézményekbe jelentkező
hallgatók száma és a szakma iránti érdeklődés. Az elmúlt évtized
fejleményei ezeket a súlyos aggodalmakat szerencsére nem igazolták, mert
ha nem is növekedett érdemben a mezőgazdaság és a kapcsolódó területek
iránti érdeklődés a hallgatói körben, de nem is beszélhetünk érdemi
visszaesésről (Horn, 2002).
Magda (2006) szerint Magyarország a XX. Században azért tudott elérni
gazdasági növekedést, mert az 1960-as évektől fokozott figyelmet fordítottak
az

alap-,

közép-

és

felsőfokú

oktatásnak.

Kezdetben

felsőfokú

technikumokat, majd főiskolákat és egyetemeket alapítottak, amelyek a
térség kutatóintézeteivel és termelő üzemeivel szoros együttműködést
létrehozva szolgálták a fejlesztést. Az 1990-es évek elejéig csak megfelelő
felkészültséggel lehetett bekerülni, a ’90-es évektől kezdődően a
felsőoktatási intézmények gyakorlatilag mindenkit felvettek.
Patay (2007) bírálja azt a gondolatot, mely szerint a felsőoktatási
intézmények tehetnek kizárólag a felvétel könnyebbségéről. A szerző szerint,
ha a felsőoktatási politika arra készteti az intézményeket, hogy
tömegével vegyék fel a hallgatókat, akkor azt teszik (mert anyagilag jól
járnak). Ha viszont minőséget várnak el tőlük (és ehhez mérik
költségvetési támogatásukat), azt fogják tenni, tehát egyértelműen nem az
intézményeket lehet okolni a kialakult helyzet miatt.
Magda (2006) írásában azt is kiemelte, hogy a 90-es évek első felében, az
agrár-felsőoktatási

intézményekben

megindult

az

„az

új

szak”-ok

alapításának „burjánzása”, de Nábrádi (2007) szerint ez a ’90-es évek elején
természetes reakció volt az agrár-felsőoktatási intézmények részéről.
Nábrádi (2007) azzal indokolta az új szakok alapításának szükségességét,
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hogy a mezőgazdasági termelés és üzemi rendszere a rendszerváltást
követően átalakult, így szükség volt az „egy szakú” (pl.: agrármérnök)
képzés

mellett

a

speciális

területek

terjedésére

(pl.:

gazdasági

agrármérnök, informatikus agrármérnök stb.), amelyeken a speciális
területek ismerete hozzásegíthette a pályakezdő diplomást a munkaerő-piaci
érvényesülésre a megváltozott körülmények között.
Patay (2007) csatlakozott ahhoz a nézethez, amely szerint a felsőoktatásban
megszerzett ismerethalmaz akkor értékesíthető jól a munkaerő-piacon, ha új,
és lehetőleg azonnal alkalmazható tudáselemeket tartalmaz.
Somogyi (1994), Kocsondi – Rendek (1993) már a rendszerváltást követő
első pár évben vizsgálták az agrárképzésben bekövetkezett változásokat. A
szerzők megállapítják, hogy a rendszerváltást követően az agráregyetemek
végzős hallgatóinak jövőjéről nagyon eltérőek a vélemények. A végzős
hallgatók is látják, hogy ami a szakmát illeti, az elképzelések és a gyakorlat
mást jelentenek. Egyik oldalról megjelent a nagyüzemi munkamegosztást
megszokott emberek munkanélkülisége és kezdő szakemberek egy része is
hosszabb ideig munka nélkül marad. Másik oldalról pedig, az oktatási
intézmények több hallgatót vesznek fel
Györgyi (2004) tanulmányában kiemeli az agrárvégzettséggel kapcsolatos
elhelyezkedési nehézségeket, de véleménye szerint ez nem egyedüli
probléma, mivel a megváltozott rendszerben a természettudományos
képzések sem igazán piacképesek.
Várady (1992) szerint az agrár-felsőoktatás piacgazdasági körülmények
között csak akkor tölti be szerepét, ha tartalmában következetesen és
folyamatosan igazodik a megváltozott piacorientált gazdálkodás igényeihez
és ezekből fakadó új képzési követelményekhez.
Kocsondi – Rendek (1993) szerint a rendszerváltás és hatása a
mezőgazdaságra jelentősen befolyásolta az agrár-felsőoktatást. Véleményük
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szerint új alapokra kell helyezni az agrárszakember képzést, mivel a piac
olyan szakembereket keres, akik alkalmasak a változó feltételeknek
megfelelő speciális szakismeretek megszerzésére.
Bakos (1991) írásában bírálta a kilencvenes években fennálló agrár
felsőoktatási intézményrendszert. Szemben Kocsis – Vermes (1992., 1314.p.) szerzőpárossal, akik a rendszerváltást követő években az agrárfelsőoktatási intézményrendszert – az egyéb tudományterületeken kialakult
intézményrendszerekkel összehasonlítva – példaértékűnek tartja, mivel azok
szakmai alapon szerveződtek. Ez a megállapítás teljes ellentétben áll Bakos
(1991) által megfogalmazott agrár-felsőoktatási intézményrendszerrel. A
szerző szerint az agrár-felsőoktatásban „furcsa képződmények” alakultak ki,
amelyek monopol jelleggel, szakmai alapon szerveződtek. Az ilyen típusú
intézményekkel kapcsolatban megjegyzi a szerző, hogy költséges és
gazdaságtalan és jövőbeni átalakításán el kell gondolkodni.
Avar (2007) is megállapítja ezt, az agrárdiplomásokra vonatkozóan, mivel
szerinte a korábbinál hosszabb ideig tart az elhelyezkedés, de 6-7 hónapon
belül általában minden agrármérnök talál magának munkát.
Az irodalmi források alapján megállapítható, hogy jelentős átalakuláson
ment végbe Magyarország gazdasága és társadalma. Hazánkban is
megjelent a munkanélküliség, mint a modern piacgazdaságok természetes
velejárója. A reformfolyamatok az oktatási rendszert sem hagyták
érintetlenül. Átalakult a felsőoktatás szerkezete és megnövekedett a
diplomások kibocsátása. Az oktatási expanzió hazánkban gyorsan ment
végbe, a kormányzatok rövid idő alatt akarták elérni azt, amit Nyugateurópában több évtized alatt valósítottak meg.
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3. A disszertáció célkitűzései
A disszertáció megírásának elsődleges célja a pályakezdő agrárdiplomások
munkaerő-piaci helyzetének értékelése, 2006-2008. években.

A cél eléréséhez szükséges feladatok:


Magyarországon jellemző munkaerő-piaci tendenciák elemzése.



A rendszerváltást követő felsőoktatási expanzió okainak és
következményeinek elemzése.



A pályakezdő agrárdiplomások gazdasági aktivitásának elemzése.



A

pályakezdő

agrárdiplomásokat

foglalkoztató

munkáltatók

szervezeti jellemzőinek vizsgálata.


A

betöltött

munkakörök

jellemzőinek

és

munkaerő-piaci

illeszkedésének vizsgálata.


Az elhelyezkedési alternatívák elemzése.



A pályakezdő agrárdiplomások munkaidő és jövedelmi helyzetének
elemzése.



A

pályakezdő

agrárdiplomások

pályamódosítási

jellemzőinek

vizsgálata.


Javaslatok megfogalmazása egy lehetséges intézményi pályakövetési
modell kialakítására a felsőoktatásban.
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER
4.1. Szekunder kutatás
A disszertáció feladatait szekunder és primer kutatás alapján végeztem el.
A szekunder adat- és információgyűjtés kiterjedt a kapcsolódó szakirodalom
áttanulmányozására, feldolgozására. A szekunder kutatás a munkaerő-piaci
tendenciák

és

felsőoktatásban

bekövetkezett

expanzió

okainak

és

foglalkoztatási hatásainak elemzésre terjedt ki. A szekunder kutatás
eredményeit az „Irodalmi áttekintés” című fejezetben ismertettem.
4.2. A primer kutatás
A kitűzött cél megvalósítása érdekében szükség volt egy új adatbázis
kialakítására, amely alapján értékelhetővé váltak az agárképzés területén
végzettek munkaerő-piaci pozíciói.
Az

agrárképzési

területen

végzettek

munkaerő-piaci

helyzetének

értékeléséhez szükséges adatbázist primer kutatás alapján alakítottam ki.
A primer adatok gyűjtéséhez a kvalitatív (minőségi) és a kvantitatív
(mennyiségi) módszereket alkalmaztam.
A vizsgált célcsoport
Csapóné (2004) szerint a felsőoktatási intézmények végzett hallgatóinak bizonyos rendszerességgel - kiküldött kérdőívek segítségével folyamatosan
vizsgálható az intézmény által kibocsátott diploma munkaerő-piaci értéke. A
kérdőíves

felmérések

eredményei

hasznos

és

stratégiai

fontosságú

információkat nyújtanak az Alma mater számára.
A kapcsolódó jogszabályi háttér3 előírja a felsőoktatási intézmények
számára, hogy kísérje figyelemmel azoknak a személyeknek a munkaerőpiaci helyzetét, akik náluk záróvizsgát tettek vagy bizonyítványt/oklevelet
szereztek.
3

2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
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A kutatás célcsoportját az agrárképzési terület pályakezdő diplomásai
alkották. A rendelkezésemre álló lehetőségek alapján a Kaposvári
Egyetemen agrárképzési területen végzett (záróvizsgát tett) személyeket
választottam a kérdőíves felmérés célcsoportjának.

A

Kaposvári

Egyetemen

a

kutatás

kezdeti

szakaszában,

azonos

időpontokban és agrárképzési területen, három szakon végeztek hallgatók
(állattenyésztő mérnök, agrármérnök, gazdasági agrármérnök). A vizsgált
feltételek alapján az intézményben három szakon végeztek „agrárosok”,
hagyományos képzési rendszerben. A vizsgálat kiterjedt az agrármérnök és
gazdasági agrármérnök (hagyományos egyetemi képzés), valamint az
állattenyésztő mérnöki (hagyományos főiskolai képzés) szakon végzettekre,
így a Bologna-rendszerben létesített és indított alapszakon és mesterszakon
végzettek nem szerepeltek a kutatásban, mivel alapképzési szakon először
2009. decemberében végeztek hallgatók.
A célcsoport meghatározásában további kiválasztási szempont, hogy az
egyén az első diploma megszerzésére irányuló képzés, nappali tagozatán
sikeres záróvizsgával rendelkezzen. A nappali tagozaton végzett hallgatókat
azért választottam a vizsgálat célcsoportjává és zártam ki a levelező
tagozaton

és

kiegészítő

képzésben

résztvevőket,

mert

a

nappali

alapképzésben végzettek vizsgálata során célravezetőbb eredményeket
kaphat az intézmény a friss diplomásokról, illetve a munkaerő-piaci
folyamatokról (Horváth, 2008).
A célcsoport méretét, a rendelkezésemre álló időt és a statisztikai
elemzésekhez szükséges elemszám elérését figyelembe véve, legalább három
évfolyam munkaerő-piaci adatainak elemzését tűztem ki célul. A végleges
célcsoport kiválasztásánál törekedtem arra is, hogy a végzett hallgatók
záróvizsgájának időpontja (végzés éve) és a felmérés időpontja ne legyen túl
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távoli, mert az a válaszadási arányt csökkentheti. A szakirodalmi ajánlásokat
figyelembe véve a záróvizsgát követő 12 – 15. hónapra vonatkozóan
végeztem el a 2005 - 2006 - 2007. év nyarán záróvizsgát tett személyek
munkaerő-piaci szempontú vizsgálatát. A kérdőíves vizsgálatokat minden
évfolyam esetében azonos naptári időszakban folytattam le. A 2005-ben
végzettek felmérését 2006. július – szeptember hónapok között; a 2006-ban
végzettek felmérését 2007. július – szeptember hónapok között; a 2007-ben
végzettek felmérését 2008. július – szeptember hónapok között folytattam le.
Tehát az adatfelvételek a 2006 – 2008. évek munkaerő-piaci helyzetét
mutatja be a vizsgált célcsoport esetében. Azonos naptári időszakokban
elvégzett felmérések lehetővé teszik az időbeli összehasonlítás lehetőségét.
A vizsgált években a végzettek számát nem és szak szerinti megoszlását a 4.
táblázat mutatja.
4. táblázat
A Kaposvári Egyetemen 2005-2006-2007. években agrárképzési
területen, nappali tagozaton záróvizsgát tett hallgatók létszáma (fő)
Megnevezés

2005

2006

2007

126

109

120

nő

68

62

70

férfi

58

47

50

agrármérnök

41

47

46

állattenyésztő mérnök

17

8

11

gazdasági agrármérnök

68

54

63

Összesen végzett
Ebből:

Forrás: Kaposvári Egyetem Oktatási Igazgatóság adatai alapján

A vizsgálati években, a korábban leírt szempontok alapján a Kaposvári
Egyetem agrárképzési területén összesen 355 fő végzett. A sokaság
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elemszámából kiindulva a teljes sokaságra kiterjedő adatfelvétel vált
indokolttá. A primer kérdőíves vizsgálatok sikerességét erőteljesen
befolyásolja a megfelelő összetételű válaszadási arány.
A sokaság egészére kiterjedő adatfelvétel során célul tűztem ki, a sokaság
elemszámának legalább a 60%-át, az 5. táblázat arányainak megfelelő
adatbázis létrehozását.
Az adatbázis összetételének meghatározásakor rendező ismérvekként
használtam fel a záróvizsga évét, az elvégzett szakot és a végzett egyén
nemét.
5. táblázat
A Kaposvári Egyetemen 2005-2006-2007. években agrárképzési
területen, nappali tagozatos végzett évfolyamok kvótái (%)
Év
2005

2006

2007

Szak megnevezése
agrármérnöki
állattenyésztő mérnöki
gazdasági agrármérnöki
agrármérnöki
állattenyésztő mérnöki
gazdasági agrármérnöki
agrármérnöki
állattenyésztő mérnöki
gazdasági agrármérnöki

nő
20
5
29
22
4
31
22
4
32

férfi
13
9
24
21
4
18
16
5
21

Forrás: Kaposvári Egyetem Oktatási Igazgatósága adatai alapján saját
szerkesztés

A visszaérkezett és értékelhető kérdőívek száma 216, amelynek belső
struktúráját a 6. táblázat mutatja. A vizsgált minta szak, nem és a végzés éve
alapján reprezentatívnak tekinthető.
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6. táblázat
A visszaérkezett kérdőívek megoszlása (%)
Év

Szak megnevezése
agrármérnök
állattenyésztő mérnök
gazdasági agrármérnök
agrármérnök
állattenyésztő mérnök
gazdasági agrármérnök
agrármérnök
állattenyésztő mérnök
gazdasági agrármérnök

2005

2006

2007

nő
19,7
5,3
28,9
22,4
4,5
29,9
21,9
4,1
31,5

Férfi
13,2
9,2
23,7
20,9
3,0
19,4
16,4
5,5
20,5

Forrás: Kaposvári Egyetem Oktatási Igazgatósága alapján saját
szerkesztés

A kvalitatív módszerek közül strukturált mélyinterjú eszközét alkalmaztam.
Az adatfelvételt 15 munkáltató szervezettel és 15 végzett diplomással
folytattam le. Az alkalmazott mélyinterjú kérdéssorát az 1. melléklet
tartalmazza.

A

szervezeti

mélyinterjúkat

különböző

munkaerő-piaci

szereplők bevonásával folytattam le. A munkaerő-piaci szereplők között
szerepeltek a versenyszféra és a közszféra releváns munkaadói. Az
interjúban résztvevő szervezetek a névtelenségüket kérték. A mélyinterjú
készítés során összegyűjtött információk segítették a kérdőíves felmérés
adatainak az elemzését.
A kvantitatív (mennyiségi) kutatás eszközeként kérdőíves módszert
alkalmaztam. A kérdőíves adatfelvételt kiegészítette a kvalitatív felmérés.
Az agrárképzési területen végzett hallgatók munkaerő-piaci elemzéséhez az
2. mellékletben található kérdőívet alkalmaztam. A kérdőív szakmai
szerkesztésnél figyelembe vettem a FIDÉV (Fiatal Diplomások Életpálya
Vizsgálata) kutatás során alkalmazott kérdőívet, továbbá a témában jártas
szakemberek munkáit (Galasi, 2004).
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A kérdőív szerkesztésénél különböző kérdés típusokat alkalmaztam. A
kérdések alapvetően zárt kérdések voltak. Az általam használt kérdőív hat fő
részre tagolódott.
A kérdőív fejezetei a következő témakörökre tagolódnak:
1. Munkaerő-piaci jellemzők (14 kérdés): magába foglalja az
egyének munkaerő-piaci státuszára, munkaviszonyára, munkakörére, a
munkakör és szakképzettség illeszkedésre vonatkozó információkat.
2. Munkáltató jellemzői (7 kérdés): magába foglalja a munkáltató
cégének tevékenységi területét, földrajzi elhelyezkedését, társasági formáját,
szervezeti méretét és tulajdonosi szerkezetére vonatkozó információkat.
3. Munkaidő – kereseti adatok (4 kérdés): magába foglalja az
egyénekre a munkavégzés első évében jellemző havi munkaidőt, átlagos havi
nettó keresetet, jövedelmi elvárást és jövedelmének minősítését.
4. Az álláskeresés módszere (4 kérdés): magába foglalja az
álláskeresés

megkezdésének

idejét

és

információs

csatornáit,

az

elhelyezkedés idejét, a beadott álláspályázatok- és állásinterjúk számát az
első munkahely megszerzésére vonatkozóan.
5. Pályamódosítás – képzés (10 kérdés): magába foglalja a
szakmaváltási hajlandóságot, annak szakmai területét, képzési formáját;
továbbá a jelenleg képzésben részt vevők arányát, a képzés szintjét, szakmai
irányultságát, képzési költség fedezetét és a képzési motivációkat, valamint
az egyetemi képzéssel kapcsolatos elégedettségre és a tanulmányok
gyakorlati hasznosíthatóságára vonatkozó információkat.
6. Háttérváltozók (9 kérdés): magába foglalja az elvégzett képzés
azonosítását (kar, szak, diploma minősítése, stb.), illetve a kérdőívet kitöltő
személy demográfiai adatait (nem, kor, lakhely, szülők iskolai végzettsége,
stb.).
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Válaszadást segítő eszközök alkalmazása
A pályakövetési felmérések során is szükséges a válaszadást segítő eszközök
használata. Legfőképp akkor indokolt a használata, amennyiben kis létszámú
populációt kívánunk felmérni és abból a téma szempontjából releváns
következtetéseket kívánunk levonni. A válaszadást segítő eszközök
alkalmazása a kutatás megvalósítása során több lépcsőben kerültek
alkalmazásra. Válaszadást segítő eszközökként alkalmaztam a felkérő
levelet, a telefonon keresztüli kapcsolatfelvételt, majd az egyén döntése
alapján postai vagy elektronikus úton küldtem ki a kérdőívet.
A kérdőív kiküldése után két-három hét múlva emlékeztető telefonhívást
és/vagy e-mail kiküldését alkalmaztam. Bizonyos esetekben a végzett
hallgató vállalta a telefonos lekérdezés lehetőségét vagy a személyes
adatfelvétel alkalmazását.
Adatfeldolgozás módja
A visszaérkezett és értékelhető kérdőívek adatait MS Excel és SPSS 13.0
programok segítségével dolgoztam fel.
A kérdések típusától függően egyváltozós-, kereszttábla-, varianciaelemzést
és korrelációszámítást végeztem.
•

Az egyváltozós elemzés minden adatbázis elemzés első lépései között
szerepel. Az egyváltozós elemzések közül a helyzetmutató számokat
alkalmaztam (Sajtos - Mitev, 2007).

•

A kereszttábla-elemzés széles körben elterjedt elemzési módszer, amely
két vagy több változó közötti összefüggést vizsgál, illetve ezek kombinált
gyakorisági eloszlását mutatja (Sajtos - Mitev, 2007). A kereszttáblaelemzéshez Pearson-féle Khi-négyzet próbát alkalmaztam, amely alapján
megállapítható, van-e statisztikai összefüggés a vizsgált változók között
(Molnár, 2007; Elfering et al., 2007). Szignifikáns eredményeknek az
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5%-nál kisebb értékeket tekintettem. A kapcsolat szorosságát a Carmerféle kontingencia együtthatóval mértem (Hunyadi et al., 2001)
•

A varianciaelemzés a magyarázó modellek közé tartozik, és egy olyan
elemzési módszer, amely egy vagy több független változó hatását
vizsgálja egy vagy több függő változóra (Sajtos - Mitev, 2007; Molnár,
2007, Hunyadi et al. 2001). Az elemző munka során az egy szempontos
és több szempontos variancia analízist alkalmaztam. A varianciaanalízis
azért egy szempontos, mert a független mintákat csak egyetlen szempont
– az alkalmazott csoportosító változó – alapján csoportosítja.(Zalainé,
2002). A több szempontos varianciaanalízis annyiban tér el az előbb
ismertetett módszertől, hogy egyszerre több független változó egy
függőre gyakorolt hatását méri, és a független változók között fellépő
interakciót is vizsgálja (Sajtos - Mitev, 2007; Molnár, 2007; Hunyadi et
al. 2001).
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
5.1. Az agrárdiplomások demográfiai és munkaerő-piaci jellemzői
5.1.1. Az agrárdiplomások demográfiai jellemzői
A fejezet célja a felmérésbe bevont agrárképzési területen végzett személyek
általános jellemzőinek bemutatása a háttérváltozók alapján. A részletes
adatokat a 7. táblázat mutatja be.
7. táblázat
A minta megoszlása a háttérváltozók alapján (%)
A minta megoszlása
Elemszám, fő
%
A megkérdezettek száma
Összesen
216
100,0
Végzés éve
2005
76
35,2
2006
67
31,0
2007
73
33,8
Nem
férfi
121
56,0
nő
95
44,0
Szak
agrármérnök
82
38,0
állattenyésztő mérnök
23
10,6
gazdasági agrármérnök
111
51,4
Diploma minősítése
közepes
49
22,7
jó
119
55,1
jeles
48
22,2
Anya iskolai végzettsége
általános iskolai végzettségű
14
6,5
szakmunkás végzettségű
42
19,4
középfokú végzettségű
94
43,5
felsőfokú végzettségű
63
29,2
nem válaszolt
3
1,4
Apa iskolai végzettsége
általános iskolai végzettségű
5
2,3
szakmunkás végzettségű
64
29,6
középfokú végzettségű
89
41,2
felsőfokú végzettségű
53
24,5
nem válaszolt
5
2,3
Megnevezés
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A kérdőívet visszaküldők 35,2 százaléka 2005-ben, 31 százaléka 2006-ban
és 33,8%-a 2007-ben teljesítette eredményesen a záróvizsgát.
A válaszadók 56 százaléka nő és 44 százaléka férfi, amely reprezentálja a
2005-2007. években végzett hallgatói létszám összetételét.
A felmérésbe bevont agrárképzési területhez tartozó szakok 38%-át
agrármérnökök, 10,6 százalékát állattenyésztő mérnökök és 51,4 százalékát
gazdasági agrármérnökök alkotják, amely adatok reprezentálják az
alapsokaság összetételét a vizsgált évekre vonatkozóan.
A kérdőívet visszaküldők között elégséges eredménnyel rendelkező
diplomás nem volt. A végzettek 22,7 százaléka közepes, 55,1 százaléka jó és
22,2 százaléka jeles eredménnyel zárta felsőfokú tanulmányait.
A legfiatalabb végzett agrárdiplomás 22 éves, míg a legidősebb 35 éves, az
átlagéletkoruk 25 év. A megkérdezettek fele 25 évnél fiatalabb.
Az egyén életpályájának alakulását meghatározhatja a családi háttér. A
munkaerő-piaci szegmentáció kutatások közé tartozik a diszkrimináció
elmélete. A családi hátér szegmentáló tényező akkor is, amikor egy fiatal
életpályáját megkezdi (László, 1995). A családi háttér szempontjából
kiemelhető a szülők iskolai végzettsége, amely az elmélet szerint
meghatározó

szerepet

játszik

az

egyén

későbbi

munkaerő-piaci

magatartásában. Az elmélet szerint a felsőfokú végzettséggel rendelkező
szülők gyermekei könnyebben érvényesülnek a munkaerő-piacon, míg az
alacsonyabb végzettséggel rendelkező szülök gyermekei nehezebben. A
végzett agrárdiplomások döntően középfokú és szakmunkás végzettségű
szülők gyermekei. A végzettek harmada diplomás családból származik.

A kutatás kiterjedt a célcsoport idegen nyelv ismeretének elemzésére. Az
idegennyelv-tudás mai gazdasági-társadalmi helyzetben befolyásolhatja az
egyén

munkaerő-piaci

pozícióját.
47

A

hazai

vállalatok

tulajdonosi

szerkezetében meghatározó a külföldi tőke aránya. A külföldi tulajdonú
vállalatok vezetői elvárják alkalmazottaiktól az „anyavállalat” szervezeti
kultúrájának megfelelő kommunikációt. Az idegen nyelv tudása korábban
előnyt jelentett, míg napjaink munkaerő-piacán alapkövetelménnyé vált.
Ha az egyén nem birtokolja az idegen nyelv ismeretét, akkor hátrányba
kerülhet a munkaerő-piaci verseny során. A képesítési követelményben
előírt nyelvvizsga a diploma kiadás jogi előfeltétele, azonban ez nem
szakmai követelmény. A munkáltatók a diplomás szakembert keresik, amely
tényt a dolgozat későbbi részében több adat is alátámaszt. A végzett
hallgatókkal folytatott mélyinterjúk és személyes tapasztalataim alapján a
pályakezdők értékrendjében másképp jelenik meg ez a témakör. A
záróvizsgát teljesítő hallgató, úgy értékeli, hogy az elvégzett három, illetve
öt év feljogosítja a diplomás munkaerő-piaci belépésre, de sajnos ez a
gondolkodás téves, mert a munkáltatók az ellenkezőjét igazolták vissza.
Tehát fontos a diplomával és a záróvizsga igazolással rendelkező
pályakezdők munkaerő-piaci sikerességének vizsgálata és összehasonlítása.
A 8. táblázat mutatja be a végzett hallgatók idegen nyelvi ismeretének
arányát, két időpontra vonatkozóan.
8. táblázat
A nyelvvizsgával rendelkezők aránya 2005-2007, %
Megnevezés
Alapfokú nyelvvizsga
Középfokú nyelvvizsga
Felsőfokú nyelvvizsga
Nincs nyelvvizsga

A végzés évében
(%)
6,9
60,2
4,6
28,2

A végzést követő 1. év után
(%)
6,9
66,7
5,6
20,8

Az agrárdiplomások a végzés évében jellemzően (60,2%) középfokú- és
kisebb arányban alapfokú (6,9%) és felsőfokú (4,6%) nyelvvizsgával
rendelkeztek. Az államvizsga évében a friss diplomások közel harmada nem
teljesítette az idegen nyelvi követelményeket.
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A disszertáció további részében a képesítési követelményben rögzített idegen
nyelvi előírást tekintem vizsgálati alapnak. A képesítési követelmény az
egyetemi képzés esetében középfokú „C” típusú, míg főiskolai képzés
esetében alapfokú „C” típusú nyelvvizsgát ír elő. Az eredményeket a 9.
táblázat mutatja be.
9. táblázat
A nyelvvizsgával rendelkezők aránya, szakképzettség szerint, %
(2005-2007)
Nyelvvizsga
megnevezés
Alapfokú
Középfokú
Felsőfokú
Nincs
nyelvvizsga

Állattenyésztő
Gazdasági
Mérnök
agrármérnök
egy évvel végzés egy évvel Végzés egy évvel
később
később
évében
később
évében
2,4
34,8
47,8
3,6
1,8
64,6
4,3
8,7
73,0
80,2
8,5
3,6
4,5

Agrármérnök
végzés
évében
3,7
58,5
7,3
30,5

24,5

60,9

43,5

19,8

13,5

A záróvizsga évében a gazdasági agrármérnök szakon végzettek jelentős
hányada, míg az agrármérnök szakon végzettek több mint 60 százaléka
teljesítette az idegen nyelvi követelményeket. Az állattenyésztő mérnök
szakon a végzett hallgatók 39,1 százaléka teljesítette a képesítési
követelményben

előírt

vagy

annál

magasabb

szintű

nyelvvizsga

követelményt.
A záróvizsgát követő első évben mindhárom szakon pozitív irányú
változás tapasztalható a nyelvi előírás teljesítésében. Az állattenyésztő
mérnök szakon 17,4 százalékkal, a gazdasági agrármérnök szakon 8,1
százalékkal, az agrármérnök szakon 7,3 százalékkal növekedett a nyelvi
követelmény szint teljesítése. A végzést követő első évben is magas
azoknak az agrárszakembereknek az aránya, akik nem rendelkeztek a
megfelelő szintű nyelvvizsgával.
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A felmérésbe bevont személyek összetétele reprezentálja (végzés éve, nem,
szakképzettség) a vizsgálati időszakra jellemző alapsokaság összetételét. Az
államvizsga évében a végzett hallgatóknak közel harmada nem teljesítette a
nyelvi követelményeket. A szülők iskolai végzettsége alapján megállapítható,
hogy a végzett hallgatók szülei közel azonos arányban rendelkeznek
alapfokú- vagy felsőfokú iskolai végzettséggel, de a friss diplomások szülei
döntő része a középfokú végzettségűek csoportjába sorolható. A szülők
iskolai végzettségével kapcsolatban megfigyelhető, hogy fokozatosan
csökken az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya és
párhuzamosan növekszik a felsőbb végzettséggel rendelkezők aránya. Tehát
az első generációs értelmiségiek csoportjába tartozó szülők beiskolázzák
gyermekeiket, vélhetően a jövőbeni jobb életszínvonal reményében. A szülők
iskolázottsági szintje a mezőgazdaság sajátosságaira enged következtetni.
A rendszerváltás előtt az összes – mezőgazdaságban -foglalkoztatottak
számához képest akkor alacsony értékű volt a felsőfokú végzettségűek
aránya, mert a foglalkoztatáspolitika, a mezőgazdaság gépesítettsége elsősorban az állattenyésztésben – miatt magasabb arányban foglalkoztattak
kézi munkaerőt, mint az átszerveződést követően 10-15 évvel. Ma az azonos
méretű gazdasági egységek az akkori munkaerő töredékét foglalkoztatják
úgy a fizikai, mint a szellemi munkák területén.

5.1.2. Pályakezdő agárdiplomások munkaerő-piaci jellemzői
A

munkaerő-piac

kínálati

oldala

alkotja

a

rendelkezésre

álló

munkaerőforrás mennyiségét, amely két csoportba sorolható: a gazdaságilag
aktívak és gazdaságilag inaktívak. A KSH terminológia4 szerint a
gazdaságilag aktívak a foglalkoztatottak és a munkanélküliek. A módszertan
4

Gazdaságilag aktív népesség: a népesség azon része, amelyik munkavállalóként vagy
munkakeresőként megjelenik a munkaerő-piacon, azaz a foglalkoztatottak és a
munkanélküliek.
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foglalkoztatottnak tekinteni a jövedelmet termelő tevékenységet végző
személyt. A kutatás szempontjából foglalkoztatottak közé sorolom a
munkaviszonyban, a megbízási- és a vállalkozói jogviszony keretében
munkát végző személyeket. A gazdaságilag inaktívak közé sorolom a
tanulókat, hallgatókat, valamint a GYES/GYED-en tartózkodó személyeket.
A végzést követő első évben a pályakezdő agrárdiplomásokat a magas
arányú gazdasági aktivitás (93,5%) és alacsony inaktivitás (6,5%) jellemzi.
Formádi et al. (2009, 41.p.) is vizsgálták a friss diplomások életútját, de a
szerző tanulmányában a pályakezdés kezdeti szakaszában az általam mért
adatokhoz képest alacsonyabb, 2,4 százalékos inaktivitást állapított meg a
friss

diplomások

munkaerő-piaci

helyzetének

értékelésében,

amely

inaktivitási arányban nem került kimutatásra a doktoranduszok aránya.
A pályakezdő agrárdiplomások első évi munkaerő-piaci státuszát, a
végzést követően a 10. táblázat mutatja be.
10. táblázat
A 2005 – 2007. években agrárképzési területen végzettek munkaerőpiaci státusza
(n=216)
Megnevezés
Munkajogi viszony
Megbízási jogviszony
Vállalkozói jogviszony
Munkanélküli
Doktorandusz
GYES/GYED
Tanuló/hallgató, nappali tagozaton

Megoszlás
(%)
73,6
4,2
3,7
12,0
4,6
1,4
0,5

A vizsgált csoportot a magas arányú munkavállalási hajlandóság és a nappali
tagozaton továbbtanulók alacsony aránya jellemezte, tehát a végzett
agrárdiplomások az első diploma megszerzése után munkát vállaltak. Az
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eredmények ellentétesek a FIDÉV kutatásban megállapított adatokkal.
Galasi (2004) azt állapítja meg, hogy a fiatal diplomásoknak az első
munkaerő-piaci megfigyelés idején alacsony foglalkoztatási szintjéhez
alacsony munkanélküliségű arány párosul. A szerző az alacsony aktivitási
rátát a nappali tagozaton tanuló, magas hallgatói aránnyal magyarázta.
A végzettek 81,5 százalékát - a teljes mintához viszonyítva - foglalkozatásra
irányuló jogviszonyban alkalmazták. Az agrárdiplomások 73,6 százaléka
munkajogi viszonyban, 4,2 százaléka megbízási- és 3,7 százaléka vállalkozói
jogviszonyban tudott elhelyezkedni. A foglalkoztatottak 94,9 százaléka
teljes-, míg 5,1 százaléka részmunkaidőben végzett jövedelemtermelő
tevékenységet. A munkaerő-piaci adatok arra engednek következtetni, hogy
a képzési rendszer elsősorban az alkalmazotti létre készíti fel az egyéneket
(77,8% alkalmazott   3,7% vállalkozó), amely a képzés jellegéből és
tartalmából adódhat. A friss diplomás lehetősége elsősorban az alkalmazotti
lét, a tőkehiány, gyakorlati tapasztalat hiánya miatt stb. nem lehet vállalkozó,
de a vállalkozók aránya javítható a vállalkozói ismeret és készség fejlesztő
programok alkalmazásával már a képzési ciklus alatt.
A végzettek 4,6 százaléka doktorandusz, 1,4 százaléka gyermeknevelés miatt
maradt távol a munkaerő-piactól és 0,5%-a nappali tagozaton folytatta
tanulmányait. A doktoranduszok aránya évente változó nagyságú, mivel a
felvehető létszám évente, központilag kerül meghatározásra. A doktori
képzésben résztvevők fontos szerepet tölthetnek be a kutatói utánpótlás
nevelésben.
A munkaerő-piaci besorolás szempontjából a doktoranduszok speciális
helyzetet teremtenek. A KSH munkaerő felmérés módszertana nem tér ki az
ösztöndíjas jogviszonyra, de rendelkezik a gazdasági aktivitás szempontjából
mérvadó tevékenységről. „ A gazdasági aktivitás szempontjából mérvadó
tevékenységeknek azokat tekinti, amelyek hozzájárulnak a nemzeti
52

össztermék előállításához. E tevékenységek közé a piaci jellegű termelés és
szolgáltatások tartoznak” (KSH, 2006). A doktorandusz jogi értelemben
hallgatói jogviszonynak minősül és munkaerő-piaci besorolás szempontjából
a gazdaságilag inaktívak csoportjához tartozik.
A munkanélküli végzettek meghatározó részének (57,1%) az államvizsgát
követően még nem volt állása és kisebb részének (42,9%) már megszűnt a
munkahelye. A pályakezdő munkanélkülieknek közel háromnegyede
regisztráltatta magát a munkaügyi központban.
A pályakezdők a munkahely megszűnésének okai között említették a „nem a
szakmának megfelelő munkakörben dolgoztam”, „nem felelő a fizetés”
érveket. A munkanélküliség okát az álláshiányban fogalmazták meg.
A vizsgált célcsoport munkaerő-piaci adatait, végzés éve szerint a 11.
táblázat szemlélteti.
11. táblázat
Az agrárképzési területen végzettek munkaerő-piaci státusza,
évfolyamonként (2005-2007.), %
(n=216)
Végzés éve
2005
2006
2007
64,5
71,6
84,9
9,2
3,0
3,9
6,0
1,4
13,2
13,4
9,6
6,6
6,0
1,4
2,6
1,4
1,4

Megnevezés
Munkajogi viszony
Megbízási jogviszony
Vállalkozói jogviszony
Munkanélküli
Doktorandusz
GYES/GYED
Tanuló/hallgató, nappali tagozaton

A vizsgált három év adatai alapján korai lenne tendenciát megállapítani,
viszont tényközlésre alkalmas a három év kutatási eredménye. A
gazdaságilag aktívak aránya a vizsgált évfolyamok között eltérő. A 2005-ben
végzett évfolyam 90,8 százaléka, a 2006-ben végzett évfolyam 94 százaléka
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és a 2007-ben végzett évfolyamnak már a 95,9 százaléka gazdaságilag aktív
népesség közé sorolható. A vizsgált évfolyamok esetében az egyes
foglalkoztatási jogviszonyok között figyelhető meg arányváltozás. A
gazdasági aktivitás növekedésével párhuzamosan a foglalkoztatottak
aránya növekszik, miközben az inaktívak aránya csökken. A 2005-ben
végzett agrárdiplomások 77,6 százaléka foglalkoztatott, amely a vizsgált
három évfolyam esetében a legalacsonyabb érték. A következő évek
adataiban javuló irányzat tapasztalható, amely szerint a 2006-ban végzettek
80,6 százaléka és a 2007-ben végzetteknek már 86,3 százaléka
foglalkoztatott. A foglalkoztatott kategórián belül az egyes foglalkoztatási
jogviszonyok megjelenése eltérő arányú. A munkajogi viszonyban
foglalkozatott egyének aránya növekvő, a megbízási jogviszonyban
csökkenő, míg a vállalkozói jogviszonyban évről évre eltérő adatok
tapasztalhatóak.
Az

atipikus

foglalkoztatási

formák

közül

a

részmunkaidőben

foglalkoztatottak arányában a csökkenő tendencia érvényesült. Míg 2005ben a végzettek 6,8 százaléka, 2006-ban 5,6 százalékára jellemző, addig a
2007-ben végzett évfolyamnak a 4,8 százaléka választotta ezt a
foglalkoztatási formát. Hazánkban a részmunkaidejű foglalkoztatás aránya
nem számottevő.
A három év vizsgálatában a doktoranduszok arányváltozása számottevő. Az
arányváltozás egyértelműen a csökkenés irányába mutat, a csökkenés
összefüggésbe hozható az államilag finanszírozott ösztöndíjak számának
intézményi szintű csökkenésével és a pályakezdők esetében tapasztalható
növekvő jövedelmi elvárásokkal.
A három év adatainak elemzésében a munkanélküliek aránya csökkenő. A
2005-ben végzett évfolyam 13,2 százaléka, a 2007-ben végzett évfolyamnak
már csak 9,6 százaléka munkanélküli. A foglalkoztatásra irányuló
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jogviszony szempontjából történő elemzés alapján megállapítható, hogy a
végzett évfolyamok évről évre javuló munkaerő-piaci mutatókkal
jellemezhetőek.
A munkaerő-piaci státusz alakulását, szakok szerinti bontásban a 12. táblázat
mutatja be.
12. táblázat
Az agrárképzési területen végzettek munkaerő-piaci státusza,
szakonként (2005-2007.), %
(n=216)
Állattenyésztő Gazdasági
Megnevezés
Agrármérnök
mérnök
agrármérnök
Munkajogi viszony
76,8
69,6
72,1
Megbízási jogviszony
2,4
6,3
Vállalkozói jogviszony
1,2
8,7
4,5
Munkanélküli
13,4
21,7
9,0
Doktorandusz
3,7
6,3
GYES/GYED
2,4
0,9
Tanuló/hallgató, nappali
0,9
tagozaton
Gazdasági aktivitás szempontjából a különböző szakon végzett egyének
munkaerő-piaci pozíciói eltérőek. Az állattenyésztő mérnökök 100
százaléka, az agrármérnökök 93,9 százaléka és a gazdasági agrármérnökök
91,9 százaléka gazdaságilag aktív. A foglalkoztatási és a munkanélküliségi
adatok alapján az állattenyésztő mérnököket alacsonyabb foglalkoztatási
arány (78,3%) és az átlagosnál magasabb munkanélküliségi ráta (21,7%)
jellemezte. A kialakult foglalkoztatási probléma vélhetően nem a főiskolai
végzettség „leértékelődéséből” adódik, hanem egyrészt a megváltozott
munkaadói igényekből fakadhat, másrészt a képzés jellegével és tartalmával
hozható összefüggésbe. Az állattenyésztő mérnöki képzés során a hallgatók
az állattenyésztésre specializált ismereteket sajátítanak el, míg a további
vizsgált szakok esetében szélesebb spektrumú, menedzsment ismeretekkel is
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felruházott mérnököket
„átértékelődése”

bocsát ki az intézmény. A munkakörök

tapasztalható,

amely

a

munkáltatói

elvárások

megváltozásában tapasztalható. A munkahelyi követelmények között az
ágazat

specifikus

ismeretek

mellett

a

menedzseri-,

gazdasági

kompetenciák is előtérbe kerülnek.
Mindhárom szak esetében a munkaviszony keretein belüli munkavégzés a
jellemző. A vállalkozói hajlandóság leginkább az állattenyésztő mérnökök
esetében tapasztalható (8,7%). A doktorandusz jogviszony egyértelműen az
egyetemi szakokra jellemző, az agrármérnökök esetében a végzettek 3,7
százaléka, míg a gazdasági agrármérnökök esetében a végzettek 6,3
százaléka Ph.D. hallgató. A családalapítás aránya a friss diplomások körében
várhatóan az életpálya későbbi szakaszában jelentkezik, mivel a végzett
agrármérnökök 2,4%-a és a gazdasági agrármérnökök 0,9 százaléka marad
távol a munkaerő-piactól a gyereknevelés miatt.
Az álláskeresők aránya az országos munkanélküliségi mutatókon túlmutat.
Legnagyobb problémát az állattenyésztő mérnökök 21,7 százalékos aránya
jelentheti, amelyet az agrármérnökök követnek (13,4%) és a sort a gazdasági
agrármérnök végzettségű (9%) személyek zárják. A munkanélküliségi
adatok arra engednek következtetni, hogy az agrárágazatban minél
specializáltabb ismeretekkel (pl.: állattenyésztő mérnök) rendelkezik a
pályakezdő, úgy kezdeti munkaerő-piaci belépése nehezebbé válhat.
A nemek szerint végzett munkaerő-piaci elemzés eredményeit a
13. táblázat mutatja be.
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13. táblázat
Az agrár-képzési területen végzettek munkaerő-piaci státusza, nemek
szerint (2005-2007), %
(n=216)
Megnevezés
Munkajogi viszony
Megbízási jogviszony
Vállalkozói jogviszony
Munkanélküli
Doktorandusz
GYES/GYED
Tanuló/hallgató, nappali tagozaton

nő
73,6
5,0
0,8
15,7
2,5
2,5
-

férfi
73,7
3,2
7,4
7,4
7,4
1,1

A statisztikai elemzés során az egyén neme és a munkaerő-piaci státusza
között szignifikáns kapcsolatot tapasztaltam (P=0,014). A nőket magasabb
gazdasági aktivitás (95%) jellemzi, mint a férfiakat (91,6%). A magasabb
gazdasági aktivitás abból fakadhat, hogy a végzést követően a nők a
munkakeresést preferálják, és így munkanélküliek között is nagyobb
arányban jelentek meg. Annak ellenére, hogy a férfiakat alacsonyabb
aktivitás ráta jellemezte, addig foglalkoztatottságuk magasabb szinten áll,
mint a nőké. A férfiak 84,3 százaléka és a nők 79,3 százaléka sorolható a
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyba, azaz teljes- vagy részmunkaidős,
megbízási- vagy vállalkozói jogviszony keretében foglalkoztatják őket a
munkaerő-piacon. A férfiak magasabb foglalkoztatottsága a vállalkozói
kedvből adódhat, mivel a vállalkozók 87,5 százaléka férfi és 12,5 százalék
nő. A férfiak 7,4 százaléka, míg a nők 2,5 százaléka doktorandusz. A
férfiakra jellemző magasabb foglalkoztatási színvonal együtt jár az
alacsonyabb munkanélküliségi aránnyal is. A férfiak 7,4 százaléka, a nők
15,7 százalék munkanélküli.
A különböző szintű nyelvvizsgák és a munkaerő-piaci státusz közötti
kereszttábla

elemzés

alapján

megállapítható,
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hogy

a

felsőfokú

nyelvvizsgával rendelkezők 90 százaléka, a középfokú nyelvvizsgával
rendelkezők 73,8 százaléka és az alapfokú nyelvvizsgával rendelkezők
60százaléka munkaviszonyban foglalkoztatott, azaz minél magasabb szintű a
végzett

hallgató

munkaviszonyban
nyelvvizsgával

nyelvvizsgája,

annál

foglalkoztatásra.

nem rendelkezők

nagyobb

Fontos
és

az

arányban

megjegyezni,
alapfokú

került

hogy

a

nyelvvizsgával

rendelkezők magasabb arányban szerepeltek a munkanélküliek között.
A munkáltatók elvárják a „keményfedeles” diplomát a pályakezdőktől, azaz
nem elégednek meg a felsőfokú tanulmányok elvégzését tanúsító igazolással.
Elemzést végeztem a diploma minősítése és a munkaerő-piaci státusz
összefüggésében. Az eredményeket 14. táblázat mutatja be.
14. táblázat
A diploma minősítése és a munkaerő-piaci státusz összefüggése
(2005-2007), %
(n=216)
Megnevezés
közepes
Jó
jeles
Munkajogi viszony
71,4
73,1
77,1
Megbízási jogviszony
8,2
3,4
2,1
Vállalkozói jogviszony
4,1
2,5
6,3
Doktorandusz
4,2
10,4
Munkanélküli
16,3
13,4
4,2
Egyéb (GYES, tanuló)
3,3
A témával kapcsolatos feltételezéseim között szerepelt, hogy a diploma
eredményessége hatást gyakorol az egyén munkaerő-piaci sikerességre. A
táblázat adatai alapján a munkajogi viszony és a munkanélküliek arányában
értelmezhető az egyik hipotézisem igazolása. A közepes minősítésű
diplomával végzett személyek 16,3 százaléka munkanélküli, addig a jó és
jeles érdemű diploma esetében ez az érték csökkenő. Szemben a munkajogi
viszonyban foglalkoztatott személyekkel, ahol a közepes minősítésű
diplomával rendelkező személyek 71,4 százaléka jelent meg e kategóriában,
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addig a jó és jeles érdemű diplomások magasabb aránya foglalkoztatott.
Tehát a munkaerő-piaci sikerességet magyarázhatja a diploma minősítése,
azaz a munkáltatók esetében kiválasztási szempontként jelenik meg e
tényező a vizsgált csoport esetében.

A

vizsgálatok

alapján

megállapítható,

hogy

a

pályakezdő

agrárszakembereket magas arányú gazdasági aktivitás és alacsony mértékű
inaktivitás

jellemzi,

amely

ellentétes

eredmény

Galasi

(2004)

megállapításaival. Az ellentétes eredmény abból a tényből fakadhat, hogy az
agrárdiplomások a végzést követően elsősorban munkát vállaltak, míg más
képzési területen végzettek az első diploma után továbbtanultak és ezáltal
nem jelentek meg a munkaerő-piacon.
Szakok szerinti elemzés során kimutattam, hogy az állattenyésztő mérnököket
100%-os gazdasági aktivitás jellemzi, de e szaknál tapasztalható az országos
átlagot is meghaladó munkanélküliségi arány. A munkaerő-piac vélhetően
jobban preferálja a gazdasági ismeretekkel felruházott agrármérnököket.
Statisztikailag is igazolódott az agrárdiplomásokra vonatkozóan a nemek
szerinti munkaerő-piaci különbség, amely alapján megállapítható, hogy a
nők gazdásági aktivitása magasabb, mint a férfiaké, de a nőknél
tapasztalható munkanélküliségi ráta is lényegesen magasabb.
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5.2. Az álláskeresés módszere
5.2.1. Az álláskeresés információs csatornái
Az álláskeresési folyamat elemzése magába foglalja az álláskeresés
információs csatornáinak feltárását, az álláskeresési folyamat kezdő
időpontjának és az elhelyezkedési időnek a vizsgálatát. A pályakezdő
agrárdiplomások által alkalmazott álláskeresési információs csatornák
megoszlását 16. ábra mutatja be.
30

27,4

25

20

%

15,6
14,0

15

13,4

12,9
9,1

10
5,9
5
1,6
0

fejvadász cég munkaügyi
központ

szülők /
rokonok
ajánlása

egyetemi
kapcsolat

újsághirdetés munkahelyet
közvetlen
felkeresése

internet
útján

barát /
ismerős
ajánlása

16. ábra: Az álláskeresés információs csatornái, % (n=186)

A pályakezdő agrárdiplomások álláskeresési magatartásában meghatározó
szerepet tölt be a kapcsolati tőke alkalmazása. Az álláskeresés során
alkalmazott információs csatornák közül kiemelhető a barátok vagy
ismerősök ajánlása (27,4%). Megközelítőleg azonos nagyságú súllyal jelent
meg az álláskeresés eszköztárában az interneten (15,6%), a munkahely
közvetlen felkeresése (14%), az újsághirdetés (13,4%) és az egyetemi
kapcsolatokon (12,9%) keresztüli elhelyezkedés. Az álláskeresésében újabb
csoportot alkotnak a szülők-rokonok (9,1%) ajánlása és a munkaügyi
központok segítségnyújtása (5,9%). Az álláskeresés korai szakaszában
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kevésbé meghatározó a fejvadász cégek (1,5%) igénybevétele. A fejvadász
cégek

segítségével

történt

elhelyezkedés

alacsony

aránya

azzal

magyarázható, hogy a vállalatok a pályakezdő munkaerő toborzása során
költségminimalizálásra törekednek és a fejvadász cégeket a mindennapi
vállalati gyakorlatban általában az ún. „kulcsemberek” toborzásához és
kiválasztásához alkalmazzák.
Az élelmiszergazdaságban és a szolgáltatás területén elhelyezkedett
személyek harmada ismerősök útján, míg a közigazgatásban elhelyezkedők
meghatározó része az újsághirdetés vagy a munkaügyi központ segítségével
tudott munkát vállalni
A kutatásba bevont három évfolyam és a jellemző álláskeresési információs
csatorna alkalmazása között szignifikáns különbség tapasztalható (p=0,022;
C=0,267). A különböző években végzett hallgatók által alkalmazott
álláskeresési információs csatornák megoszlását a 15. táblázat mutatja be.
Az évfolyamok közötti különbség tapasztalható az alkalmazott módszerek
arányaiban és rangsorában is.
15. táblázat
Az álláskeresés információs csatornái, évfolyamok szerint, %
(n=186)
2005
Megnevezés

2006

2007

Arány Rang- Arány Rang-

Arány

Rang-

(%)

sor

(%)

sor

(%)

sor

barát / ismerős ajánlotta

26,6

1

19

2

35,9

1

egyetemi kapcsolat

18,8

2

12,1

5

7,8

6

újsághirdetés útján találta

14,1

3

13,8

4

12,5

3

munkaügyi központ

12,5

4

1,7

8

3,1

7

közvetlenül a munkahelyet kereste fel

10,9

5

22,4

1

9,4

4

szülők / rokonok ajánlották

9,4

6

10,3

6

7,8

5

internet útján

6,3

7

17,2

3

23,4

2

fejvadász cég

1,6

8

3,4

7

0

8
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Mindhárom

évfolyam

esetében

megállapítható

a

kapcsolati

tőke

meghatározó jelentősége az elhelyezkedésben, de az egyes kapcsolati tőke
elemek különböző hangsúllyal jelentek meg az álláskereséses gyakorlatában.
A 2006-ban végzett évfolyam tagjai elsősorban a munkahely közvetlen
felkeresését és másodsorban a barát-ismerős ajánlását vették igénybe, míg a
2007-ben végzett évfolyam tagjai esetében az internet útján történő
elhelyezkedés dominált, amely a 2005-ben végzett évfolyam tagjainak csak
6,3 százaléka alkalmazta és a 2006-ban végzett évfolyamnak már 17,2
százaléka alkalmazta.
Az egyetemi kapcsolat segítségével történt elhelyezkedés évről évre
csökkent, mivel a 2007-ben végzett évfolyam tagjainak már csak 7,8
százaléka tudott így elhelyezkedni. A jövőben a karrier irodák tudják
betölteni ezt a szerepet a munkáltatók és a hallgatók között. Az internet
mindennapi életünkben is egyre nagyobb szerepet tölt be. A világháló
növekvő szerepe az álláskeresésben is meghatározó, mivel a 2005-ben
végzett évfolyamnak még csak 6,3 százaléka, a 2006-ban végzett évfolyam
17,2 százaléka és a 2007-ben végzett évfolyamnak már 23,4%-a
helyezkedett el on-line segítséggel. Az újabb módszerek terjedésével a
személyes kapcsolatokon alapuló álláskeresési folyamat szerepe fokozatosan
csökken és helyette a személytelen módszerek terjedhetnek. A változás
magyarázható a növekvő hallgatói létszámból fakadó oktatói terheltséggel.
A személyes kapcsolatokon alapuló álláskeresés, valamint az egyetem és a
hallgatói közötti kapcsolatok erősítésére lehetőséget teremtene a nyugati
országokban

már évtizedek óta alkalmazott ALUMNI5 rendszerek

fejlesztése. Hazánkban az ALUMNI rendszerek – néhány intézménytől
eltekintve - fejlesztésének korai szakaszában jár.

5

Latin eredetű szó, jelentése: véndiák
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A munkaügyi központ állásközvetítő szerepe évről-évre háttérbe szorult,
amely egyrészt tulajdonítható annak is, hogy a Dél-dunántúli régióban az
elmúlt években csökkent az új diplomás álláshelyek száma. Másrészt a friss
diplomások nem ismerik a munkaügyi központ szolgáltatásait.

A nők elsősorban a barátok ajánlását (33,3%), míg a férfiak (21,8%)
elsődlegesen az internet lehetőségét alkalmazták az álláskeresésben. A nők
18,2 százaléka másodsorban a jövőbeli munkahelyét közvetlenül kereste fel,
míg a férfiak 20,7 százaléka a barátok vagy ismerősök kapcsolatrendszerén
keresztül helyezkedett el.

Munkahelyváltási hajlandóság
A foglalkoztatottak meghatározó része bizonyos szempontból elégedett
jelenlegi munkahelyével, mivel csupán 16,7 százaléka keres új állást és 83,3
százaléka

megmaradna

jelenlegi

munkahelyén.

Az

állást

kereső

foglalkoztatottak 88,5 százaléka főállást és 11,5 százaléka részmunkaidős
állást keres. A vizsgált három évfolyam közül a 2005-ben végzett személyek
17,2 százaléka, a 2006-ban végzett személyek 22,4 százaléka váltana
munkahelyet, szemben a 2007-ben végzett évfolyammal, akik közül csupán
7,8 százaléka váltana munkahelyet.
A munkahelyváltást több tényező együttesen határozhatja meg (pl.:
munkahelyi légkör, növekvő utazási költségek stb.), de a kutatás során nem
szerepelt

a

célok

álláskeresés/állásváltás

között

a

indoka

téma
az

részletes

adott

megismerése.

munkahelyen

Az

elérhető

jövedelemmel állhat kapcsolatban, mivel az átlagosan és felette keresők
meghatározó része nem váltana állást, szemben az átlag alatt keresőkkel,
akiknek harmada keres újabb magasabb jövedelmet biztosító munkahelyet.
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A gazdasági agrármérnökök esetében erősebb a munkahelyhez kötődés
mértéke, mivel csak 13,1 százaléka váltana állást. Az agrármérnök szakon
végzett személyeknél mérsékelt növekedés figyelhető meg (15,9%) az
állásváltási hajlandóságban, de legnagyobb arányban az állattenyésztő
mérnökök gondolkoztak a váltás lehetőségén (27,8%).

5.2.2. Álláskeresés kezdete és időtartama

Az álláskeresés folyamatát a hallgatók különböző időszakokban kezdték
meg, amelynek alátámasztó adatait a 16. táblázat szemlélteti.
16. táblázat
Az álláskeresés kezdeti időpontja, %
(n=214)
Megoszlás
Megnevezés
(%)
már tanulmányai alatt munkát keresett
28,6
államvizsga előtt

29,6

államvizsga után

41,8

Az álláskereső fiatalok 41,8 százaléka az államvizsgát követő időszakban
kezdte meg a munkahelykeresést. E csoportba tartozó hallgatók azzal
indokolják az álláskeresés kezdési időpontjának késleltetését, hogy bizonyos
„pihenő idő” szükséges számukra a munkavállalást megelőzően. A hallgatók
nagyobb csoportját alkotják a tanulmányaik alatt (28,6%) és az államvizsga
időszakában (29,6%) állást kereső személyek aránya, bízva abban, hogy a
záróvizsgát követő időszakban mihamarabb munkába tudnak állni. A
mezőgazdaságban

a

tanulmányok

alatti

elhelyezkedés

„nehéznek”,

problémásnak tekinthető. De a tanulmányok alatti munkavállalás nem
feltétlenül jelenti, hogy az egyén közvetlenül a mezőgazdaságban tudjon
64

elhelyezkedni. A mélyinterjúk alapján megállapítható, hogy a munkaáltatók
előnyben részesítik azokat jelölteket, aki munkatapasztalattal rendelkeznek
(akár szakmán kívül is), mert akkor az egyén egy szervezet kultúráját,
felépítését megismerhette és az alapvető vállalati folyamatokkal tisztában
lehet. Továbbá a munkáltató ebből leszűrheti azt a következtetést, hogy a
jelölt valóban rendelkezik-e munkavállalási hajlandósággal.
Az egyetemi képzésben résztvevők közel harmada már államvizsga előtt
kezdett állást keresni, szemben a főiskolai szintű képzésben résztvevők
esetében, ahol a végezettek közel 60 százaléka csak az államvizsga utáni
időpontra helyezi a munkakeresés kezdeti időszakát. Vélhetően ez a tényező
is hozzájárulhat az állattenyésztő mérnökök kedvezőtlenebb munkaerő-piaci
pozíciójához.
E vizsgálati tényező esetében is az egyén munkaerő-piaci viselkedésére
hatást gyakorolhat (P=0,002) a nyelvvizsga megléte vagy hiánya (17.
táblázat).
17. táblázat
Képesítési követelményben meghatározott nyelvvizsgával rendelkezők és az
álláskeresés megkezdésének összefüggése (%)
Képesítési
követelményben
meghatározott
Megnevezés
nyelvvizsgával
rendelkezik (%)
Igen
nem
már tanulmányai alatt munkát keresett

33,8

17,6

államvizsga előtt

29,7

29,4

államvizsga után

36,6

52,9

A nyelvi követelményeket teljesítők az álláskeresés szempontjából
céltudatosabbnak tekinthetőek, mivel több mint 60 százaléka már
tanulmányai alatt vagy az államvizsgát megelőzően munkát keres,
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szemben a nyelvvizsgával nem rendelkező személyekkel, ezáltal a
nyelvvizsgával rendelkezők munkaerő-piaci pozíciója javul.

A nőkre inkább a korai álláskeresés a jellemző, tehát ők már a tanulmányok
alatt és az államvizsga előtti időszakban kezdték meg ez irányú
tevékenységüket, szemben a férfiakkal, akik nagyobb hányada az
államvizsga utáni időszakra fókuszált.

Elhelyezkedési idő
A pályakövetési kutatásokban kiemelt szerepet kap az elhelyezkedési idő
vizsgálata, amelynek eredményeit a 18. táblázat mutatja be.
18. táblázat
Az agrárdiplomások elhelyezkedési ideje,%
(n=214)
Megoszlás
Elhelyezkedési idő
(%)
nem helyezkedtem el
kevesebb, mint 1 hónap
1-2 hónap
3 - 5 hónap
6 - 11 hónap
egy év vagy hosszabb idő
már tanulmányaim alatt volt állásom

9,8
12,1
16,4
31,3
22,0
2,8
5,6

Az elhelyezkedési idő vizsgálatánál arra kerestem a választ, mennyi időt
töltenek álláskereséssel a pályakezdők a záróvizsgát követően. A kapott
eredmények alapján látható, hogy a végzett diplomások 90,2 százaléka a
végzést követő 12 hónapon belül betöltötte első jövedelmet biztosító
munkahelyét. Fontos kiemelni azt is, hogy a végzett hallgatók 65,4
százaléka az államvizsgát követő első öt hónapon belül vagy már
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tanulmányaik alatt állást talált magának. Az eredmények elmaradnak az
országos átlagtól. A felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak több mint 70
százaléka a tanulmányaikat követő első hat hónapban elhelyezkedett (KSH,
2006). A diplomás fiatalok 24,8 százalékának tolódott ki az álláskeresés
ideje a 6-12. hónapig terjedő időszakra és az el nem helyezkedők aránya is
10 százalék alatti értéket képviselt. A tanulmányok alatt munkát vállalók
aránya

alacsonynak

minősíthető,

amely

a

kevésbé

tudatos

karrierépítéssel magyarázható.
A vizsgált évfolyamok között különbség tapasztalható az elhelyezkedési idő
szempontjából. A 2005. és 2006. évben végzettek némileg kedvezőbb
elhelyezkedési időt produkáltak a vizsgált célcsoport egészéhez képest,
mivel a 2005-ben végzett évfolyam 68,4 százaléka, a 2006-ban végzett
évfolyam 65,7 százaléka az első öt hónapban tudott elhelyezkedni. A 2007.
évben végzett évfolyam tagjainak 62 százaléka helyezkedett el az első öt
hónapban. Ezzel párhuzamosan növekszik a 6-12. hónapig terjedő
időszakban az elhelyezkedők aránya. Míg a 2005-ben végzettek 19,7
százaléka helyezkedett el 6-12 hónap alatt, addig a 2006-ban végzettek 25,4
százaléka és a 2007-ben végzettek 29,6 százaléka találta meg első
munkahelyét a 6-12. hónap közötti időtartamban. Az elhelyezkedési idő
növekedésével párhuzamosan az egyes évfolyamok esetében csökken az el
nem helyezkedők aránya, 2005-ben ez az arány még 11,8 százalék volt,
addig 2006-ban 9 százalék és 2007-re 8,5 százalékra csökkent.
Az elhelyezkedési idő és a munkavégzés során elérhető jövedelem között
szignifikáns kapcsolat tapasztalható (p=0,001; C=0,245). A tanulmányaik
alatt munkát vállaló személyek magasabb arányban (91,7%) keresnek az
átlagos, illetve az azt meghaladó jövedelem kategóriában. Az 1-2 hónap alatt
elhelyezkedő diplomások 81,8 százaléka az átlagos vagy azt meghaladó
jövedelemmel rendelkezett. Viszont az egy év vagy hosszabb idő alatt
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elhelyezkedő diplomások 33,3 százaléka átlag alatt és 66,7 százaléka
átlagosan keresett. Az átlag felett azok a diplomások keresnek, akik már
tanulmányaik alatt munkát vállaltak és ők jelentősen az átlag alatti
jövedelem kategóriában meg sem jelentek.

A végzést követő első öt hónapban a gazdasági agrármérnök szakon
végzettek 70,9 százaléka találta meg első

munkahelyét, míg az

agrármérnökök 64,2 százaléka és az állattenyésztő mérnököknek csupán 43,5
százaléka. A munkanélküliek aránya közel azonos mértékű az agármérnökök
(12,3%) és az állattenyésztő mérnökök (13%-a) vonatkozásában. A
gazdasági agrármérnök szakon végzettek ebből a szempontból kedvezőbb
munkaerő-piaci pozíciót foglaltak el, mivel csak 7,3 százaléka nem
rendelkezett munkahellyel a diplomaszerzést követő első évben.

A képesítési követelményben meghatározott nyelvvizsga megléte és az
elhelyezkedési

idő

összefüggésében

is

értelmezhető

a nyelvvizsga

munkaerő-piaci befolyásoló hatása, amelyet a 19. táblázat mutat be.

19. táblázat
Képesítési követelményben meghatározott nyelvvizsgával rendelkezők
és az elhelyezkedési idő összefüggése (%)
Megnevezés

Képesítési követelményben
meghatározott nyelvvizsgával rendelkezik
(%)

nem helyezkedett el
kevesebb, mint 1 hónap
1-2 hónap
3 - 5 hónap
6 - 11 hónap
egy év vagy hosszabb ideig
tanulmányai alatt már volt állása
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Igen

nem

6,9
13,8
15,2
36,6
20,7
1,4
5,5

15,9
8,7
18,8
20,3
24,6
5,8
5,8

A táblázat adatai alapján látható, hogy nyelvvizsgával rendelkező
személyekre kisebb arányban jellemző a „nem helyezkedett el” kategória. A
fél éven belül elhelyezkedők között is számottevő a nyelvi követelményeket
teljesítők magasabb aránya. A nyelvvizsga megléte több esetben is
befolyásolja a munkaerő-piaci sikerességet, tehát az idegen nyelv napjaink
munkaerő-piacán
felsőoktatásban

alapkövetelménnyé
a

nyelvi

képzések

vált,

ezért

erősítése

és

szükséges

a

használatának

tudatosítása a hallgatók körében.

Álláspályázatok és –interjúk száma
A kérdőíves felmérés során vizsgáltam az állásokra beadott jelentkezések- és
az állásinterjú részvételek számát. Arra kerestem választ, hogy egy
pályakezdő fiatalnak átlagosan mennyi álláspályázatot kellett benyújtani és
mennyi állásinterjún kellett részt vennie ahhoz, hogy első munkahelyét
elnyerje.
A sikeres állásinterjút több tényező is meghatározhatja. A befolyásoló
tényezők között említi Salas-Velasco (2006) az egyéni jellemzőket,
tanulmányokat, társadalmi-gazdasági hátteret. A kutatásban az álláskeresés
sikerességének egyik mérőszámaként a beadott pályázatok száma és interjú
részvételek számát vettem alapul. Az eredmények alapján megállapítható,
hogy voltak olyan személyek, akik pályázat benyújtása nélkül nyerték el első
állásukat és voltak olyan pályakezdők, akik 70 álláspályázatot nyújtottak be.
Az ilyen magas arányú álláspályázás elsősorban nem munkaerő-piaci
indokokkal magyarázható, hanem vélhetően az álláskeresési ismeretek
hiányával. A pályakezdő diplomások átlagosan 14 álláspályázatot
nyújtottak be. Az állásinterjú részvételek száma lényegesen alacsonyabb
értéket mutat, a benyújtott álláspályázatokhoz képest. A pályakezdők
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legalább 1 és legfeljebb 20 állásinterjún vettek részt. Az átlagos állásinterjú
részvételek száma 4 alkalom.
Az álláspályázatok száma elfogadathatónak tekinthető, ha figyelembe
vesszük azt, hogy a munkaerő-piacon napjainkban nem a „sláger” szakmák
közé tartozik az agrárvégzettség. A benyújtott pályázatok színvonalával
kapcsolatban egyértelműen nem jelenthető ki azok elfogadhatósága. A
tapasztalat és a munkáltatói interjúk azt támasztották alá, hogy az egyének a
pályakezdés kezdeti szakaszában nem rendelkeznek teljes körű az
álláskeresési ismeretekkel. Továbbá a felsőoktatásban is szükséges az ilyen
irányú tanácsadás, felkészítés a hallgatók számára. A munkaerő-piac
megváltozott,

a

munkáltatói

igények

folyamatosan

változnak.

A

felsőoktatásban nem csupán szakembert kell képezni, hanem önmagát eladni
képes diplomást is.
A diploma minősítését valamint az álláspályázatok és –interjúk számának
összefüggését vizsgáljuk megállapítható, hogy a diploma minősítésének
javulásával párhuzamosan csökken a beadott pályázatok- és interjú
részvételek száma. Közepes eredményű diplomás átlagosan 15 pályázatot
nyújtott be és 5 állásinterjún vett részt, addig a jeles minősítésű diplomás
átlagosan 11 álláspályázatot nyújtott be és 3 állásinterjún vett részt.

Try (2005, pp. 223.) kutatásaival összhangban megállapítható, hogy a
kapcsolati

tőkének

meghatározó

szerepe

van

a

diplomások

elhelyezkedésében. Az általam végzett kutatásban vizsgáltam, mely tényezők
befolyásolják a pályakezdő diplomások álláskeresését. A kutatás rávilágított
arra, hogy a felsőoktatásból kilépő hallgatók körében értékrend változás
zajlott le. Az értékrend váltás az álláskeresésben is megnyilvánul, mivel a
vizsgált

célcsoport

esetében

megfigyelhető.

Az

elhelyezkedésben

meghatározó személyes kapcsolatok mellett az egyes évek vonatkozásában
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személytelenebb

álláskeresési

csatornák

szerepe

növekedett.

Ezzel

párhuzamosan csökkent az egyetemi kapcsolatokon keresztül elhelyezkedők
aránya, amely vélhetően a megnövekedett hallgatói létszámnak és ezáltal az
oktatói leterheltségnek tudható be, hogy a személyes kapcsolatok aránya tanár-diák viszonylatban- visszaszorulóban van. E probléma áthidalásának
eszközeként javasolható az öregdiák szervezetek megerősítése és a
karriermenedzselés készségszintű elsajátíttatása a képzési időszak alatt. A
jövőben

az

oktatásban

nagyobb

hangsúllyal

kell

megjelenni

a

munkavállalásra ösztönző, képzéseknek, hogy a fiatalok már a képzési ciklus
alatt elkezdjék az életük munkavállalási szakaszát. Az eredmények alapján
látható, hogy már a tanulmányok alatt munkát vállaló és kereső egyének az
államvizsgát követően rövidebb idő alatt tudnak elhelyezkedni, mint azok a
hallgatók, akik az államvizsga utáni időszakban kezdik meg az álláskeresés
folyamatát.
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5.3.

A

pályakezdő

agrárdiplomásokat

foglalkoztató

szervezetek

jellemzői
A fejezet célja a pályakezdő agrárdiplomásokat foglalkoztató szervezetek
bemutatása és elemzése. A munkáltatói vizsgálat során elemeztem a
szervezetek tevékenységének jellegét, földrajzi elhelyezkedését, a társaság
jogi formáját és méretét, valamint tulajdonosi szerkezetét. Az elemzéssel
célom volt, hogy megismerjem az agrárdiplomások munkaerő keresleti
piacát.
A munkáltató szervezet tevékenységi területének azonosítására kérdőíves
adatfelvétel során a nemzetgazdasági ágazati besorolást alkalmaztam, amely
alapján négy csoportot képeztem:
1. élelmiszergazdaság,
2. szolgáltatás,
3. ipar (az élelmiszeripart nem tartalmazza),
4. közszféra.
5.3.1. Szervezeti jellemzők elemzése
A pályakezdő agrárdiplomásokat foglalkoztató szervezetek jellemző
tevékenységi körét a 17. ábra adatai alapján mutatom be.
Közszféra
10,8%

Ipar
3,2%

Élelmiszergazda
ság
33,9%

Szolgáltatás
52,2%

17. ábra: A pályakezdő agrárdiplomásokat foglalkoztató szervezetek
jellemző tevékenysége, %
(n=186)
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Az agrárképzési területen végzett hallgatóknak több mint fele a
szolgáltatási ágazatban és harmada az élelmiszergazdaságban vállalt
munkát. Továbbá a közszféra (10,8%) és az ipar (3,2%) is a lehetséges
foglalkoztatók között szerepelt. Az élelmiszergazdaságban munkát vállaló
hallgatók 85,7 százaléka közvetlenül a mezőgazdaságban és 14,3 százaléka
az élelmiszeriparban dolgozik. A szolgáltatások közül kiemelhető a
pénzügyi- és oktatási tevékenységgel foglalkozó szervezetek aránya, mivel e
területen az agrárdiplomával rendelkezők 9,1 százalék, illetve 8,6 százaléka
helyezkedett el. Az ipari ágazatokon belül a gép- és építőipar került
említésre.
Az egyes háttérváltozókkal elvégzett kereszttábla elemzés során több
szignifikáns kapcsolat tapasztalható (18. ábra).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4,7

1,7

3,1

3,4

6,3

21,9
60,3

50,0

28,1

34,5

39,1

2005

2006

2007

46,9

élelmiszergazdaság

szolgáltatás

közszféra

ipar

18. ábra: A pályakezdő agrárdiplomásokat alkalmazó szervezetek
jellemző tevékenysége, évfolyamonként, %
(n=186)
A munkáltatókra jellemző tevékenységi terület és a vizsgált évfolyamok
között tapasztaltam szignifikáns különbséget (p=0,024). A 2005. és 2006.
évben végzett évfolyamra a szolgáltató szektorban elhelyezkedés a
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meghatározó, míg a 2007-ben végzett évfolyam esetében már az
élelmiszergazdaságban elhelyezkedők aránya a magasabb.
A közszférában foglalkoztattak aránya változó a vizsgált évfolyamok
esetében. A közszférában tapasztalt viszonylag magas arányú foglalkoztatás
magyarázata lehet egyrészt Európai Uniós tagságunk, amely következtében
az agráriumhoz kötődő és a kialakuló intézményhálózat munkáltatói
szervezetei magas arányban alkalmazta az agrárdiplomásokat. Másrészt a
szakminisztériumok 2005-től indították el az ösztöndíjas foglalkoztatási
programokat.
A szolgáltató szektorban 2005. évben végzett évfolyamhoz viszonyítva a
2006-os évfolyamnál több mint 10 százalékpontos növekedés következett be,
de a 2007-es évfolyam esetében közel hasonló mértékű csökkenés történt.
Az

agrárképzési

területen

végzett

diplomások

esetében

az

élelmiszergazdaság növekvő foglalkoztatási szerepe tapasztalható, amely
az országos tendenciákkal ellentétes folyamatként értelmezhető.
A szolgáltató ágazatok növekvő foglalkozatási szerepe összhangban áll a
makrogazdasági szinten is megjelenő növekvő szolgáltatói munkaerőkereslettel. A szolgáltatási szektor munkaerő-keresletének növekedését a
kereskedelem növekvő munkaerő-igénye is okozta 1998 és 2006 között
(KSH 2007/48).
A szakképzettség és a munkáltató tevékenységi területe közötti összefüggést
a 20. táblázat mutatja be.
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20. táblázat
Elhelyezkedési területek gazdasági szektoronként, szakok szerint (%)
(n=186)
Állattenyésztő Gazdasági
Megnevezés
Agrármérnök
mérnök
agrármérnök
Élelmiszergazdaság
43,5
77,8
19,2
Szolgáltatás
49,3
16,7
60,6
Közigazgatás
5,8
0,0
16,2
Ipar
1,4
5,6
4,0
A szak és az elhelyezkedési terület összefüggésében (p=0,000; C=0,312)
kimutatható, hogy az agrármérnökök és az állattenyésztő mérnökök többsége
az élelmiszergazdaságban helyezkedett el, míg a gazdasági agrármérnök
szakon végzetteknek csak a 19,2 százaléka helyezkedett el ilyen jellegű
munkáltatónál. A gazdasági agrármérnökök jellemzően a szolgáltató
szektorban (60,6%) tudtak munkát vállalni.

A munkáltató társasági formáját vizsgálva látható, hogy a végzett hallgatók
jellemzően jogi személyiségű gazdasági társaságoknál (64%) és
költségvetési szervezeteknél (23,7%) végeznek munkát. A pályakezdő
diplomások a többi társasági formánál viszonylag szerényebb mértékben
kerülnek foglalkoztatásra. Non-profit szervezeteknél a végzettek 3,2
százaléka, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál 5,9 százalék,
egyéni vállalkozásoknál és szövetkezeteknél 1,6 százalék - 1,6 százalék
tevékenykedik.
Az agrármérnökök 69,6 százaléka, az állattenyésztő mérnökök 83,3
százaléka jogi személyiségű gazdasági társaságoknál helyezkednek el (21.
táblázat), addig a gazdasági agrármérnök esetében a költségvetési
szervezeteknél elhelyezkedők aránya emelhető ki (31,3%). A költségvetési
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szervezeteknél legalacsonyabb arányban (5,6%) az állattenyésztő mérnökök
vállalnak munkát.
21. táblázat
A munkáltató szervezet társasági formája, szakonként, 2005-2007, (%)
(n=186)
Megnevezés

Agrármérnök

Jogi személyiségű gazdasági társaság
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
Egyéni vállalkozás
Szövetkezet
Költségvetési szervezet
Non-profit szervezet

69,6
7,2
1,4
2,9
17,4
1,4

Állattenyésztő Gazdasági
mérnök
agrármérnök
83,3
56,6
5,6
5,1
5,6
1,0
0,0
1,0
5,6
31,3
0,0
5,1

A munkáltató szervezetek méretét a foglalkoztatottak létszámával mértem.
Az adatfelvétel során a KSH szervezeti méretkategória szerinti felosztást
követtem. A végzett hallgatók 16,1 százaléka mikrovállalkozásoknál, 51,6
százaléka kis- és középvállalkozásnál és 32,3 százaléka nagyvállalatnál
helyezkedett el6.
A munkáltató tulajdonosi szerkezetét vizsgálva látható (19. ábra), hogy a
végzett hallgatók 52,7 százaléka tisztán hazai tulajdonú, 18,3 százaléka
tisztán külföldi tulajdonban, 18,3 százaléka állami tulajdonú, 7 százaléka
többségében külföldi tulajdonú és 3,8 százaléka többségében hazai tulajdonú
szervezeteknél helyezkedett el. Az agrárképzési területen végzettekről
megállapítható, hogy az életpálya kezdetén a hazai tulajdonú vállalatoknál
sikerült elhelyezkedni.

6

1- 9 főt foglalkoztató szervezet mikrovállalkozás, 10 – 249 főt foglalkoztató szervezet kisés középvállalkozás, 250 fő felett foglalkoztató szervezet nagyvállalat
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19. ábra: A munkáltató szervezet tulajdonosi szerkezete
(n=186)
Szakok szerint tanulmányozva a munkáltató tulajdonosi szerkezetét
megállapítható, hogy tisztán hazai tulajdonú vállalatnál legnagyobb arányban
az állattenyésztő mérnökök (72,2%) helyezkedtek el, majd az agrármérnökök
(62,3%) és legkisebb arányban a gazdasági agrármérnökök (42,4%). Az
utóbbi szak esetében azért lehet ez az érték alacsonyabb az előzőekhez
képest, mert a gazdasági agrármérnök elsősorban a szolgáltató ágazatban
helyezkedetek el, ahol a külföldi tőke aránya lényegesen magasabb, mint
hazánk mezőgazdaságában. A gazdasági agrármérnökökre jellemző a tisztán
külföldi tulajdonú vállalatoknál (20,2%) és az állami tulajdonú (24,2%)
szervezeteknél történő elhelyezkedés. A nők és a férfiak is elsősorban hazai
tulajdonú vállalatoknál helyezkedtek el, másodsorban a nők állami, míg a
férfiak külföldi tulajdonú szervezeteknél vállaltak munkát.

A munkáltató szervezetet a működési hely településének típusa szerint
vizsgálva látható, hogy a munkavégzés elsősorban a városokra (65,1%),
községekre

(17,2%),

Budapestre
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(13,4%)

és

külföldre

(4,3%)

koncentrálódik, eltérő arányban. Budapest munkaerő-elszívó hatása nem
meghatározó az agrárvégzettségűek munkaerő-piacán, szemben más
képzési területeken végzettek esetében. Ez egyrészt adódhat a mezőgazdaság
sajátosságából, mivel az agrárium a vidéki térségekhez köthető. Továbbá
adódhat abból is, hogy a végzett hallgatók 84,7 százaléka vidéki megyéből
szármázott és csak 15,3 százaléka lakott Pest megyében, amikor
tanulmányait elkezdte. A külföldön munkát vállaló agrárdiplomások aránya
2005. és 2007. évben 3,1 százalék, miközben a 2006. évben végzett
hallgatók aránya 7 százalék. A végzettek döntő része kiegészítő munkát
végzett külföldön, nem szakemberként helyezkedett el a pályakezdés első
éveiben.

A munkavégzés település típusa és a jövedelemi helyzet (22. táblázat) között
szignifikáns kapcsolatot tapasztalható (p=0,000; C=0,241), tehát a település
jellege és az elérhető jövedelem kapcsolatban van egymással.
22. táblázat
A munkavégzés helyszíne és jövedelemi helyzet kapcsolata, %
(n=186)
Jelentősen az átlag alatt
Valamivel az átlag alatt
Átlagos
Valamivel az átlag felett
Jelentősen az átlag felett

Budapest
4,0
68,0
28,0
-

város
5,8
24,0
53,7
14,9
1,7

község
3,1
25,0
53,1
18,8
-

külföld
100,0
-

A jövedelmi helyzet és a munkavégzés település típusának összefüggésének
elemzése során szembetűnő Budapest és a vidék között kialakult jövedelmi
különbség. Amíg a Budapesten munkát vállalók átlagosnak és átlag
felettinek tekintik jövedelmi helyzetüket, addig a vidéki térségekben
foglalkoztatottak esetében az átlag alatti jövedelmi helyzet erőteljesebben
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jelent meg. A táblázat adataiból látható, hogy a külföldön munkát vállalók a
hazai viszonyokhoz képest teljes mértékben jövedelmüket, az átlagos szintet
meghaladónak tekintették.
A szakképzettség szerinti elemzésénél megállapítható (23. táblázat) az egyes
végzettségekkel eltérő arányban helyezkednek el bizonyos település
típusokon.
23. táblázat
A munkavégzés település típusa, szakonként (%)
(n=186)
Megnevezés Agrármérnök Állattenyésztő mérnök
Budapest
20,3
város
47,8
61,1
község
26,1
27,8
külföld
5,8
11,1

Gazdasági agrármérnök
11,1
77,8
9,1
2,0

A vizsgált tényezők között szignifikáns eredményeket tapasztaltam
(p=0,000; C=0,387). Az agrármérnökökre jellemző - a többi szakhoz
viszonyítva - a magasabb arányú budapesti (20,3%) munkavállalás, míg a
gazdasági

agrármérnökökre

kevésbé

(11,1%)

és

az

állattenyésztő

mérnökökre egyáltalán nem. De meg kell jegyezni, hogy az agármérnökök
további része valamilyen városokban (47,8%) és községekben (26,1%)
helyezkedett el és rangsorban csak ezután következik a budapesti
munkavállalók aránya. A gazdasági agrármérnökök dominánsan városokban
(77,8%) vállaltak munkát, de Budapesten (11,1%) és a községekben (9,1%)
munkát vállalók aránya is említésre méltó. Az állattenyésztő mérnökök
esetében kiemelhető a városokban (61,1%) és községekben (27,8%) történő
munkavállalás, amely abból adódhat, hogy e szakon végzett diplomások
nagyobb

arányban,

a

mezőgazdaságban

tudtak

elhelyezkedni.

Az

állattenyésztő mérnökök esetében kiemelendő a külföldön munkát végzők
aránya (11,1%), mivel a két másik szakhoz viszonyítva ők nagyobb arányban
vándoroltak külföldre.
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A nemek szerint vizsgálva a település típusonkénti elhelyezkedést
megállapítható, hogy a nők nagyobb arányban vállalnak munkát Budapesten
és megyei jogú városokban, mint a férfiak. Ezzel szemben a férfiak inkább
városokban és községekben vállalnak munkát.

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a végzett hallgatóknak több mint
fele szolgáltatási területen (52,2%), harmada az élelmiszergazdaságban
(33,9%) helyezkedett el. Az élelmiszergazdaságban elhelyezkedők 85,7%-a
közvetlenül az alapanyag termelésben tudott munkát vállalni. Az erőteljes
agrár orientált (agrármérnök, állattenyésztő mérnök) képzésben részesült
friss diplomások inkább a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban
helyezkedtek el, szemben a gazdasági agrármérnökökkel, akik a szolgáltatási
szektort és közszférát preferálták nagyobb arányban.
A munkáltató szervezet típusát vizsgálva az állapítható meg, hogy a friss
diplomások döntően (75%) a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozásoknál
kezdték meg munkájukat. A mezőgazdasági képzés sajátossága a munkaerőpiaci érvényesülésben is meghatározó. Az agrárvégzettséggel betölthető
szakirányú munkaköröket a mérsékelt jövedelem és hozzá képest a magas
munkaidő jellemzi. A mezőgazdasági életpálya az elmúlt évtizedek során
sokat vesztett vonzerejéből, így a végzettek alkupozíciója is gyengült a
munkaerő-piacon. Korábban a pályakezdő agrárdiplomásnak lehetősége
volt a munkahelyválasztásra, míg napjainkban a munkáltató választ.
Szemben más képzési területeken végzett friss diplomásokkal szemben –
például a műszaki vagy informatikai képzési terület -, amelyeknél a jelölt
alkupozíciója meghatározó, mivel munkakínálatuk szűkös, keresetük
viszonylag magas. Vélhetően magasabb munkaerő-piaci keresletet indukálna
a specializált tudással rendelkező agrárszakemberek munkaerő kínálata.
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5.3.2. A mobilitási helyzet elemzése
A munkavégzés földrajzi szempontból történő vizsgálata során az
tapasztalható, hogy a végzett hallgatók az ország 14 megyéjében és a világ öt
országában helyezkedtek el. A megyék rangsorában első helyen szerepel
Somogy megye (39,2%), majd Pest megye (16,1%) és Baranya megye
(11,8%). A végzetteknek döntően a Dél-dunántúli régióban sikerült munkát
vállalniuk. A külföldi országok vonatkozásában a végzettek 2,2 százaléka
Angliában, 1,1 százaléka Írországban, 0,5% - 0,5%-a Németországban,
Dániában, valamint Olaszországban helyezkedett el.
Vizsgáltam a munkahely és lakóhely távolságát, mivel a mobilitás kérdése
napjaink meghatározó témaköre. Számos írás foglalkozik a fiatalok alacsony
mobilitási hajlandóságával, amely hozzájárulhat az elhelyezkedési adatok
romlásához. Weinper (2009) szerint Magyarországon a fiatalok körében is
csekély mértékű a mobilitás, amely jelenséget a szerző a lakáshelyzettel hoz
összefüggésbe, de véleményem szerint a mobilitás kérdését meghatározhatja
az ország közlekedési infrastruktúrájának színvonala is.
A 20. ábra alapján látható, hogy a végzett agrárdiplomások 37 százaléka
lakhelyén vállalt munkát és 23 százaléka naponta ingázik és 40 százaléka
pedig a munkahely közelébe költözött. Ezek alapján a vizsgált célcsoportra
vonatkozóan a nagyfokú mobilitás a jellemző.
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a munkahely
közelébe
költöztem
39,8%

lakhelyén van
37,1%

nem a
lakhelyemen
van, naponta
ingázom
23,1%

20. ábra: Munkahely és lakóhely távolsága
(n=186)
A mobilitás kérdése és a jövedelmi helyzet között szignifikáns kapcsolatot
tapasztalható (p=0,000; C=0,307), az eredményeket a 24. táblázat mutatja
be.
24. táblázat
A mobilitás és a jövedelmi helyzet kapcsolata, %
(n=186)
Megnevezés
Jelentősen az átlag alatt
Valamivel az átlag alatt
Átlagos
Valamivel az átlag felett
Jelentősen az átlag felett

nem a
A
lakhelyén lakhelyemen munkahely
van
van, naponta közelébe
ingázom
költöztem
8,7
2,3
1,4
24,6
27,9
12,2
60,9
48,8
48,6
5,8
16,3
37,8
0,0
4,7
0,0

A munkahely közelébe költöző végzett hallgatók magasabb arányban
(37,8%) értékelik jövedelmüket valamivel az átlag felettinek, mint a naponta
ingázók és a lakhelyükön maradt végzett hallgatók. A lakhelyükön maradt és
naponta ingázó fiatalok körében már magasabb azon válaszadók aránya, akik
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valamivel vagy jelentősen az átlag alatt keresnek, mint akik a munkahely
közelébe költöztek.

A mobilitás és a szak kapcsolatában szignifikáns összefüggés tapasztalható
(p=0,000; C=0,238), amelyet a 25. táblázat mutat be.

25. táblázat
Mobilitás és szak kapcsolata, %
(n=186)
Megnevezés

Agrármérnök

lakhelyén van
nem a lakhelyén van, naponta ingázik
a munkahely közelébe költözött

24,6
21,7
53,6

Állattenyésztő Gazdasági
mérnök
agrármérnök
11,1
50,5
27,8
23,2
61,1
26,3

Az agármérnökök és állattenyésztő mérnökök magasabb, míg a gazdasági
agrármérnök szakon végzetteknél alacsonyabb mobilitási hajlandóság
tapasztalható. Az agármérnökök 53,6 százaléka, az állattenyésztő mérnökök
61,1 százaléka vállalta a munkahely közelébe költözését, szemben a
gazdasági agrármérnök szakon végzettekkel, akiknek csupán 26,3 százaléka
vállalja a lakhelyéről való elköltözést és 50,5 százaléka inkább a lakhelyén
vállalt munkát és 23,5 százaléka ingázik naponta. A gazdasági agrármérnök
alacsony mobilitási hajlandósága magyarázható eredeti lakóhelyükkel, mivel
e szakra döntően városokból érkeztek a hallgatók. Az agrármérnök és
állattenyésztő mérnök estében lényegesen alacsonyabb a lakhelyükön
munkát vállalók aránya, mivel e szakokon végzettek 24,6 százaléka, illetve
11,1 százaléka dolgozik szülővárosban. A férfiakat magasabb mobilitási
hajlandóság jellemzi, mint a nőket.
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Az agrárdiplomások mobilitásának vizsgálata során megállapítható, hogy a
pályakezdők vállalják a napi ingázást és a lakóhely váltását egy potenciális
állás reményében. Továbbá megállapítható az is, hogy a lakhelyváltást
választó személyek jövedelmi helyzete kedvezőbb, mint aki a lakhelyén vállal
munkát. A vizsgált három szak közül legnagyobb mobilitási hajlandósággal
az állattenyésztő mérnökök rendelkeznek és legkevésbé a gazdasági
agrármérnökök. A mobilitási hajlandóság vélhetően összefüggést mutat az
adott szakképzettség képzési- és munkaterületi sajátosságával. A szolgáltató
szektor telephely választása döntően a városokra, a jobb infrastrukturális
adottságú helyszínekre koncentrálódik és a gazdasági agrármérnökök
vélhetően, ezért helyezkednek el döntően lakhelyükön. Ezzel szemben az
állattenyésztő mérnökök, akiket a magasabb arányú mobilitás jellemez,
meghatározó része a mezőgazdasági termelésben helyezkedett el. A
mezőgazdasági termelés és telephelyválasztás általában a vidéki térségekhez
köthető, így e munkaerő-piaci csoportot részben a kényszer is vezérli a
munkavállalásban és ezáltal magasabb „mobilitási hajlandóság”-ban a
kényszer játszik szerepet.
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5.4.

A

betöltött

munkakörök

jellemzői

és

illeszkedése

a

szakképzettséghez
5.4.1. A betöltött munkakörök felsőfokú végzettség igénye
Vizsgálatommal elsődleges célom volt, hogy feltérképezzem a pályakezdő
agrármérnökök által betöltött munkakörök jellemzőit. Továbbá vizsgáltam és
elemeztem a betöltött munkakör felsőfokú végzettség igényét, a munkakör és
a szakképzettség illeszkedését, valamint a beöltött munkakör szakmai
területét.
Már több kutató is vizsgálta a munkaerő-piaci illeszkedést, azaz a
felsőoktatási output és a munkaerő-piaci sikeresség kapcsolatát. Galasi –
Varga (2006) szerzőpáros értelmezése alapján a megfelelő illeszkedés eléggé
ritka, nagyon gyakori viszont a munkaerő-piaci szempontból túlzottan magas
felvételi létszám, ráadásul a nem jól illeszkedő esetek szakcsoportonkénti
eloszlása nem véletlenszerű. Például az agrárszakcsoportban nem található jó
illeszkedés, a képzésekbe „túl sok” hallgató került be. Ugyanez látható a
főiskolai és az egyetemi szintű természettudományi, valamint az idegen
nyelvi képzéseknél, továbbá a főiskolai szintű egészségügyi képzéseknél.
A felsőoktatási intézmények számára lényeges információ lehet az általuk
kibocsátott diplomás szakemberek által betöltött munkakörök ismerete. A
munkakörök ismeretéből a felsőoktatási intézmény következtetni tud arra
vonatkozóan, hogy a korábban megfogalmazott képzési célok teljesültek-e,
hogy valóban a képzés céljának megfelelő munkakörben tudott-e
elhelyezkedni az egyén.
A felsőfokú képzések általános céljaként megfogalmazható, hogy olyan
diplomás szakembereket képezzen az intézmény, hogy az egyén a jövőben
felsőfokú

végzettséget

igénylő

munkakörben

tudjon

elhelyezkedni.

Ellenkező esetben a túlképzés jelensége léphet fel, amely a diplomák
leértékelődéséhez vezethet. A túlképzés és az alulképzés a hazai kutatók
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szerint a munkahelyi követelmények és az iskolai végzettség viszonyát leíró
kategória, azaz a munkahely – munkavállaló illeszkedését az iskolai
végzettséghez, mint illeszkedési indikátor segítségével fogalmazza meg.
Túlképzett vagy alulképzett az a munkavállaló, aki a munkája ellátásához
szükségesnél magasabb vagy alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik
(Galasi – Varga [2005] pp. 28.).

A primer kutatások alapján megállapításra került, hogy az agárdiplomások
72,8%-a felsőfokú végzettséget igénylő- és 27,2%-a felsőfokú végzettséget
nem igénylő munkakört tölt be. A vizsgált célcsoport esetében, az
eredmények alapján arra lehet következtetni, hogy agrárvégzettség esetén a
diplomák leértékelődése nem meghatározó.

A felsőfokú végzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatottak aránya
gazdasági szektorokként eltérő. A közigazgatásban (94,7%), az iparban
(83,3%) és az élelmiszergazdaságban (74,9%) foglalkoztatják legnagyobb
arányban diplomás munkakörben a frissen végzett „agrárosokat”, ezzel
szemben a szolgáltató ágazat pedig kevésbé preferálja az agrárdiplomát,
mivel az ott elhelyezkedett személyeknek csak a 64,9%-a értékelte
munkakörét végzettségi szintjének megfelelőnek. A vizsgált tényezők között
szignifikáns kapcsolat állapítható meg (P=0,034).
A munkáltató szervezet társasági formája szerint is tapasztalható e tényezők
összefüggésében a különbség. A jogi személyiségű gazdasági társaságok és
költségvetési szervezetekben 70 százalék feletti a diplomás munkakörben
foglalkoztatottak aránya, addig a jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok esetében ez az érték az 50 százalékot sem érte el.
Foglalkoztatási szempontból a vállalatméret is differenciáló tényező, mivel a
mikrovállalkozásoknál diplomás munkakörben foglalkoztatottak aránya 50
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százalék körüli értéket képvisel, míg a kis - közép és nagy vállalatoknál a
felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben alkalmazottak aránya 70
százalék feletti.

A felsőfokú végzettséget a külföldi munkáltató szervezetek alulértékelik,
mivel a külföldön munkát vállaló személyek csupán 25 százalékát
foglalkoztatták végzettségi szintjének megfelelő munkakörben. A végzettek
körében jellemző, hogy a külföldi munkavállalás során az elsődleges cél a
magasabb jövedelem elérése és kevésbé fontos a végzettségnek megfelelő
munkakör

betöltése.

Hazai

viszonylatban

a

vidéki

településeken

elhelyezkedők 80 százalékát, míg Budapesten munkát vállalók 60 százalékát
foglalkoztatták diplomás munkakörben. Az eredmények a mezőgazdaság
egyik sajátosságára enged következetni. A mezőgazdasági tevékenység a
vidéki térségekhez köthető és így az agrárosok a végzettségüknek megfelelő
munkaköröket töltenek be, addig Budapesten munkát vállaló személyek
szakmájukhoz nem kapcsolódó munkaköröket töltenek be és e munkáltatók
szempontjából közömbös, hogy a munkavállaló rendelkezik-e felsőfokú
végzettséggel vagy sem.
A szakképzettség szerint vizsgálva a munkakör felsőfokú végzettség igényét,
megállapítható az egyetemi- és főiskolai szintű képzés közötti különbség. Az
egyetemi szintű végzettséget nyújtó képzések esetén 70% feletti azon
végzettek aránya (agrármérnök 71%; gazdasági agrármérnök 77,3%), akik
felsőfokú végzettséget igénylő feladatkörben kerülnek foglalkoztatásra,
szemben a főiskolai diplomával rendelkező személyek, akiknek már csak
55,6 százaléka dolgozik diplomát igénylő munkakörben. Ez az eltérés
magyarázható a „diplomák átértékelődéséből”. Az állattenyésztő mérnökök
jellemzően műszakvezetői munkaköröket töltenek be, de ezeket a
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munkaköröket korábban jellemzően mezőgazdasági technikus végzettséggel
töltötték be. Napjainkban a munkáltatók ezekre a munkakörökre is felsőfokú
végzettséggel rendelkező munkaerőt toboroznak és ebből fakadhat az
átértékelődés.

A

rendszerváltás

óta

folyamatosan

csökkent

az

agrárvégzettséggel betölthető álláshelyek száma, ezért a diplomások e
munkaköröket

is

betöltik,

amennyiben

szakmájukban

kívánnak

elhelyezkedni. Kertesi –Köllő (2003, 2006) szerzőpáros a kialakult helyzetet,
az átsorolási hatással magyarázza, azaz a munkáltatók egyre több
foglalkozatást tekintenek felsőfokú végzettséget igénylő foglalkozásnak.

A kutatás kezdetén feltételezéseim között szerepelt a nyelvvizsga és a
diploma minősítésének szerepe az elhelyezkedés sikerességében. E tényezők
szerepe abban áll, hogy ha az egyénnek a megfelelő szintű nyelvvizsgája
hiányzik vagy az egyén diplomájának minősítése gyengébb, akkor az a
munkaerő-piaci sikerességet negatívan befolyásolhatja.
A végzett hallgatókkal folytatott mélyinterjúk során azt tapasztaltam, hogy a
megkérdezettek a nyelvvizsga meglétének nem tulajdonítanak nagy
jelentőséget és az egyének úgy értékelték, ha az államvizsgát sikeresen
teljesítették, akkor az feljogosítja őket a diplomás munkakör betöltésére, de a
felmérés eredményei ezt nem támasztják alá. A képesítési követelményben
meghatározott nyelvvizsga megléte és a munkakör végzettségi szint igénye
között szignifikáns kapcsolat tapasztalható (P=0,008). Az összefüggés
értelmében, a képesítési követelményben megfogalmazott nyelvvizsgával
rendelkező fiatalok nagyobb arányban tudnak felsőfokú végzettséget igénylő
munkakört betölteni (78,5%), mint az előírt nyelvvizsgával nem rendelkező
személyek (59,3%).
A lefolytatott mélyinterjúk során hasonló érveket hangoztattak a végzettek a
diploma eredménnyel kapcsolatban. A megkérdezett személyek úgy
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értékelték, hogy a diploma eredménye és a munkaerő-piaci sikeresség nem
áll egymással kapcsolatban. Azonban a kérdőíves felmérés alapján az
igazolódott, hogy a közepes eredményű diplomával rendelkező személyek
65 százaléka, a jó 75,5 százaléka és a jeles eredményű 73,9 százaléka
végzettségi

szintjének

megfelelően

helyezkedett

el.

A

pályakezdő

diplomások a jobb eredményű oklevél birtokában nagyobb eséllyel
tölthetnek be a végzettségi szintjüknek megfelelő munkakört.

5.4.2. A betöltött munkakörre jellemző tevékenység értékelése
A témakör feldolgozásának következő metszete a betöltött munkakörre
jellemző tevékenységek feltárása és értékelése, amely adatokat a 21. ábra

21,0

22,0

Adminisztratív
feladatok

25,0

Termelés/szolgáltatá
s
teljesítése,felügye…

mutatja be.

5,0

2,7

3,8

4,8

Kutatás, fejlesztés

10,0

10,8

11,8

Pénzügy, számvitel

9,7

Egyéb

%

15,0

Értékesítés, beszerz
és

20,0
13,4

Szervezés, vezetés, i
rányítás

Elemzés, tervezés

Oktatás, nevelés

0,0

21. ábra: Az agárvégzettséggel rendelkező személyek által betöltött
munkakörökre jellemző tevékenység
n=186
Az ábra adatai alapján látható, hogy a friss diplomások által betöltött
munkaköri tevékenységekben az adminisztratív (22%) és a termelésiszolgáltatási feladatok (21%) ellátása a meghatározó. Továbbá kiemelhető a
szervező – vezető - irányító (13,4%), a pénzügyi – számviteli (11,8%) és az
értékesítő – beszerző (10,8%) munkaköri tevékenységeket ellátó személyek
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aránya. A friss diplomásokra csekély mértékben jellemző a kutató-fejlesztő
(4,8%) és az oktató-nevelő (2,7%) munkaköri tevékenységek.
A diploma eredménye és a munkakörre jellemző tevékenység közötti
összefüggés alapján megállapítható (P=0,000; C=0,333), hogy a közepes
eredményű diplomával rendelkező személyek inkább termelő jellegű
munkaköröket töltenek be (48,8%), a jó eredményű diplomásokra az
adminisztratív jellegű feladatok a jellemzőek (27,3%) és a jeles eredményű
diplomások gyakorlatilag minden munkaköri tevékenységben megjelentek,
közel hasonló arányban.
Az

agrárképzési

területen

végzettek

munkakörének

tevékenysége,

évfolyamonkénti vizsgálat adatait a 26. táblázat mutatja be.
26. táblázat
Az agrárképzési területen végzettek munkakörének tevékenysége,
évfolyamonként, %
n=186
2005
Megnevezés

2006

2007

%

Rangsor

%

Rangsor

%

Rangsor

Termelés (szolgáltatás) teljesítése

23,4

1.

17,2

2.

21,9

1.

Adminisztráció

23,4

1.

22,4

1.

20,3

2.

Elemzés/tervezés

10,9

2.

12,1

3.

6,3

4.

Szervezés/vezetés/irányítás

10,9

2.

17,2

2.

12,5

3.

Értékesítés/beszerzés

7,8

3.

12,1

3.

12,5

3.

Pénzügy/számvitel

7,8

3.

6,9

4.

20,3

2.

Kutatás/fejlesztés,

7,8

3.

5,2

5.

1,6

6.

Egyéb

7,8

3.

0,0

6.

3,1

5.

Oktatás/nevelés/munkaerő-fejlesztés

0,0

4.

6,9

4.

1,6

6.

A három évfolyam vonatkozásában megállapítható, hogy a jellemző
munkaköri tevékenységek hasonlóságot mutatnak, rangsoruk az egyes
években változik. A 2005-ben végzett évfolyamra a termelés/szolgáltatás
teljesítése, az adminisztráció és az elemző – tervező tevékenységek a
jellemzők. Míg a 2006-ban végzett évfolyam tagjaira - az előző évfolyamhoz
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hasonlóan - az adminisztratív és a termelő munkakörök, annyi változással,
hogy az elemző-tervező munkakört ellátó diplomások a rangsorban hátrább
sorolódtak és helyét a szervező – vezető jellegű munkakörök vették át. A
2007-ben végzett évfolyam tagjai esetében további változás figyelhető meg.
Egyre nagyobb arányban dolgoznak olyan munkakörökben a pályakezdők,
amelyek pénzügyi – számviteli feladatokkal párosul, amely indokolható az
oktatás ilyen irányú javulásával.

Mindhárom évfolyam esetében az oktató-nevelő és a kutatás - fejlesztéssel
foglalkozó munkakörök kevésbé jellemzőek, mivel a végzettek viszonylag
alacsony aránya tölt be ilyen jellegű munkakört. Növekvő mértékű
jelentőségét lehet megállapítani az értékesítő - beszerző, valamint a pénzügyi
- számviteli tevékenységet feltételező munkaköröknek, de megállapítható,
hogy az adminisztratív, az elemző – tervező, kutató – fejlesztő tevékenységű
munkaköröket betöltő végzettek aránya csökken.

A szakok szerinti munkaköri tevékenység elemzés eredményeit, a 27.
táblázat mutatja be.
27. táblázat
A munkaköri tevékenység és a szakképzettség összefüggése, %
n=186
Megnevezés

Agrármérnök

Termelés (szolgáltatás) teljesítése
Értékesítés/beszerzés
Pénzügy/számvitel
Adminisztráció
Elemzés/tervezés
Oktatás/nevelés/munkaerő-fejlesztés
Szervezés/vezetés/irányítás
Kutatás/fejlesztés,
Egyéb

30,4
11,6
4,3
24,6
8,7
2,9
10,1
4,3
2,9
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Állattenyésztő Gazdasági
mérnök
agrármérnök
66,7
16,7
11,1
5,6

6,1
12,1
19,2
21,2
12,1
3,0
16,2
6,1
4,0

A klasszikus termelő tevékenységet ellátó munkakörök elsősorban az
állattenyésztő mérnök szakon végzett diplomásokra jellemző. A szak és
munkaköri tevékenység között szignifikáns kapcsolatot tapasztaltam
(p=0,000; C=0,365), ami azt jelenti, hogy az elvégzett szak hatással lehet
arra, hogy az egyén milyen munkaköri tevékenységet lát el. Az
állattenyésztő mérnökök esetében viszonylag szűk az elhelyezkedési terület,
mivel e szak esetében a termelő (66,7%), az adminisztratív (16,7%), a
szervező – vezető – irányító (11,1%) tevékenységekkel jellemzett
munkakörök a meghatározóak. Az egyetemi szintű végzettséget nyújtó
képzések esetében a betöltött munkakörök tevékenységei heterogén képet
mutatnak. Az agrármérnök szakon végzettek esetében is a termelő (30,4%)
és adminisztratív (24,6%) jellegű munkakörök a dominánsak, csak
szerényebb mértékben, mint az állattenyésztő mérnök szakon végzett
személyek esetében. A gazdasági agrármérnök képzés tekintetében nagyfokú
heterogenitás állapítható meg a betöltött munkakörök tevékenységét illetően.
A szakra jellemző tevékenységek közül az adminisztratív (21,2%), a
pénzügyi – számviteli (19,2%) és szervező – vezető – irányító (16,2%)
munkakörök emelhetők ki. A gazdasági agrármérnök képzés során oktatott
ismeretanyag kellőképpen diverzifikált, vélhetően ez okozhatja a betöltött
munkakörök sokszínűségét.

A végzett hallgatók neme szerint vizsgálva a munkaköri tevékenységeket
megállapítható, hogy a két csoport között különbség tapasztalható (P=0,034;
C=0,299). A nők az adminisztratív (30,3%) és a pénzügy – számviteli
(15,2%), míg a férfiak a termelő (28,7%) és a szervező – vezető – irányító
(17,2%) tevékenységű munkakörökkel jellemezhetőek.
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Megállapítható, hogy a pályakezdő agrárdiplomások döntően felsőfokú
végzettséget igénylő munkakörben (72,8%) helyezkedtek el. Ugyanakkor
különbség tapasztalható az egyetemi és főiskolai diplomával rendelkező
egyének között. Míg az egyetemi diplomával rendelkező személyek több, mint
70%-a felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben helyezkedett el, addig a
főiskolai diplomával rendelkezők 55,6%-a tölt be diplomás munkakört.
A képesítési követelményben megfogalmazott nyelvvizsgával rendelkező
fiatalok nagyobb arányban tudnak felsőfokú végzettséget igénylő munkakört
betölteni, mint az előírt nyelvvizsgával nem rendelkező személyek. A
végzettek jellemzően adminisztratív és termelő jellegű munkaköröket töltenek
be. Statisztikailag igazolt, hogy az elvégezett szak hatást gyakorol arra, hogy
az egyén milyen munkaköri tevékenységet lát el.

5.4.3. A felsőfokú szakképzettség és a munkakör illeszkedése
Az életpálya vizsgálatoknál és a képzés munkaerő-piaci hasznosulásának
vizsgálatakor

további

fontos

tényező

az

oklevélben

feltüntetett

szakképzettség és munkakör illeszkedése. A válaszadók ötfokozatú skálán
értékelhették munkakörük és diplomájuk illeszkedését. Az 1-es válasz
jelentette a kapcsolódás teljes hiányát, a 2-es válasz jelentette, hogy kevéssé
kapcsolódik és a 3-as pedig azt jelentette, hogy munkakörük és diplomájuk
közepesen kapcsolódik egymáshoz. A 4-es válasz azt fejezte ki, hogy
nagyrészt kapcsolódik és 5-ös válasz pedig azt, ha teljes mértékben
illeszkedik a vizsgált két tényező.
Az agrárdiplomások esetében az illeszkedés „a nagyrészt kapcsolódik” és a
„kapcsolódik meg nem is” kategóriával fejezhető ki (átlag: 3,5), amely
megállapítás összhangban van a FIDÉV jelentés agrárszakcsoportjára
vonatkozó adatokkal (FIDÉV [2001] p. 32.). Az eredmények megoszlását a
22. ábra szemlélteti.
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teljes mértékben
kapcsolódik
22,2%

nagyrészt
kapcsolódik
37,8%

egyáltalán nem
kapcsolódik
14,1%

kapcsolódik, meg
nem is
21,1%

kevéssé
kapcsolódik
4,9%

22. ábra: A munkakör és szakképzettség illeszkedésének megoszlása, %
(n=185)
Az agrárdiplomások 22,2 százaléka úgy ítéli meg saját munkakörét és
szakképzettségét, hogy az teljes mértékben kapcsolódik egymáshoz és 37,8
százaléka pedig úgy érzi, hogy nagyrészt kapcsolódik. Az friss diplomások
21,1 százaléka szerint a diplomájában megjelölt szakképzettsége és
munkaköre kapcsolódik, meg nem is, tehát az agrárdiplomásokon belül e
réteget a bizonytalanság jellemzi. A válaszadók kisebb aránya válaszolta azt,
hogy kevéssé (4,9%) vagy egyáltalán nem kapcsolódik (14,1%) jelenleg
betöltött munkakörük és szakképzettségük. Minden szakmának természetes
velejárója, hogy a bizonyos része pályaelhagyó lesz.

A szakképzettség és munkakör illeszkedésének elemzését elvégeztem a
háttérváltozók alapján is.
A kapcsolódás mértékének megoszlásában és a vizsgált évfolyamok között
tapasztaltam különbséget. A különbség abban nyilvánult meg, hogy a 2005ben végzett évfolyam 74,6 százaléka érzi úgy, hogy nagyrészt- vagy teljes
mértékben kapcsolódik az oklevélben feltüntetett szakképzettség és a
betöltött munkakör, addig a 2006-ban és 2007-ben végzett évfolyamok
tagjainak már csak 50 százaléka, illetve 54,7 százaléka érzi úgy, hogy
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végzettségének

megfelelő

munkakörben

foglalkoztatják.

Ezzel

párhuzamosan növekszik azoknak a személyeknek az aránya a vizsgált
évfolyamokon belül, akik nem tudják pontosan meghatározni, hogy
végzettségének megfelelően tudott-e elhelyezkedni és ezzel párhuzamosan,
de mérsékelt ütemben növekszik a szakmán kívül elhelyezkedők aránya.

Szakok szerint vizsgálva a szakmában dolgozók arányát megállapítható,
hogy az állattenyésztő mérnökök 72,2 százaléka dolgozik olyan helyen, ahol
nagyrészt-

vagy

teljes

mértékben

kapcsolódik

munkaköre

és

szakképzettsége. A többi szakmához viszonyítva viszonylag alacsony
(11,1%) a szakmához kevéssé kapcsolódó munkakörökben elhelyezkedők
aránya. A rangsorban a következő helyet a gazdasági agrármérnök szakon
végzettek foglalják el, mivel a 60,2 százaléka nagyrészt- vagy teljes
mértékben a szakmához kapcsolódó, 23,5 százaléka a bizonytalan és 16,3
százaléka egyáltalán nem, vagy kevéssé a szakmához kapcsolható
munkakörben tudott elhelyezkedni. Az agrármérnök szakon végzettek
munkaerő-piaci illeszkedése hasonló a gazdasági agrármérnök szakon
végzettek helyzetéhez. Az agrármérnök képzettségű egyének 56,5 százaléka
nagyrészt- vagy teljes mértékben szakmájhoz kapcsolható feladatkört lát el
és 24,6 százaléka egyáltalán nem, vagy kevéssé a szakmához kapcsolható
munkaköre, de fontos kiemelni, hogy e szakon végzettek 18,8 százaléka
olyan munkakört lát el, amelyben a kapcsolódás közepes mértékű.
A nők és a férfiak munkakörének és szakképzettségének illeszkedése
különbséget jelez, amely szignifikánsan igazolt (p=0,009). A nők negyede, a
férfiak 11,6 százaléka gondolja úgy, hogy egyáltalán nem vagy kevéssé
kapcsolódik munkaköre a tanult szakmájához. A férfiaknak viszonylag
magas hányada (26,7%) jelölte válaszában, hogy kapcsolódik, meg nem is
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munkaköre a képesítéséhez, szemben a nőkkel, akik 16,2százaléka gondolja
ezt.
Az illeszkedés mértéke és a képesítési követelményben előírt nyelvvizsga
megléte között tapasztaltam szignifikáns kapcsolatot (p=0,029), amelyet a
28. táblázat mutatja be.
28. táblázat
A munkaerő-piaci illeszkedés és nyelvvizsga kapcsolata
n=185
A képesítési követelményben előírt
Megnevezés
nyelvvizsgával rendelkezők aránya (%)
igen
nem
teljes mértékben kapcsolódik
23,8
18,2
nagyrészt kapcsolódik
43,1
25,5
kapcsolódik, meg nem is
15,4
34,5
kevéssé kapcsolódik
4,6
5,5
egyáltalán nem kapcsolódik
13,1
16,4
Az adatok alapján látható, hogy a diploma kiadásnak feltételeként
meghatározott nyelvvizsga birtokában az egyén nagyobb arányban tölt be a
tanult

szakmájához

nagyrészt-

vagy

teljes

mértékben

kapcsolódó

munkaköröket, mint a nyelvvizsgával nem rendelkező egyének. Az
eredményből arra lehet következtetni, hogy amennyiben a munkáltatók
diplomás munkaerőt, felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben kívánnak
foglalkoztatni, akkor követelményként fogalmazzák meg a diploma létezését
a pályakezdő egyéntől és nem elégednek meg a záróvizsgáról kiállított
igazolással.
Gazdasági szektorok szerint vizsgált a munkaerő-piaci illeszkedési adatokat
a 29. táblázat mutatja be.
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29. táblázat
A munkaerő-piaci illeszkedés gazdasági szektorokként, % (n=185)
Megnevezés
egyáltalán nem kapcsolódik
kevéssé kapcsolódik
kapcsolódik, meg nem is
nagyrészt kapcsolódik
teljes mértékben kapcsolódik

Az

adatok

alapján

Élelmiszergazdaság
1,6
1,6
16,1
46,8
33,9

látható,

Szolgáltatás

Közigazgatás

24,7
6,2
25,8
28,9
14,4

hogy

a

10
60
30

közigazgatásban

Ipar
16,7
33,3
33,3
16,7

és

az

élelmiszergazdaságban elhelyezkedett személyek esetében tapasztalható a
legjobb illeszkedés. A vizsgált tényezők között szignifikáns kapcsolat
tapasztalható (P=0,000; C=0,345). Érthető módon az iparban elhelyezkedett
személyek

értékelik

munkakörüket

a

szakképzettségükhöz

nem

kapcsolódónak, mivel e terület nehezen hozható összefüggésbe az
agrárvégzettséggel.
A munkaköri illeszkedés vizsgálat során megállapítható, hogy a vizsgált
agrárdiplomások esetében hasonló értékek tapasztalhatóak a FIDÉV kutatás
eredményeivel. Az agrárdiplomások munkaerő-piaci illeszkedése közepes
szinten érvényesül. Legjobb illeszkedés az állattenyésztő mérnökök esetében
tapasztalható. Ez annyit jelent, hogy az általános ismereteken túl a
specializált ismeretek szerepe felértékelődik. A specializált tudás előnyeként
említhető, hogy az egyén munkaerő-piaci értékét növelheti, de a technológiai
színvonal változásának hatására hátránnyá alakulhat, ha ez egyén a
specializált ismereteit nem fejleszti, tudása elavulttá válik.
A diploma kiadásnak feltételeként meghatározott nyelvvizsga birtokában az
egyén nagyobb arányban töltött be a tanult szakmájához nagyrészt- vagy
teljes mértékben kapcsolódó munkaköröket, mint a nyelvvizsgával nem
rendelkező egyének.
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5.5. A pályakezdő agrárdiplomások munkaidő és jövedelmi helyzetének
elemzése
5.5.1. Az átlagos munkaidő és jövedelem elemzése
A témakör feldolgozásának célja, hogy egységes és világos képet kapjak az
agrárképzési területen végzett pályakezdő diplomások jellemző munkaidőés jövedelmi adatairól a végzést követő első évben. A témakörhöz
kapcsolódó felmérést négy kérdésből álló kérdéssoron keresztül vizsgáltam.
A kérdéssor elsőként kitért a saját jövedelmi színvonal értékelésére,
amelyhez ötfokozatú skálát alkalmaztam. Az értékelő skála az alábbiak
szerint került kialakításra:
1. Jelentősen az átlag alatt
2. Valamivel az átlag alatt
3. Átlagos
4. Valamivel az átlag felett
5. Jelentősen az átlag felett
A kérdéssor következő kérdése a tényleges munkaidő felmérésére irányult,
arra kerestem a választ, hogy havonta átlagosan és ténylegesen hány órát tölt
munkavégzéssel egy pályakezdő agrárdiplomás. A munkaidőre vonatkozó
kérdés a végzést követő első év, átlagos havi munkaidejére vonatkozott.
A kérdéssor következő eleme a jövedelem igény felmérését célozta meg,
amely kérdések különböző megélhetési helyzetekre vonatkoztak. A
kérdőívet kitöltő személyeknek lehetősége volt arra a különböző életviteli
helyzetekhez rendelhető jövedelem igény megadására. A kategóriák az
alábbiak szerint kerültek kialakításra:
1. Nagyon szűkös megélhetés
2. Szűkös megélhetés
3. Átlagos megélhetés
4. Jó megélhetés
5. Nagyon jó megélhetés
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A kérdéssor utolsó eleme a főállásából származó nettó jövedelem felmérését
célozta meg, amely szintén a végzést követő első év időszakára jellemző
átlagos jövedelemre vonatkozott. Primer kutatás elvégzését indokolta, hogy a
felsőoktatásban

végzettek

szakképzettségi

szintű

jövedelmi

adatait

statisztikai adatbázisok nem tartalmazzák, azok csak iskolai végzettségi
szinten értelmezhetőek.

A jövedelmi és munkaidő adatok elemzéséhez átlagszámítást, a csoportok
közötti különbségek kimutatására egy szempontos és több szempontos
varianciaanalízist

alkalmaztam.

A

munkaidő

és

a

jövedelem

összefüggésének mérésére korrelációszámítást alkalmaztam.

A témakör első kérdése a saját jövedelmi helyezet értékelésére fókuszált,
amelynek eredményét a 23. ábra mutat be.

Jövedelem kategóriák megoszlása (%)

60,0
53,2
50,0

40,0

30,0
21,0

20,4
20,0

10,0
4,3
1,1
0,0
Jelentősen az átlag alatt

Valamivel az átlag alatt

Átlagos

Valamivel az átlag felett

Jelentősen az átlag felett

23. ábra: A jövedelmi helyzet önértékelése (n=176)
Az eredmények alapján a válaszadók (n=186) 53,2%-a átlagosnak tekinti
saját jövedelmi helyzetét és 21%-a valamivel az átlag felettinek és 20,4%-a
pedig valamivel az átlag alattinak. A lehetséges válaszok szélsőértékeit a
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válaszadók alacsony aránya választotta, mivel csupán 1,1%-a érezte
jelentősen átlag felettinek és 4,3%-a jelentősen az átlag alattinak saját
jövedelmét. Az egyéni jövedelmi helyzet megítélését amennyiben nemek
szerint vizsgáljuk, megállapítható a férfiak és nők nem azonos módon
ítélik meg saját anyagi helyzetüket. Az eredmények szignifikáns
különbséget mutattak (P=0,004). A férfiakra az átlagot meghaladó, míg a
nőkre az átlagon aluli jövedelmi helyzet a jellemző. A nők 29,3%-a átlag
alatti, míg a férfiak 27,6%-a átlag feletti kategóriába sorolta önmagát. A
nemek közötti munkaerő-piaci és jövedelem különbségeknek tradicionális
okai vannak. Egyik fontos magyarázója, hogy a nők munkaerő-piaci
részvétele mindig is alacsonyabb volt a férfiak munkaerő-piaci részvételénél.
Az Európai Unió célkitűzései között szerepel a nők foglalkoztatásának
javítása,

amelynek

eredményeként

javult

a

nők

munkaerő-piaci

szerepvállalása, de a két nem között kialakult és fennmaradt különbségek
tartósan, de enyhülő mértékben továbbra is jelen lesz.
A munkaidő és a jövedelemvizsgálatot a munkaviszonyban, megbízási- és
vállalkozói jogviszonyban munkát végzők esetében elemeztem. Ennél a
kérdéscsoportnál az értékelésből kizártam a hallgatói jogviszonnyal (pl.:
PhD hallgató) rendelkező személyeket a torzítások kiszűrése miatt.
A havi átlagos munkaidő alapján besoroltam az egyéneket teljes- vagy
részmunkaidejű

foglalkoztatási

kategóriába.

Teljes

munkaidejű

foglalkoztatottnak a legalább heti 40 munkaórát teljesítőket (havi 160 óra)
tekintettem. A besorolás alapján a végzettek 94,9 százaléka teljes
munkaidejű és 5,1 százaléka részmunkaidejű jogviszonyban foglalkoztatott.
Az adatokat a 30. táblázat mutatja be.
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30. táblázat
A munkavégzés jogviszony szerinti megoszlása (n=176)
Arány
Megnevezés
Munkaidő
(%)
Munkajogi viszony
teljes munkaidő
86,9
rész munkaidő
3,4
Megbízási jogviszony teljes munkaidő
3,4
rész munkaidő
1,7
Vállalkozói jogviszony teljes munkaidő
4,6
rész munkaidő
A teljes dolgozói létszámra vetítve a foglalkoztatottak 90,3 százaléka
munkaviszonyban, 5,1 százaléka megbízási-, míg 4,6 százaléka vállalkozói
jogviszonyban foglalkoztatott. A táblázat adatai alapján látható, hogy a
munkajogi és megbízási jogviszonyban jellemző a részmunkaidejű
foglalkoztatás. A 15-74 éves foglalkoztatottak 4,6 százalékát foglalkoztatták
részmunkaidőben 2008-ban Magyarországon (KSH, 2008).

A fejezet következő részében áttérek a tényleges munkaidő- és
jövedelemvizsgálatra. Az agrárdiplomások havonta átlagosan 175,7 órát
töltenek munkavégzéssel. A legkevesebb munkaidőt teljesítő személy
átlagosan 80 órát és a legtöbbet teljesítő munkavállaló 240 órát töltött
munkavégzéssel.

A

teljesített

átlagos

havi

munkaidőből

kiindulva

7

megállapítható, hogy az átlagos napi munkaidő 8,8 munkaóra.

Az agrárdiplomások átlagos nettó jövedelme 121.938 Ft az államvizsgát
követő első évben. A KSH adatai szerint a nemzetgazdaságban, 2008-ban
az alkalmazásban állók átlagos havi nettó átlagkeresete 122.267 Ft.

7

20 munkanappal számolva
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A munkaidő növekedése és jövedelem növekedése között pozitív irányú,
közepes erősségű korrelációt tapasztaltam, amely szignifikánsan igazolt
(P=0,000; r=0,351).
Foglalkoztatási jogviszony szerinti jövedelem és munkaidő különbségek
A foglalkoztatási jogviszony és a munkaidő tartama alapján elvégzett
számításokat a 31. táblázat mutat be.
31. táblázat
Az átlagos munkaidő, átlagos nettó jövedelem és fajlagos jövedelem,
foglalkoztatási jogviszony szerint (n=176)
Teljes munkaidő
Megnevezés
Vállalkozói jogviszony
Munkaviszony
Megbízási jogviszony

Megbízási jogviszony
Munkaviszony
Vállalkozói jogviszony

Fajlagos
Munkaóra jövedelem
(Ft/óra)
136 250
188,5
722,8
123 516
178,2
693,1
120 666
185,3
651,2
Rész munkaidő
Fajlagos
Jövedelem (Ft) Munkaóra jövedelem
(Ft/óra)
85 000
123,3
689,4
82 333
113
728,6
-

Jövedelem (Ft)

Az átlagos nettó jövedelem és a teljesített munkaidő között az egyes
foglalkoztatási kategóriákban különbség tapasztalható. Az adatok alapján
megállapítható, hogy a vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatottak
teljesítették a legtöbb munkaidőt, amelyhez magas (136.250 Ft) nettó
jövedelem is tartozik és a fajlagos jövedelmük (722,8 Ft/óra) is magasabb,
mint a többi jogviszonyban tapasztalt értékek. Munkaviszonyban magasabb
jövedelem érhető el, mint megbízási jogviszonyban. A munkaóra és a
fajlagos

jövedelmet

alkalmazottaknak

vizsgálva

kevesebb

látható,

munkaórát
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hogy
kell

a

munkaviszonyban

teljesíteni

a

magasabb

jövedelemért, mint a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, így a
munkaviszonyban vélhetően magasabb a munkaintenzitás és munkaköri
követelmény.
A részmunkaidőben teljesítő munkavállalóknak az alacsonyabb munkaidő
miatt természetesen alacsonyabb a nettó jövedelme is. Részmunkaidőben a
vállalkozói jogviszony egyáltalán nem jellemző, míg megbízási és
munkaviszonyban közel megegyező szinten alakult a nettó jövedelem
nagysága, de a fajlagos jövedelem 5,3%-al alacsonyabb megbízási
jogiszonyban.
Nemek szerinti jövedelem és munkaidő különbségek
Nemek szerint is vizsgáltam a munkaidő- és jövedelemi adatokat. A 32.
táblázat nemek szerinti bontásban mutatja a férfiakra és a nőkre vonatkozó
munkaidő, jövedelmi és fajlagos jövedelmi adataikat, teljes munkaidőre
vonatkoztatva.

32. táblázat
Az átlagos munkaidő, átlagos nettó jövedelem és fajlagos jövedelem,
nemek szerint (n=176)
Megnevezés
Nő
Férfi

Jövedelem
(Ft)

Munkaóra
(óra)

114 162
135 300

175
183,2

Fajlagos
jövedelem
(Ft/óra)
652,4
738,5

A férfiak átlagjövedelme teljes munkaidőben 135 300 Ft, amelyhez 183,2
munkaóra tartozik; a nőkre teljes munkaidőben 114 162 Ft átlagjövedelem a
jellemző, amelyet 175 munkaóra alatt teljesítenek.
Részmunkaidőben történő foglalkoztatási megoldást a férfiak esetében nem
tapasztaltam, viszont a nők 9,4 százalékra jellemző a nem teljes idejű
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foglalkoztatás. A nők részmunkaidőben 116,6 munkaórát teljesítettek, amely
munkavégzéssel átlagosan 83 222Ft nettó jövedelmet értek el a munkaerőpiacon. Az agrárdiplomások körében is érvényesül az a tendencia, hogy a
nők jövedelmi szintje mérsékeltebb a férfiak jövedelmi szintjéhez
viszonyítva. A nemek közötti bér- és jövedelemkülönbség statisztikailag
igazolódott (P=0,010). A nők átlagos havi nettó jövedelme teljes munkaidős
foglalkoztatást alapul véve 15,6 százalékkal, míg fajlagos jövedelmük
11,6%-kal alacsonyabb a férfiakénál. A tapasztalt bérkülönbségek
mértéke megegyezik az Európai Unióban tapasztalható átlagos
bérkülönbséggel, az unióban átlagosan 15% a különbség a két nem
keresete között (KSH 2008/84).

Szakképzettség szerinti jövedelem és munkaidő különbségek
A szakok szerinti vizsgálatnál a jövedelmek szóródása mérsékeltebb képet
mutat, az előzőekben bemutatott adatokhoz képest. A friss diplomás
általános agrármérnök végzettséggel teljes munkaidőben átlagosan
126 661 Ft, állattenyésztő mérnök főiskolai végzettséggel 124 647 Ft-ot,
míg gazdasági agrármérnök végzettséggel 122 644 Ft jövedelmet
érhetnek el a munkaerő-piacon.
A 33. táblázat mutatja a szakok és nemek szerinti bontásban a jövedelmi
adatokat, teljes munkaidőre vonatkozatva.
33. táblázat
Az átlagos munkaidő, átlagos nettó jövedelem és fajlagos jövedelem,
nem és szakképzettség szerint (n=176)
Megnevezés

Agrármérnök
Állattenyésztő mérnök
Gazdasági agrármérnök

Nettó jövedelem
(Ft)
Férfi
133 781
117 545
141 829

Munkaidő
(óra)

nő
119 067
137 667
108 400
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férfi
191,9
179,3
176,8

nő
173,4
185,6
174,7

Fajlagos
jövedelem
(Ft/óra)
férfi
697,14
655,6
802,2

Nő
686,7
741,7
620,5

Az adatok alapján látható, hogy a legmagasabb jövedelmet a gazdasági
agrármérnök férfiak érték el a munkaerő-piacon. Amennyiben részleteiben
is megvizsgáljuk az adatokat látható, hogy az állattenyésztő mérnök
végzettség esetén a nők jövedelme magasabb a férfiak jövedelménél, a
jövedelemkülönbség 14,6 százalék, ebben a foglalkoztatási kategóriában
nem érvényesül a nők tradicionálisan jellemző munkaerő-piaci hátránya.
A részmunkaidős foglalkoztatás az agrármérnök és a gazdasági agrármérnök
szakon

végzettek

esetében

figyelhető

meg.

Részmunkaidőben

az

agrármérnökök 5,9 százaléka, a gazdasági agrármérnökök 5,2 százaléka
dolgozik. A részmunkaidős foglalkoztatású agrármérnökök 76 000Ft (95
munkaóra), míg a gazdasági agrármérnökök 89 000 Ft (134 munkaóra)
jövedelmet értek el a munkaerő-piacon.

Regionális jövedelem és munkaidő különbségek
Elvégeztem a jövedelmi- és munkaidőadatok területi elemzését is, az
eredményeket a 34. táblázat mutatja be.

34. táblázat
A 2005-2007. években végzett pályakezdők átlagos munkaidő, -nettó
jövedelem és fajlagos jövedelem, régiók szerint (n=176)
Megnevezés
Észak-Magyarország
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl

Nettó
jövedelem
(Ft)
97 667
98 500
108 308
120 517
134 000
144 687

Munkaidő
(óra)
167,6
171,3
178,7
173,4
176,7
179,5
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Fajlagos
jövedelem
(Ft/óra)
582,7
575,0
606,1
695,0
758,3
806,1

Egy főre jutó
GDP
(ezer Ft/fő)
1 627
1 692
1 730
4 162
2 487
2 357

A területi besorolást a tervezési és statisztikai régiók szerint végeztem el. Az
agrárdiplomások jövedelmi helyzete alapján a régiókat két csoportba
soroltam.
A mérsékelt jövedelmi helyzetű térségek közé sorolható az Észak magyarországi, a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli régió. Az egy csoportba
sorolt régiók további közös vonása a fejlettségi szint, mivel az egy főre jutó
GDP adatok is közelítenek egymáshoz.

A kedvezőbb jövedelmi helyzetű régiók csoportjához, pedig a Középmagyarországi, a Nyugat-dunántúli és a Közép-dunántúli régiók sorolhatók.
Szintén az egy főre GDP mértéke hasonló értéket mutat, de a Középmagyarországi régió egy főre jutó GDP adata kiemelkedő, amely Budapest
és agglomerációja fejlett gazdaságának tudható be. A táblázat adatai alapján
látható, hogy nem csupán az abszolút jövedelem helyzet alapján, hanem a
fajlagos jövedelmi helyzet alapján is helytálló ez a megállapítás. A
kedvezőbb jövedelmi helyzetű térségek az ország szempontjából is a
fejlettebb régiók csoportjába tartozik és így vélhetően munkakultúrájuk is
eltérő lehet a fejlődő országrészekhez viszonyítva. Az egyes régiók és az ott
tapasztalható jövedelem- (P=0,000) és munkaidő különbségek (P=0,001)
statisztikailag igazoltak.

Gazdasági szektorok szerinti jövedelem és munkaidő különbségek

Az egyes nemzetgazdasági ágakban különböző jövedelmi és munkaidő
adatok a jellemzőek (35. táblázat).
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35. táblázat
Az átlagos munkaidő, átlagos nettó jövedelem és fajlagos jövedelem,
gazdasági szektorok szerint (n=176)
Megnevezés
Élelmiszergazdaság
Ipar
Közszféra
Szolgáltatás

Jövedelem
(Ft)

Munkaóra
(óra)

125 564
159 666
110 647
123 024

186,1
165,6
166,1
177,2

Fajlagos
jövedelem
(Ft/óra)
674,7
964,2
666,1
694,3

Az átlagos havi nettó jövedelem alapján látható, hogy az iparban
foglalkoztatott pályakezdőknek a legmagasabb (159 666Ft), míg a
közszférában (110 647Ft) a legalacsonyabb az elérhető jövedelme. A
szolgáltatási- és az élelmiszergazdasági szektorban az átlagos havi nettó
jövedelem tekintetében számottevő különbséget nem tapasztaltam. A nettó
órabért

vizsgálva

a

37.

táblázat

alapján

látható,

hogy

az

élelmiszergazdaságban több munkaórát kell teljesíteni a magasabb
jövedelemért, mint például a közszférában. A vizsgált gazdasági ágazatok
közül az iparban a legmagasabb az órabér, a többi szektorban hasonló
értékek tapasztalhatóak. Az egy szempontos varianciaanalízis során
szignifikáns összefüggés tapasztalható a gazdasági szektorok és a munkaórák
között (P=0,0002).

A regionális jövedelmi vizsgálatot kiemelten az élelmiszergazdaságban
elhelyezkedett személyekre vonatkozóan végeztem el. Az eredményeket a
36. táblázat mutatja be.
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36. táblázat
A 2005-2007. években végzett pályakezdők átlagos munkaidő, -nettó
jövedelem és fajlagos jövedelem, az élelmiszergazdaságban, régiók
szerint (n=176)
Jövedelem
(Ft)

Munkaóra
(óra)

Fajlagos
jövedelem
(Ft/óra)

Dél-Alföld

104 000

173,2

600,5

Dél-Dunántúl

106 118

183,6

578,0

Közép-Magyarország

118 750

193,7

613,1

Nyugat-Dunántúl

125 000

178,3

701,1

Közép-Dunántúl

122 333

184,3

663,8

Megnevezés

A jövedelem vizsgálat esetében megállapítható, hogy az egyes gazdasági
szektorok (P=0,038) és regionális elhelyezkedése (P=0,038) között
szignifikáns

különbség

tapasztalható.

Az

adott

ágazaton

belül

is

megfigyelhető a regionális bérkülönbségek mintázata. Míg a mérsékelt
jövedelmi helyzetű régiókban 104 000 – 106 000 Ft között alakult a
jövedelem nagysága, addig a kedvezőbb jövedelmi helyzetű régiókban az
átlagjövedelem 118 750 – 125 000 Ft.

A fejezetben elemzésre került a pályakezdő agrárdiplomásokra jellemző
munkaidő és jövedelmi adatok. Az elemző munka során megállapítható, hogy
a férfiak és a nők különböző módon ítélik meg jövedelmi helyzetüket. A
férfiakat az átlagot meghaladó, míg a nőket az átlag alatti jövedelmi helyzet
jellemzi.
Megállapítható továbbá, hogy az agrárdiplomások átlagos havi nettó
jövedelme 121 938 Ft és átlagos napi munkaidejük 8,8 munkaóra. A
munkaidő és jövedelem között pozitív korrelációt tapasztaltam, amely arra
enged következtetni, hogy a napi felhasznált munkaidő növekedése hatással
van az egyén által elérhető jövedelemre. Megállapítható, hogy a nemek
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között bérkülönbség tapasztalható. A nők 15,6 százalékkal kevesebbet
keresnek.

A

nemek

szerinti

jövedelemelemzést

egy

szempontos

varianciaanalízissel végeztem el. A statisztikai vizsgálat során szignifikáns
különbséget tapasztaltam a két nem jövedelme között.
Megállapítható, hogy a bérkülönbségek az agrárdiplomások esetében
regionális szinten értelmezhetőek. Szintén egyszempontos variancia –
analízissel megállapítottam, hogy az egyes régiókban elérhető jövedelmi
színvonal különböző, amely statisztikailag igazolódott. A pályakezdő agár
diplomások által elérhető jövedelem összefüggést mutat a térség gazdasági
fejlettségével. A magasabb gazdasági fejlettségű régiókban az egyén által
elérhető jövedelem is magasabb lesz.

5.5.2. Jövedelmi igények elemzése, különböző megélhetési kategóriákban
A kutatás során vizsgáltam a jövedelem elvárásokat is, azaz mennyi havi
munkajövedelemre lenne szüksége egy pályakezdő fiatalnak különböző
életszínvonali helyzetekben. A pályakezdők jövedelem igényüket ötfokozatú
skála mentén jellemezhették és az egyes kategóriákhoz megadhatták az adott
életszínvonali helyzethez tartozó elvárt jövedelemszintet. A besorolási
szempontok a következők voltak:
•

Nagyon szűkös megélhetés

•

Szűkös megélhetés

•

Átlagos megélhetés

•

Jó megélhetés

•

Nagyon jó megélhetés

Az agrárdiplomások jövedelem elvárását mutatja a 24. ábra.
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250 000
202 446
200 000

Jövedelem (Ft)

132 446

160 000

150 000
121 938
105 027
100 000

94 082

50 000

0
Nagyon szűkös

Szűkös megélhetés

Átlagos

jó

nagyon jó

Tényleges átlag
jövedelem

24. ábra: Jövedelem igények különböző megélhetési kategóriákban
Az 24. ábra alapján látható, hogy a fiatal diplomások jövedelem igénye a
„nagyon szűkös megélhetés”-től a „nagyon jó megélhetés”-ig fokozatosan
emelkedik. A különböző szintű jövedelem igények és a tényleges
átlagjövedelem összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a végzett
hallgatók jövedelmi színvonala a „szűkös” és „átlagos” megélhetési szint
között helyezkedik el. Az agrárdiplomások által felvázolt jövedelem
igények az egyes kategóriákban reálisnak minősíthető, mivel a szellemi
foglalkozásúak havi nettó átlagkeresete a nemzetgazdaságban például 2008ban 157 163 Ft volt. A nemzetgazdasági átlaghoz képest a pályakezdő
agrárdiplomások átlag nettó jövedelme elmarad.
A 37. táblázat a foglalkoztatási jogviszony és a munkaidő hossza szerint
mutatja be az átlagos jövedelem preferencia adatokat.
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37. táblázat
Jövedelem igények különböző megélhetési kategóriákban,
foglalkoztatási jogviszony szerint, Ft
Nagyon
szűkös

Megnevezés

Szűkös

Átlagos

Jó

Nagyon
jó

Tényleges
átlagjövedelem

Teljes munkaidő
Vállalkozói
jogviszony
Munkaviszony
Megbízási
jogviszony

100 625

111 250

137 500

176 250

271 250

136 250

94 452

105 392

133 889

161 405

202 712

123 516

85 000

91 667

103 333

114 167

136 667

120 667

Rész munkaidő
Megbízási
jogviszony
Munkaviszony
Vállalkozói
jogviszony

Az

adatok

96 667

103 333

140 000

163 333

190 000

85 000

83 833

98 333

115 000

140 000

176 667

82 333

-

-

-

-

-

-

alapján

megállapítható,

hogy

az

egyes

foglalkozatási

jogviszonyokban tapasztalható jövedelem preferencia, különböző értékeket
mutat.

A

vállalkozói

jogviszonyban

foglalkoztatott

személyek

jövedelemigénye tekinthető a legmagasabbnak, főképpen a „jó” és
„nagyon jó” megélhetési kategóriákban. Az átlagos megélhetési szint alatt
az adatok együttmozgása figyelhető meg a vállalkozói és munkaviszony
esetében, a megbízási jogviszony vonatkozásában mérsékeltebb jövedelem
igény jelenik meg.
A nemek szerinti vizsgálati eredményeket a 38. táblázat mutatja be.
38. táblázat
Jövedelem igények különböző megélhetési kategóriákban, nemek
szerint, Ft
Megnevezés

Nagyon
szűkös

Szűkös

Átlagos

Jó

Nagyon jó

Tényleges
átlagjövedelem

nő
férfi

90 347
98 825

101 034
109 688

125 805
140 750

150 575
171 125

185 000
223 875

113 655
135 300
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A táblázat adatai alapján látható, hogy a nők jövedelem igénye elmarad a
férfiak jövedelemigényénél. A nemek szerinti vizsgálat esetében is
kimutatható, hogy az átlag alatti kategóriákban az egyének jövedelem igénye
között minimális a különbség és a „jobb” megélhetési kategóriában a
különbség növekszik. Amíg a „nagyon szűkös” megélhetési kategóriában a
nők jövedelemigénye 8,6%-al alacsonyabb a férfiak jövedelem igényénél,
addig a „jó” és „nagyon jó” megélhetési kategóriában ez az érték 12 illetve
17,4 százalék. Ezek az értékek gyakorlatilag közelítenek a tényleges
jövedelem különbségekhez, amely az agrárdiplomások esetében a munkaerőpiacon jellemző. Azonban fontos megjegyezni az agrárdiplomások körében
nem akkora mértékű a jövedelem különbség a nemek között, mint más
foglalkozási kategóriákban, némely esetben ez az érték a 30 százalékos
különbséget is elérheti.
A szakok szerinti vizsgálat eredményeit a 39. táblázat mutatja be.
39. táblázat
Jövedelem igények különböző megélhetési kategóriákban,
szakképzettség szerint, Ft
Megnevezés
Agrármérnök
Állattenyésztő mérnök
Gazdasági agrármérnök

Nagyon
szűkös

Szűkös

Átlagos

Jó

Nagyon
jó

Tényleges
átlagjövedelem

95 984
97 059
93 048

105 387
106 471
105 184

136 371
126 471
132 184

166 129
152 353
158 506

211 290
184 118
202 816

126 661
124 647
122 644

A vizsgált három szak esetében is a „szűkös” élethelyzetekben az adatok
együttmozgása figyelhető meg. Az állattenyésztő mérnök szakon végzettekre
a vizsgálati skála első részében, a többi szakhoz viszonyítva valamivel
magasabb bérigény fogalmazódik meg, míg a későbbiekben ez az értékek
mérséklődnek. Amennyiben a szakok rangsorát kívánjuk felállítani, akkor az
agrármérnök szakon végzett személyeket tekinthetjük a legmagasabb
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jövedelem igényű csoportnak, majd a gazdasági agrármérnököket és végül az
állattenyésztő mérnökök.
A 40. táblázat a munkavégzés helye szerint, regionális bontásban elemzi a
jövedelemigény adatokat.
40. táblázat
Jövedelem igények különböző megélhetési kategóriákban, régiók
szerint, Ft
Megnevezés
ÉszakMagyarország
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
KözépMagyarország
Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl

Nagyon
szűkös

Szűkös

Átlagos

Jó

Nagyon jó

Átlagjövedelem

93 333

96 667

113 333

125 000

146 667

97 667

91500
93 722

103 000
104 278

120 000
128 889

136 000
156 167

151 000
199 500

98 500
110 378

99 310

108 966

143 448

166 207

212 069

120 517

96 600
88 135

98 000
108 125

130 500
141 875

171 000
173 125

226 000
218 125

134 000
144 688

A régiókra jellemző átlag jövedelem mintázatok, a jövedelemi igény
mintázataiban is megjelenik. A régiók sorrendje és a tapasztalható jövedelem
igény tekintetében a tervezési – statisztikai régiók két csoportja itt is
megfigyelhető. A dunántúli (kivétel Dél-Dunántúl) régió csoportjában a
magasabb jövedelem igény, míg az ország keleti felében elterülő régiókban
az alacsonyabb jövedelem igény a meghatározó.
A gazdasági szektorok szerinti elemzés adatait a 41. táblázat mutatja.
41. táblázat
Jövedelem igények különböző megélhetési kategóriákban, gazdasági
szektorok szerint
Megnevezés

Nagyon
szűkös

Szűkös

Átlagos

Jó

Nagyon
jó

Átlagjövedelem

Élelmiszergazdaság
Ipar
Közszféra
Szolgáltatás

94 758
88 333
98 235
93 795

103 323
103 333
111 176
105 476

134 032
133 333
128 824
132 988

164 758
170 000
140 294
160 610

215 806
236 667
156 471
201 768

125 565
159 667
110 647
123 024
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A „jó” és „nagyon jó” megélhetési kategóriákban megfigyelhető, hogy az
iparban alkalmazásban álló személyek jövedelem igénye a legmagasabb és a
közszféra dolgozói a legszerényebbek a bérigény kapcsán. Fontos kiemelni,
hogy a közszféra „nagyon jó” megélhetési szintjén megfogalmazott bérigény
a nemzetgazdasági átlag alatt van.

A jövedelem igény elemzés során megállapítható, hogy a végzett hallgatók
jövedelmi színvonala a „szűkös” és „átlagos” megélhetési szint között
helyezkedik el.
Az agrárdiplomások körében a vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatott
személyek jövedelemigénye tekinthető a legmagasabbnak.
A munkaerő-piacon jelentkező jövedelem különbségek a jövedelem igények
esetében is tapasztalható, mivel a nők jövedelem igénye mérsékeltebb a
férfiak jövedelemigényénél.
Az agrár-szakképzetség szerinti vizsgálat alapján kimutatható, hogy az
agrármérnök szakon végzett személyeket tekinthetjük a legmagasabb
jövedelem igényű csoportnak, majd a gazdasági agrármérnököket és végül
az állattenyésztő mérnökök.
A jövedelmi igények vizsgálata során is tapasztalható a regionális hatás,
mivel kimutatható a tervezési – statisztikai régiók két különböző
jövedelemigényű csoportja. Tehát az egyének gondolkodás módjában a régió
szerep megjelenik és ennek függvényében árazzák be saját munkájukat.
A „jó” és „nagyon jó” megélhetési kategóriákban megfigyelhető, hogy az
iparban alkalmazásban álló személyek jövedelem igénye a legmagasabb és a
közszféra dolgozóinak a legalacsonyabb a bérigénye.
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5.6. A pályakezdők pályamódosítási jellemzői
5.6.1. A pályamódosítók jellemzői
A fejezet célja a végzett hallgatók pályamódosítási sajátosságainak
bemutatása

és

elemzése.

A

felmérés

kiterjedt

a

pályakezdők

pályamódosításának szakmai területének és a preferált képzési formák
meghatározására.
A pályakezdők 60,5 százaléka elégedett szakmájával és azon nem szeretne
változtatni és a válaszadók 39,5 százaléka változtatna bizonyos irányba
szakképzettségén.
A pályamódosítók csoportjába tartozó személyek és a tanult szakmával
kapcsolatos elégedettség összefüggését (P=0,000; C=0,347) a 25. ábra
mutatja be.

teljes mértékben
elégedettek
vagyok
16,7%

egyáltalán nem
vagyok elégedett
2,4%

kis mértékben
elégedett vagyok
11,9%

elégedettek
vagyok, meg nem
is
32,1%

nagyrészt
elégedett vagyok
36,9%

25. ábra: A pályamódosítók csoportjába tartozó személyek és a tanult
szakmával kapcsolatos elégedettség összefüggése (n=84)

A pályamódosítók csoportjába sorolható személyek nem tekinthetők
egyértelműen pályaelhagyónak, mivel döntésük fókuszában inkább az
alapdiploma specializációja és kiegészítése állhat, mintsem a teljes
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pályaelhagyás gondolata. Az eredmények alapján látható, hogy a változtatni
szándékozó pályakezdő diplomásnak több mint fele elégedett a tanult
szakmájával és az adatok alapján kisebb arányban jelenik meg az
elégedetlenséget erősítő válaszok aránya. A pályamódosítók 32,1 százalékát
alkotják „az elégedett vagyok, meg nem is”, azaz a bizonytalanok
csoportjába sorolható személyek. A bizonytalanság a munkaerő-piaci
státusszal hozható összefüggésbe, mivel a változtatás igénye elsősorban a
pályakezdő munkanélkülieket jellemzi (57,1%), az inaktívakat (45,5%) és
legkevésbé a foglalkoztatottakat (30%) motiválja a pályamódosítás igénye.
A munkanélkülieket és az inaktívakat a tanult szakmával való elégedettség
összefüggésében elemezve inkább az elégedetlenség és a bizonytalanság
jellemzi, mintsem az elégedettséget erősítő válaszok aránya.
A pályaváltoztatási igény fakadhat abból az élethelyzetből, amelyet a
munkanélküli személynek át kell élnie az álláskeresés időszakában. A
pályakezdő

munkanélküliek

azért

választják

a

pályamódosítás

lehetőségét, hogy egy újabb szakmát tanulva vélhetően munkaerő-piaci
pozíciójuk javul.
A

foglalkoztatottak

esetében

viszont

a

változtatási

igény

alulfoglalkoztatásukból eredhet, mivel a nem diplomás munkakörben
alkalmazott személyek több mint 40 százalék a változtatna szakmát és ezzel
szemben a diplomás munkakörben foglalkoztatott személyeknek csak 30
százaléka változtatna eredeti szakképzettségén.

A jövedelemi helyzet alapján vizsgálva a pályamódosítási szándékot
megállapítható, hogy az átlagos és valamivel az átlag alatt keresők esetében
magasabb a szakmaváltoztatási arány, mint az átlag felett keresők
vonatkozásában. Annak ellenére, hogy az állattenyésztő mérnököket
kedvezőtlenebb munkaerő-piaci pozíciók jellemzik, mégis mérsékelt
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arányban (30,4%) gondolják a szakmaváltás lehetőségét, amely a
szakmaszeretettel magyarázható. A kedvezőbb munkaerő-piaci pozíciót
mutató agrármérnökök 38,3 százaléka, a gazdasági agrármérnökök 42,4
százalék a változtatna szakmáján.
A férfiak esetében erősebb a szakmához kötődés mértéke, mivel a férfiak
32,6 százaléka, a nők 45 százaléka változtatna szakmáján.

A pályakezdő diplomások lehetséges szakmaváltási területeit a 26. ábra
mutatja be.
49,4

Gazdaságtudományi
16,9

Informatika
9,0

Műszaki
Természettudomány

6,7

Orvos és egészségtudomány

5,6

Jogi és igazgatási

5,6

Pedagógia

4,5

Bölcsészettudomány
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Nemzetvédelmi és katonai

1,1
10

20

30

40

50

60

%

0

26. ábra: A pályakezdő diplomások lehetséges szakmaváltási területei
(n=89)
Az eredmények egyértelműen kijelölik a végzett hallgatók pályamódosítási
irányát. A végzett agrárdiplomások közel 50 százalék a gazdasági tartalmú
képzéseket választana, továbbá kiemelhető az informatikai (16,9%) és a
műszaki (9%) érdeklődési irány is. A válaszadók említették még a
természettudományi, az orvos- és egészségtudományi, jogi- és igazgatási,
pedagógiai, bölcsészettudományi és a nemzetvédelmi képzéseket.
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Mindhárom vizsgált szak esetében is gazdaságtudományi képzések iránti
érdeklődések emelhetőek ki. Az erőteljes gazdasági irányvonal napjaink
munkaköri átértékelődésével hozható összefüggésbe. A munkakörök az
agrárgazdaságban korábban specializáltabbak voltak, mint napjainkban.
Elkülöníthető voltak a végrehajtással, a szakmai irányítással, a pénzügyi
irányítással stb. összefüggésbe hozható egyedi munkakörök. Jelenleg egy
agrármérnöknek ugyanúgy kell traktort vezetnie, mint a gazdaság
pénzügyeit, munkaügyi folyamatait irányítani, dokumentálni. A friss
diplomás agrármérnöknek egyszerre kell végrehajtónak és vezetőnek lenni,
amely feltételezi a specializált agrártudományi szakismereteken túl a magas
szintű vállalatgazdasági ismereteket is.
A képzési rendszerben erősíteni kellene az ilyen irányú ismereteket, amely
vélhetően a végzett hallgatók munkaerő-piaci versenyképességét javítaná.

A végzettek az újabb tudás elsajátítását különböző képzési formák keretében

Az egyes képzési formák aránya (%)

tudják elképzelni, amelyet a 27. ábra mutat be.
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27. ábra: A preferált képzési forma (n=89)
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Az újabb diploma megszerzésére irányuló képzés egyértelműen meghatározó
a végzettek körében. További képzési formák közül az OKJ-s szakképzést
részesítenék előnyben, a tanfolyami és tréning rendszerű képzésekkel
szemben.
Szakok szerint különböző sajátosságok figyelhetőek meg, mivel a végzett
állattenyésztő

mérnökök

egyértelműen

(100%)

diplomára

irányuló

képzésben venne részt a jövőben, amely adódhat a kiegészítő ismeretek
iránti igényből. Az egyetemi szakokon végzett személyek viszont diplomás
képzésen kívül más típusú képzésben is részt vennének, amely a specializált
ismeretek iránti igényből fakadhat.
A pályamódosítási vizsgálat során megállapítható, hogy a végzett hallgatók
60,5 százaléka nem változtatna jelenlegi szakmáján. A vizsgált évfolyamok
és a pályamódosítás szándéka között szignifikáns kapcsolat állapítható meg
(p=0,049, C=0,167), azaz a 2005-ben és 2007-ben végzett évfolyam tagjait a
mérsékelt pályamódosítási hajlandóság állapítható meg, míg a 2006-ban
végzett évfolyam fele változtatna szakképzettségén.
A jövedelem kategória alapján vizsgálva a pályamódosítási szándékot
megállapítható, hogy az átlagos és valamivel az átlag alatt keresők esetében
magasabb a szakmaváltoztatási arány, mint az átlag felett keresők
vonatkozásában.
Az agrárdiplomások közel 50 százaléka a gazdasági jellegű képzés irányába
váltana, de megfigyelhető az informatikai (16,9%) és műszaki (9%) szakmák
iránti érdeklődés is.
A férfiakra jobbára az informatikai, műszaki és katonai érdeklődés a
jellemző,

míg

a

nőkre

gazdaságtudományi,

pedagógiai,

jogi,

természettudományos bölcsész és orvosi orientáció a meghatározó. Az új
szakma elsajátítását döntően újabb diploma megszerzésére irányuló képzés
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keretében tudnák elképzelni. Az egyének gondolkodásban megjelenik az
élethosszig tartó tanulás gondolatvilága.

5.6.2. A diploma utáni képzés jelentősége
A fejezet célja a diploma megszerzését követő továbbképzési jellemzők
bemutatása és elemzése. A diploma megszerzését követő továbbképzési
jellemzőket a képzési szint, a szakmai irányultság, finanszírozás és
motivációs tényezők szempontjából vizsgáltam. A végzett hallgatók közel 50
százaléka érezte szükségét a diploma megszerzését követő továbbképzésnek,
tehát felsőfokú tanulmányok befejezése nem jelenti a tanulási életszakasz
egyértelmű lezárását. A diploma utáni továbbképzésben az inaktív
munkaerő-piaci státuszú személyek 81 százaléka, a foglalkoztatottak 50
százaléka és a munkanélküliek 35,7 százaléka vett részt. Az inaktívak között
tapasztalható magas továbbképzési arány természetesnek tekinthető, mivel e
munkaerő-piaci kategóriában kerülnek kimutatásra a nappali tagozaton
tanulmányokat folytató személyek is (pl.: Ph.D. hallgató). A foglalkoztattak
körében mért továbbképzési arány az országos adatokkal összeegyeztethető.
FIDÉV (2001)8 kutatásában is 50 százalékos továbbtanulási arányt tapasztalt
a pályakezdők munkaerő-piacán.
A végzettek körében azt vizsgáltam, milyen tényezők ösztönözték őket a
továbbképzésben való részvételre, amelynek eredményeit a 28. ábra mutatja
be.

8

FIDÉV : Fiatal Diplomások Életpálya Vizsgálata
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28. ábra: A továbbképzési részvétel motivációi, %
(n=108)
A felsőfokú tanulmányok kezdetekor az egyének felsőoktatási intézményt
választanak és a pályaválasztási döntés esetében a szülők szerepe
meghatározó. Az esetek többségében nem beszélhetünk tudatos döntésről,
mivel például az adott szak munkaerő-piaci relevanciáját nem kellő súllyal
mérlegelik a pályaválasztók. A diploma utáni képzések viszonylatában már
más döntési helyzetbe kerül az egyén, mivel ebben az időben a pályakezdő
diplomás már vélhetően saját tapasztalatai alapján tudja leszűrni a
munkaerő-piaci érvényesüléshez szükséges tudás megszerzésének a módját.
Az adatok alapján látható, hogy döntően a személyes érdeklődés, azaz a
belső indítatás motiválja az egyént a továbbképzésben való részvételre. A
személyes motivációk mögött állhatnak olyan tényezők, mint például a
kiegészítő szakismeret vagy a munkahelyi követelmények felértékelődése is
kiválthatja a továbbképzés iránti igényt. FIDÉV (2001) kutatási jelentésében
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az előzőektől eltérő eredményeket publikált, amelyek alapján a pályakezdő
diplomások motivációját a kiegészítő szakismeretek (32%), illetve speciális
szaktudás (27%) megszerzése, az idegennyelv-tudás fejlesztése (16%), a
személyes érdeklődés (15%), valamint a tanultaktól eltérő szakképzettség
elsajátítása (12%) áll. A képzési motivációk esetében az agárdiplomásokat
motiváló tényezők sorrendje és azok mértéke eltér a friss diplomásoknál
tapasztalható országos adatoktól.
Jövedelmi kategóriánként vizsgálva a végzettek képzési ösztönzőit az
tapasztalható, hogy az alacsony jövedelemmel rendelkezők kisebb arányban
vettek részt diploma utáni képzésben, mint a magasabb jövedelemmel
rendelkező személyek. A vizsgált szakok közül a gazdasági agrármérnökök
(54,1%) nagyobb arányban vesznek részt képzéseken, mint az állattenyésztő
mérnökök (47,8%) és az agrármérnökök (44,4%).
A továbbképzésben résztvevők a rövidebb ciklusú tanfolyamokat (40,7%)
részesítették előnyben. Közel hasonló arányban vesznek részt a végzett
hallgatók középfokú szakképesítést (15,7%) vagy felsőfokú képzettséget
(13,9%) nyújtó képzéseken, de meghatározó a doktori képzésben (12%) és
tréningek (10,2%) résztvevők aránya is. Felsőfokú szakképzésben a
végzetteknek csupán 8,3%- a vett részt.
Kiemelhető az állattenyésztő mérnökök esetében, hogy esetükben a végzést
követően inkább az újabb diploma megszerzésére irányuló képzéseket
preferálták, mint a szakképzés keretében megvalósuló képzéseket. A
tanfolyam rendszerű képzések mindhárom szakon végzettek esetében
kimagaslónak értékelhető, amely vélhetően az idegen nyelvismeret
fejlesztésével hozható összefüggésbe. A férfiakra a doktori képzés, a
diplomát adó felsőfokú képzés és a tréningek a jellemzőek, a nőkre inkább a
felsőfokú- és középfokú szakképzés és a tanfolyami rendszerben történő
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továbbképzés a meghatározó, amely különbség statisztikailag igazolt
(p=0,020; C=0,352).
A továbbképzések szakmai irányultsága sokrétű, de kiemelhető a gazdasági(48,6%) és agrár (14,7%) tartalmú képzések szerepe és az idegnyelvi
képzésekben (13,8%) résztvevők aránya. A további képzési területeken belül
kiemelkedő az informatika, és a pedagógiai képzéseken résztvevők aránya is.
Az egyéb (15,6%) képzési területek között említésre került a műszaki,
nemzetvédelmi természettudományos stb. képzések, de arányuk elenyésző.
A képzés tartalmát illetően az elvégzett szak differenciáló szerepe
tapasztalható (P=0,000; C=0,517). Gazdasági tartalmú képzéseken a
gazdasági agrármérnökök 63,9 százaléka, az agrármérnök 38,9 százaléka
vesz részt, ezzel szemben az agrárjellegű képzéseket, amelyeken az
állattenyésztő mérnökök 50 százaléka, az agrármérnökök 38,9 százaléka és
gazdasági agrármérnökök 1,6 százaléka vesz részt. A nyelvi képzéseken
legnagyobb arányban az agrármérnökök (22,2%), majd az állattenyésztő
mérnökök (16,7%) és legkisebb arányban a gazdasági agrármérnök (8,2%)
vesznek

részt.

Kiemelhető

az

állattenyésztő

mérnökök

alacsony

nyelvtanulási hajlandósága, annak ellenére, hogy legnagyobb arányban az e
szakon végzetteknek hiányzik a képesítési követelményben meghatározott
idegen nyelvi követelmény a diploma teljesítéséhez. Az informatikai
képzéseken

résztvevők

aránya

a

három

vizsgált

szak

esetében

kiegyensúlyozott.
A képzéseket döntően a résztvevők saját maguknak finanszírozzák (49,5%)
és kisebb részt a munkáltatók (35,8%), elenyésző a közös finanszírozás
(2,8%), a munkaügyi központ (2,8%) és az állami finanszírozás (9,2%)
szerepe.
A foglalkoztatottak továbbképzésének támogatásában a munkáltatói és az
önfinanszírozás a meghatározó, míg a munkanélküliek esetében vagy saját
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maguknak fizetik vagy a munkaügyi központ támogatta a továbbképzés
költségeit.
A diploma megszerzését követően a végzett hallgatók közel 50 százaléka vett
részt valamilyen képzésben. Megállapítható, hogy az alacsony jövedelemmel
rendelkezők kisebb arányban vesznek részt diploma utáni képzésben, mint
akik magasabb jövedelemmel rendelkeznek. A különböző képzési formák
közül kiemelhető a rövidebb ciklusú tanfolyamoknak a szerepe.
A férfiakra a doktori képzés, diplomát adó felsőfokú képzés és a tréningek a
jellemzőek, a nőkre inkább a felsőfokú- és középfokú szakképzés és a
tanfolyami

rendszerben

történő

továbbképzés

a

meghatározó.

A

továbbképzések szakmai tartalmát tekintve a továbbképzésen részt vevők
48,6 százaléka gazdasági-, 14,7 százaléka agrár-, míg 13,8 százaléka idegen
nyelvi kurzusukon vesz részt.
Az életciklus e szakaszában a szülő, mint motiváló tényező szerepét felváltja
a munkahelyi követelmények, a kiegészítő ismeretek iránti szükség és a
személyes érdeklődés felértékelődése, mivel a képzésben résztvevők jelentős
hányada e tényezők hatására hajlandó magát továbbképezni.
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5.7. Képzéssel összefüggő elégedettség elemzése
A végzett hallgatók munkaerő-piaci helyzetének megítéléséhez további
lényeges információt szolgáltat a tanult szakmával és oktatást nyújtó
intézménnyel összefüggő elégedettségre vonatkozó eredmények.
A képzéssel kapcsolatos elégedettség mérésnek az eredményeit a 42.
táblázat mutatja be.
42. táblázat
A képzéssel és azzal összefüggő elégedettség pályakezdő diplomások
körében (%)
Megnevezés
szakma
oktatási színvonal
tantárgyak szerkezete
hallgatói szolgáltatások
szakma presztízse

elégedettek
teljes
egyáltalán
kis
nagyrészt
nem
mértékben vagyok,
mértékben
elégedett
vagyok
elégedett meg nem
elégedettek
vagyok
elégedett
vagyok
is
vagyok
0,9
5,6
21,9
47,9
23,7
1,4
3,3
33,0
53,5
8,8
0,5
7,9
37,7
49,3
4,7
1,9
8,4
44,7
40,9
4,2
2,8
7,4
34,4
49,8
5,6

Általánosságban megállapítható, hogy a friss diplomásokat inkább az
elégedettség jellemezte, mintsem az elégedetlenség. A vizsgált tényezők
közül kiemelhető a tanult szakmával és az egyetemi oktatási színvonallal
összefüggő elégedettség mértéke. E két tényező esetében a „nagyrészt
elégedett” kifejezés a meghatározó, míg a tantárgyi szerkezet megítélésnél
már tapasztalható volt némi negatív irányú elmozdulás. A hallgatói
szolgáltatások megítélésénél erősödött az elégedetlenséget erősítő válaszok
aránya. A hallgatói szolgáltatások mérsékelt elégedettsége adódhat egyrészt
az elérhető szolgáltatások nem megfelelősségéből, másrészt szerényebb
szolgáltatási struktúrával. A kapott adatokból nem lehet messzemenő
következtetéseket levonni, de a jövőben célszerű a hallgatóknak nyújtott
szolgáltatások további fejlesztése és az erre irányuló elégedettség mérésére
nagyobb

hangsúlyt

fektetni.

A

szolgáltatási
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portfolió

fejlesztése

hozzájárulhat a hallgatók intézmény iránti elkötelezettségének javításához,
amelyből az egyetemek közvetett előnyre tehetnek szert.
A szakma presztízsének megítélésére adott válaszok is figyelemfelhívóak,
mivel e tényezőnél is tapasztalhatóak az elégedetlenség irányába mutató
eredmények. De fontos kiemelni, hogy ez esetben a képző intézménynek
kevésbé van ráhatása e tényező alakításában. A szakma presztízsét inkább a
megváltozott társadalmi – gazdasági folyamatok határozták meg, mintsem az
oktatási intézmény. Az elmúlt évtizedekben a mezőgazdaság szerepének
hanyatlása, magával hozta a szakma megítélésének megváltozását is.
A képzéssel összefüggő elégedettséget vizsgáltam a munkaerő-piac státusz,
az oklevél minősítése, végzettségi szintnek megfelelő munkakör szerint is,
amely eredmények közül a foglalkoztatottak és a munkanélküliek
elégedettsége között tapasztalható különbségeket emelem ki, amelyet a 43.
táblázat mutat be.
43. táblázat
A képzéssel kapcsolatos elégedettség megítélése a foglalkoztatottak és
munkanélküliek körében, %
Foglalkoztatottak
egyáltalán
nem vagyok
elégedett
Szakma
Oktatási színvonal
Tantárgyi szerkezet
Szakma presztízse

Szakma
Oktatási színvonal
Tantárgyi szerkezet
Szakma presztízse

0,6
1,7
1,7

kis mértékben
elégedett
vagyok
4,0
1,7
7,4
5,7
Munkanélküliek

elégedettek
vagyok,
meg nem is

nagyrészt
elégedett
vagyok

19,3
31,8
35,8
33,5

50,0
54,5
51,7
54,0

egyáltalán
nem vagyok
elégedett

kis mértékben
elégedett
vagyok

elégedettek
vagyok,
meg nem is

nagyrészt
elégedett
vagyok

3,6
3,6
10,7
-

17,9
10,7
14,3
14,3

28,6
46,4
39,3
39,3

42,9
39,3
28,6
42,9
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teljes
mértékben
elégedettek
vagyok
26,1
10,2
5,1
5,1
teljes
mértékben
elégedettek
vagyok
7,1
7,1
3,6

Az elégedettséget és annak mértékét több tényező is meghatározhatja. A
vizsgált szempontok alapján általánosságban megállapítható, hogy ha az
egyént negatív hatások érik (pl.: munkanélküli, felsőfokú végzettséget nem
igénylő

munkakörben

dolgozik,

gyengébb

diploma

eredménnyel

rendelkezik), akkor azt az oktatási rendszer hibájaként kezeli. Ezt az állítást
támasztja alá az elégedettség és a munkaerő-piaci státusz (foglalkoztatott,
munkanélküli) összefüggésének vizsgálata. E két munkaerő-piaci kategória
vonatkozásában látható, hogy ha az egyén a foglalkoztatottak csoportjába
sorolódik, akkor inkább lesz elégedett az egyetemi képzéssel, mint abban az
esetben, ha a végzett hallgató a munkanélküliek csoportjába tartozik. A
szakma presztízsének megítélésében is helytálló az előbb leírt megállapítás,
mivel e tényező megítélésében is magasabb a foglalkoztatottak esetében az
„elégedett” válaszok aránya, mint a munkanélküliek csoportjában.
Egy oktatási intézmény célja lehet a piacképes tudás biztosítása hallgatói
részére. A végzett agrárdiplomások esetében is vizsgálati szempontok közé
került a tanultak munkahelyi felhasználhatóságának vizsgálata. Az
eredményeket a 29. ábra mutatja be.
részben
felhasználható
32,5%
kevéssé
felhasználható
7,0%

egyáltalán nem
használható
7,0%

teljes mértékben
felhasználható
10,0%

nagyrészt
felhasználható
43,5%

29. ábra: A tanult ismeretek felhasználhatósága a munkavégzésben
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Az adatok alapján látható, hogy a végzett hallgatók több mint fele úgy ítéli
meg a tanult ismereteket, hogy azok teljes mértékben vagy nagyrészt
felhasználhatóak a napi munkavégzés során. A válaszadók harmada
nyilatkozott úgy, hogy az egyetemen elsajátított ismeret csak részben
felhasználhatóak, de csekély azon válaszadók aránya, akik kevésbé vagy
egyáltalán nem használhatónak ítélik meg az elsajátított tudást.
A háttérváltozók alapján végzett elemzés nem mutatott ki lényegesnek
minősíthető különbségeket, a tanult ismeretek felhasználhatóságának
megítélésében.
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5.8. Az eredmények gyakorlati felhasználhatóságának egy lehetséges
példája
A piaci verseny során azok a szervezetek lehetnek versenyképesek, amelyek
a piac kihívásaira választ tudnak adni. Az oktatási rendszernek egyik legfőbb
indikátora lehet a végzett hallgatók munkaerő-piaci adatai.
Jelenleg az oktatási intézményeknek nincs a birtokában olyan adatbázis,
amely alapján a kiadott szakképzettség munkaerő-piaci sikeressége mérhető.
A 30. ábra összefoglalja a munkaerő-piaci felmérések gyakorlati
alkalmazhatóságának egy lehetséges példáját az oktatási rendszerben.
A modell input és output oldalról vizsgálja az adatok bekerülésének és
felhasználásának módját.
Az

oktatási

intézmény

képzéseinek

munkaerő-piaci

értékének

meghatározásához, szükséges mind a keresleti, mind a kínálati oldalra
vonatkozó

rendszeres

adatgyűjtést,

kutatást

végezni.

A

rendszeres

adatgyűjtést kiegészíthetik a Központi Statisztikai Hivatal és az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat által gyűjtött információk. A két szervezet által
gyűjtött adatok nem alkalmasak egy adott intézmény hatékonyságának a
mérésére, de bizonyos adatfelvételeik felhasználhatóak az intézményi adatok
összehasonlító értékelésére.
A munkaerő-kínálati felmérések a végzett hallgatók pályakövetéséből
származó információkat jelentik. A kínálati adatok alapozzák meg a célzott
munkaerő-keresleti felméréseket. Az adatbázisba bekerülő adatokat a
mérhetőség és az összehasonlítás szempontjából szükséges tisztítani,
rendezni, sztenderdizálni stb. Ez a folyamat alapját képezi a megfelelő
adatbázis kialakításának.
Az adatbázis tartalmazza a meghatározott módszertan szerint végzett kutatás
idősoros

adatait,

amelyekből

a

felhasználói

információszolgáltatás valósítható meg.
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csoportokra

irányuló

30. ábra: A munkaerő-piaci előrejelzés lehetséges példája
Az „Egyetemi munkaerő-piaci adatbázis”-nak négy fő felhasználói
csoportja azonosítható: az egyetemi vezetők, a hallgatói csoport (az
intézménybe

jelentkezők,

az

intézmény

hallgatói,

öregdiákjai),

a

munkáltatók és a fenntartó.
A felhasználói csoportoknak eltérő az információ igénye és az eredmények
hasznosításának módja.
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Intézményi vezetők:
Az egyetemi vezetőket az intézmény vezetői hierarchiája szerint kell tovább
részletezni, az egyetemi vezetők által képviselt szakterület szerint. Az
egyetemi vezetők csoportjába sorolnám: a szenátust, a rektort és helyetteseit,
a dékánokat és helyetteseit, akik stratégiai szerepet töltenek be a folyamat
értékelésében. A következő szintre a tanszékvezetők sorolnám, akik az
oktatói csoport aktív szerepvállalásával, a szükséges intézkedések operatív
megvalósítói lehetnének, mivel ez az a kör, amely ki közvetlen hatást
gyakorolhat a hallgatóságra. Biztosítani kell a rendszerben a visszacsatolás
lehetőségét,

hogy

tényekre/problémákra,
intézkedéséket

a
a

meghozzák,

munkaerő-piaci
megfelelő
ezzel

kutatásokban

vezetői

biztosítva

szinten,
a

azonosított
a

visszajelző

megfelelő
rendszer

eredményességét.
Az adatok tartalmától függően felhasználhatóak különböző tevékenységek
folytatásra. Ha az adatok pozitív tartalmúak célszerű azokat az intézményi
kommunikációs stratégia részéként kezelni és megjeleníteni a marketing és
PR tevékenységben.
A munkaerő-piaci adatok kijelölhetik az intézményvezetés számára a
képzés- (pl.: képzési program módosítása), és szolgáltatásfejlesztés (pl.:
tanulmányok alatti kiegészítő képzések fejlesztése) lehetséges területeit.

Hallgatói csoport:
A hallgatói csoport meghatározó eleme a Hallgatói Önkormányzatok, akik a
folyamat aktív szereplője és kommunikációs kapcsolatot tart fent a
stratégiavezetők és hallgatóság között.
Az intézménybe jelentkező személy objektív információkat kap az általa
preferált szak munkaerő-piaci lehetőségeiről. Az egyén a megfelelő
információ birtokában dönthet a továbbtanulásról az adott oktatási
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intézményben. A hallgatók és a végzett diákok elégedettsége indukálja a
közvetett PR lehetőségét, amely az oktatási intézménynek versenyelőnyt
biztosíthat.
A visszajelzések alapján a munkaerő-piaci belépés elősegítése érdekében
kiépítheti álláskeresési tanácsadási rendszerét, amely a Nyugat – Európai és
néhány nagyobb hazai felsőoktatási intézményben jó hatékonysággal
működik.

Munkáltatók:
A munkaadó szervezetek felléphetnek egyrészt megrendelőként. Ha
működik az információs rendszer, akkor a munkáltatók különböző tudású
személyek képzését megrendelheti a felsőoktatási intézménytől.
Másrészt megjelenhetnek a munkaadói szereplők befektetőként a térség
képzési szerkezetének fejlesztése érdekében.
Harmadrészt a munkáltatók szerepelhetnek a használói oldalon is, azaz az
intézmény további képzéseit és egyéb szolgáltatásait igénybe veszi.
Fenntartó:
A fenntartó a felsőoktatási intézmények esetében a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium (korábban: Oktatási és Kulturális Minisztérium).
A fenntartó a makroszintű tervezéshez használhatja a munkaerő-piaci
adatokat. Kialakíthat akár egy minősítési rendszert, amelynek egy lehetséges
indikátora lehet a munkaerő-piaci mutatószámok. Továbbá a képzési és
kimeneteli követelmények (KKK) módosításához alapot szolgáltathat, ha a
korábban megfogalmazott képzési célok és eredmények tartósan nincsenek
összhangban a ténylegesen tapasztalt munkaerő-piaci tényekkel.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
A disszertáció kezdetén megfogalmazott hipotézisem a munkaadói-igények
változásával kapcsolatban igazolódott (H1). Az agrárdiplomások felvevő
piacán paradigmaváltás történt. Míg korábban az olyan agrárszakemberek
váltak keresetté, akik specializált ismeretekkel rendelkeztek, addig a mai
piacképes agrármérnöknek feladat-végrehajtási ismeretekkel és készséggel,
valamint magas szintű gazdasági-pénzügyi ismeretekkel kell rendelkeznie a
sikeres munkaerő-piaci szerepvállaláshoz.
A mezőgazdasági képzés sajátossága a munkaerő-piaci érvényesülésben is
jelentkezett. Az agrárvégzettséggel betölthető szakirányú munkaköröket a
mérsékelt jövedelem és a hozzá képest magas munkaidő jellemzi. A
mezőgazdasági életpálya az elmúlt évtizedek során sokat vesztett
vonzerejéből, így a végzettek alkupozíciója is gyengült a munkaerő-piacon.
Korábban

a

pályakezdő

agrárdiplomásnak

lehetősége

volt

munkahelyválasztásra, napjainkban a munkáltató választ.

A friss diplomások döntően olyan családból származnak, ahol a szülők
középfokú végzettségűek. A diplomások családja körében fokozatosan
csökken az alacsonyabb iskolai végzettség aránya és párhuzamosan
növekszik a felsőbb végzettségűek aránya. Tehát az első generációs
értelmiségiek csoportjába tartozó szülők beiskolázzák gyermekeiket,
vélhetően a jövőbeni jobb életszínvonal reményében.

A kutatás alapján megállapítható, hogy a pályakezdő agrárdiplomásokat a
munkavállalás kezdeti szakaszában a magas arányú gazdasági aktivitás és az
alacsony mértékű inaktivitás jellemezte. Az országos munkaerő-piaci
adatokkal szemben a pályakezdő nőket magasabb, míg a férfiakat
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alacsonyabb gazdasági aktivitási adatokkal lehet jellemezni. A pályakezdő
agrárvégzettségű

személyeknél

tapasztalt

6,5

százalékos

inaktivitási

aránynál. Formádi et al. (2009) a pályakezdők munkaerő-piaci helyzetének
vizsgálatakor alacsonyabb inaktivitási arányt (2,4%) azonosított. A
gazdaságilag aktívak között a foglalkoztatottak aránya meghatározó és
alacsony arányban jelentek meg a pályakezdők a vállalkozói kategóriában.
Tehát a munkaerő-piaci pozíciók javításának érdekében javasolható a
képzési rendszerben a vállalkozói ismeretek és készségek fejlesztésére
irányuló modulok beépítése, amely által javulhat a pályakezdőkben a
vállalkozói tudat.

A kutatás alapján megállapítható, hogy a végzett hallgatók munkavégzésre
irányuló szerződésének időtartama a FIDÉV kutatás eredményeivel
ellentétes. A végzett hallgatók nagyobb arányban határozatlan-, míg kisebb
része határozott idejű szerződéssel kezdte meg piaci munkavégzését.

A kapcsolati tőke szerepe az élet több területén számos előnnyel járhat. A
felmérés alapján azonosítható a pályakezdő agrárdiplomások álláskeresési
magatartásában a kapcsolati rendszeren (barátok, család) keresztüli
elhelyezkedés, amely Try (2005, pp. 223.) kutatásaival és megfogalmazott
(H2) hipotézisemmel összhangot mutat.
Az egyetemi kapcsolatokon keresztül elhelyezkedők arányának csökkenése,
míg

az

interneten

keresztül

elhelyezkedők

arányának

növekedése

tapasztalható. A változás nagy valószínűséggel a megnövekedett hallgatói
létszámnak és az ebből fakadó növekvő oktatói terhelésnek tudható be, így
várható a kevésbé személyes eszközök, módszerek növekedése. A kutatások
alapján javasolható az egyetem és végzett hallgatók kapcsolatának
javítására az intézményi öregdiák szervezetek és a kapcsolódó szolgáltatások
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megerősítése, fejlesztése, amely rendszer keretében mind az intézmény, mind
az öregdiákok kölcsönös előnyökre tehetnek szert.
A felmérések egyértelműen bizonyították hipotézisemet (H3), hogy a
tanulmányok alatt munkát vállaló és állást kereső egyének az államvizsgát
követően rövidebb idő alatt tudtak elhelyezkedni, mint azok a hallgatók, akik
az államvizsga utáni időszakban kezdték meg az álláskeresés folyamatát. Az
eredmények alapján javasolható a képzési rendszerben a magas szintű
szakmai ismereteken túl a karriermenedzseléssel kapcsolatos képzési elemek
beépítése, annak készségszintű elsajátíttatása a képzési időszak alatt. A
jövőben

az

oktatásban

nagyobb

hangsúllyal

kell

megjelennie

a

munkavállalásra ösztönző képzéseknek, hogy a fiatalok már a képzési ciklus
alatt elkezdjék az életük munkavállalási szakaszának előkészítését.

Napjainkban a munkaerő rugalmassága, mobilitása felértékelődött. Gyakran
éri vád a pályakezdőket, hogy nem rendelkeznek megfelelő mobilitási
hajlandósággal. A végzett agrárdiplomások körében kimutatható, hogy több
mint 60 százaléka vállalja a potenciális állás reményében akár a napi
ingázást, akár a munkahely közelébe költözést. Ezek alapján a vizsgált
célcsoportra jellemző a nagyfokú mobilitás és ebben az aspektusban Weinper
(2009) fiatalok körében azonosított csekély mértékű mobilitása nem
igazolható. A mezőgazdasági termelés és a telephelyválasztás általában a
vidéki térségekhez köthető, így e munkaerő-piaci csoportot részben a
kényszer is vezérli a munkavállalásban, tehát a magasabb „mobilitási
hajlandóság”-ban a kényszer is szerepet játszott.

A primer kutatások adatai alapján arra lehet következtetni, hogy
agrárvégzettség esetén a diplomák leértékelődése nem meghatározó. A
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pályakezdő agrárdiplomások döntő része felsőfokú végzettséget igénylő
munkakört tölt be.
Felsőfokú végzettséget igénylő munkakörökben történő foglalkoztatás
inkább a költségvetési szerveknél, a jogi személyiségű gazdasági
társaságoknál és a nagy vállalati szektorban jellemző. A munkáltatók a
szolgáltatási

ágazatokban,

a

jogi

személyiség

nélküli

gazdasági

társaságokban, a mikrovállalkozásoknál és a külföldön elhelyezkedők
esetében kevésbé veszik számításba a felsőfokú végzettséget.
Az állattenyésztő mérnök végzettség esetén megfigyelhető a végzettségi
szintnek nem megfelelő munkakör betöltésének növekvő aránya, amely tény
a munkakörök „átértékelődéséből” fakadhat. Az állattenyésztő mérnökök
jellemzően műszakvezetői munkaköröket töltenek be, de ezeket a
munkaköröket korábban jellemzően mezőgazdasági technikus végzettséggel
töltötték be, amely végzettségi szinten a megfelelő tudású szakemberekből
jelenleg hiány mutatkozik. Ezért a munkáltatók ezekre a munkakörökre is
felsőfokú végzettséggel rendelkező munkaerőt toboroznak, és ebből fakadhat
az „átértékelődés”. A képzési rendszerben a technikus képesítésben
résztvevők aránya visszaszorulóban van és helyüket a következő képzési
szinten végzettek veszik át.
A végzettség és a vele betöltött munkahelyi pozíció vizsgálatakor
megállapítható, hogy a közigazgatásban és az élelmiszergazdaságban
elhelyezkedett személyek esetében tapasztalható a legjobb munkaerő-piaci
illeszkedés.

A felsőoktatási intézményekbe jelentkező személyek általában nem ismerik a
választott szak munkaerő-piaci értékét, mert nem léteznek még adatbázisok
erre vonatkozóan. Ugyanakkor a továbbtanulás az egyén és családja részéről
befektetésnek is tekinthető, tehát a befektetett eszközei jogosan vár el
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hasznot, vagy valamilyen előnyt. Az adott szakképzettséggel elérhető
jövedelem tehát egy lehetséges indikátora lehet az adott szak munkaerő-piaci
értékének meghatározásához. A kutatás alapján az adott időpontra és szakra
vonatkozóan kimutatható az elérhető jövedelem.

A kutatások alapján megállapítható, hogy az agrárdiplomások között
kialakult bérkülönbségek regionális szinten is értelmezhetőek. Az egyes
régiókban elérhető jövedelmi színvonal különböző, amely statisztikailag
igazolódott. A pályakezdő agárdiplomások által elérhető jövedelem
összefüggést mutatott a térség gazdasági fejlettségével. A magasabb
gazdasági fejlettségű régiókban az egyén által elérhető jövedelem is
magasabb lett. Ezt a tényt, későbbiekben, az agrár-felsőoktatási intézmények
integrációja és a képzési szerkezet esetleges átstrukturálása érdekében
figyelembe kell venni.

A

pályamódosítást

vizsgáló

kérdésekre

adott

válaszok

alapján

megállapítható, hogy a különböző munkaerő-piaci helyzetű személyeknek a
pályamódosítási motivációjának középpontjában különböző tényezők álltak.
A pályakezdő munkanélküliek azért választották a pályamódosítás
lehetőségét, hogy egy újabb szakmát tanulva vélhetően munkaerő-piaci
pozíciójuk javuljon. A foglalkoztatottak esetében a változtatási igény
alulfoglalkoztatásukból eredhet, mivel a nem diplomás munkakörben
foglalkoztatottak nagyobb arányban váltana szakmát, mint a diplomás
munkakörben foglalkoztatott személyek. A változtatási terület fókuszában a
gazdasági tartalmú képzések állnak, amely változtatási hajlandóságot
csökkenteni lehetne, ha már képzés során a gazdasági orientáció erősebb
lenne.
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A diploma megszerzését követően a továbbképzésben résztvevők aránya
kiemelkedő. Az államvizsgát követően a végzett hallgatók közel 50
százaléka vett részt valamilyen képzésben. A továbbképzéseket döntően
önmaguk vagy munkáltatójuk finanszírozta. Javasolható az állami
szerepvállalás fokozatos visszaszorulásával, a felsőoktatási intézmények
gazdálkodásában a szolgáltatáshoz kapcsolódó lehetőségek feltérképezése és
erősítése.

Az idegen nyelv tudása korábban előnyt jelentett, a jelen munkaerő-piacán
viszont alapkövetelménnyé vált. A kutatások egyértelműen bizonyították
hipotézisemet (H4), ha az egyén nem birtokolja az idegen nyelv ismeretét,
akkor hátrányba kerülhet a munkaerő-piaci verseny során. Több kérdés
összefüggésében vizsgáltam a nyelvvizsga meglétének és a munkaerő-piaci
sikeresség

kapcsolatát.

A

képesítési

követelményben

rögzített

nyelvvizsgával nem rendelkezők magasabb arányban szerepeltek a
munkanélküliek között, mint a követelményeket teljesítő pályakezdők. Az
idegen nyelvi követelményeket teljesítő pályakezdők nagyobb arányban
tudnak felsőfokú végzettséget igénylő és a tanult szakmájához nagyrésztvagy teljes mértékben kapcsolódó munkakört betölteni. Javasolható a
felsőoktatásban tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztésére
nagyobb hangsúlyt fektetni, az idegen nyelv használatát pedig tudatosítani a
hallgatók körében.
Diploma minősítésének és a munkaerő-piaci sikeresség kapcsolatát is több
szempontból vizsgáltam. Több esetben tapasztalható és igazolható a
megfogalmazott hipotézis (H5), hogy a jobb eredményű diploma érezteti
pozitív hatását a munkaerő-piaci érvényesülésben. A közepes minősítésű
diplomával rendelkező személyek 16,3 százaléka munkanélküli, addig a jó
(13,4%) és jeles (4,2%) érdemű diploma esetében ez az érték csökkenő. A
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jobb eredményű oklevél birtokába nagyobb eséllyel tölthetnek be a
végzettségi szintjüknek megfelelő munkakört. A diploma minősítését,
valamint az álláspályázatok és –interjúk számának összefüggését vizsgálva
megállapítható, hogy a diploma minősítésének javulásával párhuzamosan
csökken a beadott pályázatok- és interjú részvételek száma. Közepes
eredményű diplomás átlagosan 15 pályázatot nyújtott be és 5 állásinterjún
vett részt, addig a jeles minősítésű diplomás átlagosan 11 álláspályázatot
nyújt be és 3 állásinterjún vesz részt, hogy felvételt nyerjen első
munkahelyére. Ez a különbség, érzéklehető, de nem számottevő, így nem
segíti a tanulás motivációt. Javasolható, hogy az egyetem a kötelező
tanulmányokon felül, a jól teljesítő hallgatók részére adjon egy plusz
,,ajánlólevelet”, amelyben kvázi garanciát vállal az illető hallgató
minőségéért, így a munkáltatók a kiválasztási folyamat során plusz
információhoz juthatnak a jelöltről. Ez a megoldás jelentheti a jelenlegi
hallgatói minősítési rendszer kiegészítését is. Ez egy idő múlva, biztos előnyt
fog jelenteni az első munkahely megszerzésében. Az ajánlólevélben foglaltak
visszacsatolása érdekében, az egyetemek leghamarabb egy év múlva
kérjenek visszajelzést az alkalmazótól. Ha ezek a visszajelzések jelentős
számban pozitívak, növekedni fog az egyetem munkaerő-piaci presztízse és
kialakulhat egy önmagát fenntartó kör.
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7. Új tudományos eredmények
1. Kialakítottam egy felsőoktatási pályakövetési modellt. A pályakövetési
modell megalapozhatja egy adott felsőoktatási intézmény karrierkövetési
rendszerét. A modell alapján kialakítható egy munkaerő-piaci információs
rendszer, amely segítheti az adott intézmény stratégiai tervezését.
2. Létrehoztam egy új agrár-pályaorientációs adatbázist. Az adatbázis
alkalmas arra, hogy összefüggéseket keressünk az agrár-felsőoktatásában
végzettek szakképzettségéhez tartozó munkaidő és jövedelmi adatok között.
Az

adatbázis

használata

lehetővé

teszi

a

megalapozott

döntések

meghozatalát a munkaerő-piac szereplői között.
3. Elsőként vizsgáltam a munkaerő-piaci sikeresség és a diploma minősítése,
valamint a képesítési követelményben meghatározott idegen nyelvi
követelmények

teljesítésének

az

összefüggéseit.

Bebizonyítottam,

amennyiben az egyén diplomájának minősítése jobb és teljesítette az idegen
nyelvi követelményeket, akkor nagyobb eséllyel foglalkoztatott, rövidebb
idő alatt tud elhelyezkedni, diplomás munkakört és szakmájához
szorosabban kapcsolható munkakört tölt be.
4. A felmérések alapján bebizonyítottam, hogy a tanulmányok alatt
munkaerő-piaci tapasztalatot kell a hallgatóknak szereznie, annak érdekében,
hogy munkavállalási esélyeik növekedjenek.
5. A kutatásaim eredményei alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a
korai pályamódosítás szükségessége megelőzhető, ha a közgazdasági,
üzemgazdasági, számviteli és szervezés-vezetés módszertani ismeretek
nagyobb súllyal jelennek meg az oktatási programban.
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8. Összefoglalás
Az értekezés fő célkitűzésének a pályakezdő agrárdiplomások munkaerőpiaci helyzetének elemzését fogalmaztam meg. A kutatás kiterjedt a
munkaerő-piaci sikerességet meghatározó tényezők elemzésére, továbbá
javaslatokat megfogalmazására a vizsgált tényezők javítására.
A primer kutatások során kvantitatív és kvalitatív kutatás-módszertani
eszközöket alkalmaztam. A kialakított adatbázis reprezentálja a vizsgált
időszakban végzett diplomások összetételét.
Az

agrárdiplomások

meghatározó

része

a

szolgáltatási-

és

az

élelmiszergazdasági szektorban helyezkedett el. A munkáltató vállalatok
zöme a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások kategóriájába sorolható.
Az agrárvégzettséggel betölthető szakirányú munkaköröket a mérsékelt
jövedelem és hozzá képest a magas munkaidő jellemzi.
A pályakezdők vállalják a napi ingázást és a lakóhely váltását egy
potenciális állás reményében. A lakóhelyváltást választó személyek
jövedelmi helyzete kedvezőbb, mint a lakóhelyükön munkát vállaló
személyeké.

Összefüggést

szakképzettség

képzési-

tapasztaltam
és

a

munkaterületi

mobilitás

és

sajátosságai

az

adott

között.

A

mezőgazdasági termelés és telephelyválasztás általában a vidéki térségekhez
köthető, így az agrárágazatban munkát vállaló személyeknek „mobilnak”
kell lennie.
A

pályakezdő

agrármérnökök

munkaerő-piaci

helyzetét

a

vártnál

kedvezőbbnek ítélem meg, mivel a vizsgált személyeket magas arányú
gazdasági aktivitás jellemzi. A munkaerő-piaci érvényesülés szempontjából
a munkáltatók preferálják a gazdasági ismeretekkel is felruházott
agrármérnököket.
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A képesítési követelményben rögzített nyelvvizsgával rendelkező fiatalokat
nagyobb

arányban

foglalkoztatják

felsőfokú

végzettséget

igénylő

munkakörben, mint az előírt nyelvvizsgával nem rendelkező személyeket.
A kapcsolati tőkének meghatározó szerepe van az elhelyezkedésében, de az
internet növekvő jelentőséggel bír az álláskeresésében. A tanulmányok alatt
munkát vállaló és kereső egyének az államvizsgát követően rövidebb idő
alatt tudtak elhelyezkedni, mint azok a hallgatók, akik az államvizsga utáni
időszakban kezdik meg az álláskeresés folyamatát.
Elemeztem a pályakezdő agrárdiplomásokra jellemző munkaidő és
jövedelmi adatokat. Az elemző munka során megállapítható, hogy a férfiak
és a nők különböző módon ítélték meg jövedelmi helyzetüket. A férfiakat, az
átlagot meghaladó, míg a nőket az átlag alatti jövedelmi helyzet jellemezte.
A tapasztalt bérkülönbségek az agrárdiplomások esetében regionális szinten
is megjelentek. A pályakezdő agárdiplomások által elérhető jövedelem és a
térség gazdasági fejlettsége között összefüggés tapasztalható. A magasabb
gazdasági fejlettségű régiókban az egyén által elérhető jövedelem is
magasabb lesz.
A végzett hallgatók jelentős része nem változtatna jelenlegi szakmáján. A
változtatás a munkaerő-piaci státusszal hozható összefüggésbe. Az átlagos és
valamivel az átlag alatt keresők esetében magasabb a szakmaváltoztatási
arány, mint az átlag felett keresők vonatkozásában.
A kedvező munkaerő-piaci pozíciók elérésének érdekében fontos szerepet
tölt be a diploma minősítése és a követelményekben előírt nyelvvizsga
kritérium teljesítése. E tényezők teljesülése több esetben igazolta a
kedvezőbb munkaerő-piaci helyzet kialakulását.
A

disszertáció

megírásának

kezdetén

megfogalmazott

igazolódtak, amelyek alapján megfogalmazható, hogy:
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hipotézisem

• (H1) Az agrárdiplomások munkaerő keresleti piacán paradigmaváltás
történt, napjainkban olyan agrárszakemberek váltak keresetté, akik
magas szintű gazdasági-pénzügyi ismeretekkel kell rendelkeznie a
sikeres munkaerő-piaci szerepvállaláshoz.
• (H2) A kapcsolati tőke szerepe az élet több területén számos előnnyel
járhat.

A

felmérés

agrárdiplomások

alapján

álláskeresési

azonosítható

a

magatartásában

pályakezdő
a

kapcsolati

rendszeren (barátok, család) keresztüli elhelyezkedés.
• (H3) A tanulmányok alatt munkát vállaló és állást kereső egyének az
államvizsgát követően rövidebb idő alatt tudtak elhelyezkedni, mint
azok a hallgatók, akik az államvizsga utáni időszakban kezdték meg
az álláskeresés folyamatát.
• (H4) A kutatások egyértelműen bizonyították, ha az egyén nem
birtokolja az idegen nyelv ismeretét, akkor hátrányba kerülhet a
munkaerő-piaci verseny során.
• (H5) Tapasztalható és igazolható, hogy a jobb eredményű diplomával
rendelkező személyek nagyobb arányban kerülnek foglalkoztatott
státuszba, mint a gyengébb eredményű diplomával rendelkezők.
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9. SUMMARY
The main goal of this dissertation was the labour market condition analysis
of agri-graduated career starters. The research was covered the analysis of
factors of the successful integration into the labour market and I made
suggestions to improve the analysed factors.
Quantitative and qualitative methods were applied during the primer
research. The developed database represents the composition of graduates
graduated in the period under survey.
Major part of agri-graduates found a job in service- and agrobusiness sectors.
Most of the employers are domestic owned small and medium- sized
enterprises (SMEs). Agri sphere of activities have typically high working
time besides low income.
Career starters usually tackle the commuting or the residence change in order
to get the potential job. The earning position of a mobile person is more
favourable than persons working at their residence. I experienced relation
between mobility and a concrete skill specifies of educational and scope of
activities. Agricultural production and choice of location are related to rural
areas, therefore the employee has to be mobile.
To my opinion labour market situation of the agricultural engineer career
starters is more favourable, because higher activity rate is experienced
among the analysed graduates. Concerning the labour market integration,
agricultural engineers with economical knowledge are more preferred by the
employers.
In jobs requiring higher education, career starters with appropriate required
language exams are hired more frequently.
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Social capital has a determinant role in finding employment, but Internet use
is becoming more and more significant. Graduates worked or looked for a
job during their studies could easily get a job.
In my research I analysed the typical working time and income data among
agri-graduate career starters. It can be proved that women and men think
differently about their income situation. According to the responders men
had income above the average while women had substandard salary. The
experienced wage difference among agri-graduates was also occurred on
regional level. Relation is experienced between the income of agri-graduate
career starters and the region’s economic development. Higher wage is
available in advanced developed regions.
Significant part of graduates would not change their actual profession.
Change intention is related to the labour market status. Employees with
average or substandard income have a higher intention for change profession
compare to employees with higher wage. Grade of diploma and having the
appropriate required language exam are important to reach favourable labour
market positions. In more cases the realization of these factors is verified the
favourable labour market position.
At the beginning of my dissertation the determined hypothesises are proved.
It can be ascertained that:
•

(Hypothesis 1) Paradigm shift was taken place on the labour demand
market of agri-graduates. Agri-experts with high economical and
financial knowledge became required. These factors are important for
the successful labour market integration.

•

(Hypothesis 2) Role of the social capital implies numerous
advantages in many field of the life. According to the survey social
capital (friends, family) is used as a job search behaviour of agrigraduate career starters to be hired.
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•

(Hypothesis 3) Graduates worked or started job search during their
studies can find a job earlier than graduates started job search only
after graduation.

•

(Hypothesis 4) The research proved that graduates without the
required

appropriate

language

knowledge

could

get

into

disadvantageous labour market position.
•

(Hypothesis 5) It can be experienced and proved that graduates with
higher diploma grade are hired more often compare to graduates with
weak diploma grades.
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Konferencia. Debrecen, 2008. október 2-3. 491-498. p.
Proceedingsben teljes terjedelemben megjelent közlemény idegen nyelven
Cs. Borbély, G. Szabó, K, Szabó: Landwirtschaftliche Ausbildung in
Ungarn. 15. Arbeitswissenschaftliches Seminar. Internationale Tagung. 5. –
6. März 2007
G. Szabó - E., Szentgróti – V., Walter (2009): Job search behaviour of
graduated career starters. II. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia.
Gazdasági versenyképesség- életminőség- fenntarthatóság. Kaposvár, 2009.
április 2-3. 873 – 879. p.
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13.
A
DISSZERTÁCIÓ
PUBLIKÁCIÓK

TÉMAKÖRÉN

KÍVÜLI

Magyar nyelven megjelent tudományos közlemények
Szabó G. – Kalmár S. – Keszi-Szeremley A. (2008): A munkaerő fejlesztésére
irányuló

pályázatok,

támogatások

hasznosulása

a

mikroszervezetekben.

Humánpolitikai Szemle, 2008. (19. évf.) 1. sz. 3-16. old
Kalmár S. - Szabó G. - Keszi-Szeremley A. (2006): Képzési tapasztalatok,
elégedettség a mikro-vállalkozások (vezetői) szemszögéből. Humánpolitikai
Szemle 2006. (17. évf.) 12. sz. 58-66. old.
Szabó G. – Kalmár S. – Keszi A. (2006): Képzési elégedettségi vizsgálatok
mikrovállalkozások alkalmazottai körében. Humánpolitikai Szemle 2006.
(17. évf.) 9. sz. 46-59. old.

Proceedingsben teljes terjedelemben megjelent közlemény magyar nyelven
Kalmár S. - Szabó G. (2009): A munkabér kaméleon jellege. II. Nemzetközi
Gazdaságtudományi Konferencia. Gazdasági versenyképesség- életminőségfenntarthatóság. Kaposvár, 2009. április 2-3.
Kalmár S. – Szabó G. (2008): A munkaerő ára, értéke és költsége In:
Dienesné Kovács E. – Pakurár M. (szerk.) „Hagyományok és új kihívások a
menedzsmentben; 140 éves a vezetés és szervezés oktatása a debreceni
gazdasági felsőoktatásban” Nemzetközi Konferencia. Debrecen, 2008.
október 2-3. 326-332. p.
Geszti Sz. – Parádi-Dolgos A. – Szabó G. – Szentgróti E.(2008):
Mezőgazdasági képzés. In: Magda S. – Dinya L. (szerk.): Vállalkozások
ökonómiája. XII. Nemzetközi Tudomámányos Napok. 2008. március 27-28.,
Gyöngyös 450-455. p.
Szabó G.: Mikrovállalkozások humánerőforrás fejlesztése, a hazai pályázati
rendszer tükrében. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia. Veszprém,
2006. június 2.
Szabó G. – Piros M. (2005): Agrárvezetők képzése, továbbképzése. Európa
Napi Nemzetközi Konferencia, Mosonmagyaróvár 2005.
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Szabó G.: Mezőgazdasági kis-és középvállalkozások humánerőforrás
gazdálkodása az európai integráció utáni időszakban. „Nyertesek és
vesztesek – az EU csatlakozás 1,5 éves tapasztalatai” V. Regionális
Tanácsadási Konferencia. Miskolc, 2005. október 13.
Szabó G. – Piros M. (2005): Az emberi erőforrás gazdálkodás helyzete
Somogy megye mezőgazdasági kis- és középvállalkozásai példáján. Ifjúsági
Tudományos Fórum, Keszthely 2005.
Piros M. – Szabó G. (2004): Mezőgazdasági menedzsment.(Poszter) XXX.
Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár 2004.
Piros M. – Szabó G. (2004): A fejlesztés, képzés szerepe a mezőgazdasági
szektorban. XXX. Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár 2004.
Proceedingsben teljes terjedelemben megjelent közlemény idegen nyelven
Walter V. - Kalmár S. - Szabó, G.(2009): Cultural differences in negotiation.
II.
Nemzetközi
Gazdaságtudományi
Konferencia.
Gazdasági
versenyképesség- életminőség- fenntarthatóság. Kaposvár, 2009. április 2-3.
Geszti Sz. – Parádi-Dolgos A. – Szabó G. – Szentgróti E.(2008): Cost and
income analysis of hunting companies in county Somogy. In: Magda S. –
Dinya L. (szerk.): Vállalkozások ökonómiája. XII. Nemzetközi
Tudomámányos Napok. 456-462. p.
Szabó G. – Piros M. (2005): Veränderung der Bildung und Entwicklung von
Humanressourcen bei Landwirtschaftlichen Unternehmen. Európa Napi
Nemzetközi Konferencia, Mosonmagyaróvár 2005. (Poszter)
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14. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Szabó Gábor 1980. november 27-én született Győrben. Érettségi és
technikus képesítő bizonyítványát a győri Veres Péter Mezőgazdasági
Szakközépiskolában szerezte.

2000-ben kezdte meg tanulmányait a Kaposvári Egyetem gazdasági
agrármérnök szakán. 2005-ben gazdasági agrármérnök oklevelet szerzett,
terület-

és

vidékfejlesztés

szakirányon,

majd

2008-ban

okleveles

agrármérnök-tanári szakképzettséget is abszolválta.

2005-ben

felvételt

nyert

a

Kaposvári

Egyetem

Gazdálkodás-

és

Szervezéstudományok Doktori Iskolájába, nappali tagozatra.

Jelenleg

a

Vállalatgazdasági

és

Szervezési

Tanszéken

tanársegéd

munkakörben foglalkoztatott.
A tanszéken az emberi erőforrás menedzsment, munkaerő-piaci ismeretek,
munkagazdaságtan,

személyügyi

kontrolling

tantárgyak

oktatásával

foglalkozik.

Közreműködik több hallgató TDK-ra történő felkészítésében, konzulensi
feladatokat is ellát. Doktori szigorlatát 2008. őszén „summa cum laude”
eredménnyel abszolválta. Államilag elismert középfokú „C” típusú német és
alapfokú „B” típusú angol nyelvvizsgákkal rendelkezik.
Tagja a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaságnak.
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15. MELLÉKLETEK
1. melléklet: A felmérésben alkalmazott mélyinterjú (munkáltatói)

Mélyinterjú a pályakezdő diplomások foglalkoztatási helyzetéről
1.

Mi a véleménye a magyar felsőoktatásról, agrár-felsőoktatásról?

2.

Véleménye szerint, milyen a diplomás/pályakezdő diplomás
végzettségűek munkaerő-piaci helyzete? És az agrárvégzettségűek
esetében?

3.

Mi az oka Ön szerint
munkanélküliségnek?

4.

Hogyan változott az elmúlt pár évben a pályakezdő diplomások
álláskeresési magatartása?

5.

Milyen elvárások fogalmazódnak meg a diplomás/pályakezdő
diplomás munkaerővel szemben?

6.

Vezetői munkája során tapasztalt valamilyen hiányosságokat a
pályakezdő diplomások esetén (tudás, munkavállalási hajlandóság,
stb.)?

7.

Milyen erősségei vannak a pályakezdő diplomásoknak?

8.

Mely
tulajdonságok,
követelmények
fontosak
egy
diplomás/pályakezdő diplomás kiválasztása során? (végzettség,
nyelvtudás, kiegészítő papírok stb.)

9.

Véleménye szerint, milyen tendenciák várhatóak a Dél-dunántúli régió
foglalkoztatásában?

10.

Milyen felsőfokú végzettségű emberekre lesz szükség az elkövetkező
5 évben a régióban/ az Önök cégénél? (végzettség, személyes
tulajdonságok stb.)

11.

Mennyire veszik figyelembe, és mennyire alkalmazzák a pályakezdő
diplomások után járó támogatásokat, juttatásokat?

12.

Milyen a pályakezdő diplomások jövedelmi helyzete? És hogyan
változik pár év munkahelyi tapasztalat után?

a
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növekvő

pályakezdő

diplomás

2. melléklet: A felmérésben alkalmazott mélyinterjú (végzett hallgatói)

Mélyinterjú a pályakezdő diplomások foglalkoztatási önértékeléséről

1. Hogyan értékeli felsőoktatásban eltöltött éveit?
2. Hogyan értékeli az Önhöz hasonló pályakezdők munkaerő-piaci
helyzetét
3. Véleménye szerint, milyen a diploma/agrárdiploma munkaerő-piaci
megítélése?
4. Véleménye szerint az elhelyezkedés szempontjából mennyire fontos
a képesítési követelményben előírt nyelvvizsga teljesítése?
5. Véleménye szerint az elhelyezkedés szempontjából mennyire fontos
a diploma minősítése?
6. Véleménye szerint, milyen munkáltatói elvárások fogalmazódnak
meg a pályakezdő diplomásokkal szemben?
7. Mi az oka a hosszabb álláskeresési időnek?
8. Miért szükséges a továbbképzés a diploma megszerzését követő
időszakban?
9. Változtatna tanult szakmáján? Ha igen, miért?
10. Milyen területeken változtatna az oktatás folyamatában?
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3. melléklet: A felmérésben alkalmazott kérdőív

I. MUNKAERŐ-PIACI – JELLEMZŐK
1. Kérem, jelölje be az Önre legjellemzőbb munkaerő-piaci státuszt!
(1) Munkaviszonyban foglalkoztatott
(2) Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott
(3) Vállalkozói jogviszony
(4) Doktorandusz
(5) Munkanélküli
 ugrás a IV. pontra (6) GYES/GYED
(7) Egyéb, nevezze meg: ……………..
(99) Nem tudja/nem válaszol
2. A munkaviszony időtartama szerint:
(1) határozatlan időtartamú
(2) határozott időtartamú (99) Nem tudja/nem válaszol
3. Kérem, nevezze meg konkrétan munkakörét, amelyben jelenleg dolgozik?
Megnevezés:…………………………………………….
4. Véleménye szerint, igényli ez a munkakör a főiskolai/egyetemi diplomát?
(1) igen (2) nem (99) Nem tudja/nem válaszol
5. Mióta tölti be ezt a munkakört?
6. Mióta dolgozik jelenlegi munkáltatójánál?
7. Hányadik munkahelye a jelenlegi?
8. Hogyan helyezkedett el?
(1) barát / ismerős ajánlotta
(4) munkaügyi központ
(7) internet útján
(9) egyéb:_______________
9. Keres másik állást jelenleg?

ÉV
ÉV

(2) szülők / rokonok ajánlották
(3) újsághirdetés
(5) egyetemi kapcsolat
(6) fejvadász cég
(8) közvetlenül a munkahelyet kereste fel

(1) igen

10. Ha igen, milyen jellegű állást keres? (1) főállású

(2) nem
(2) kiegészítő munkát

11. Mi az Ön munkakörére jellemző legfontosabb tevékenység jelenleg? (Csak egy
választ jelöljön meg!)
(1) Termelés (szolgáltatás) teljesítése, felügyelete, szervezése, irányítása
(2) Értékesítés, beszerzés
(3) Pénzügy, számvitel
(4) Adminisztráció (levelezés, nyilvántartás, stb.)
(5) Elemzés, tervezés
(6) Oktatás, nevelés, munkaerő-fejlesztés
(7) Szervezés, vezetés, irányítás
(8) Kutatás, fejlesztés,
(9) Egyéb, nevezze meg: …………………………….
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HÓNAP
HÓNAP

12. Milyen mértékben kapcsolódik jelenlegi munkája az oklevelében feltüntetett
szakképzettségéhez?
(1) egyáltalán nem kapcsolódik
(2) kevéssé kapcsolódik
(3) kapcsolódik, meg nem is
(4) nagyrészt kapcsolódik
(5) teljes mértékben kapcsolódik
13. Főállása mellett van-e mellékállása?
14. Ha van mellékállása, azonos profilú a főállásával?

(1) van
(1) igen

(2) nincs
(2) nem

II. MUNKÁLTATÓ JELLEMZŐI
1. Kérem, jelölje be munkáltató cégének fő tevékenységi ágát? (Csak egy választ
jelöljön meg!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mezőgazdaság, vad-, erdőgazdálkodás,
halászat
Bányászat
Élelmiszer, ital, dohány gyártása
Textília gyártása
Fa, papírtermék gyártása, nyomdai
tevékenység

11.

Építőipar

12.
13.
14.

Kereskedelem
Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta, távközlés

15.

Pénzügyi tevékenység

Vegyipar

16.

Egyéb nem fém ásványi termék gyártása
Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék
gyártása
Gépipar
Villamos energia, gáz-, gőz-, vízellátás

17.

Ingatlan ügyletek, gazdasági
szolgáltatás
Oktatás

18.

Egészségügyi, szociális ellátás

19.
20.

Egyéb közösségi személyi szolgáltatás
Egyéb tevékenységek, nevezze meg:

2. Hol található munkáltató cégének központja (ahol a munkát végzi)?
(1) Budapest
külföld

(2) megyeszékhely

(3) megyei jogú város

(4) város

(5) község

(6)

3. Melyik megyében dolgozik? ……………………………………. megye
4. Az Ön munkahelye:
(1) lakhelyén van (2) nem a lakhelyemen van, naponta ingázom
(3) a munkahely
közelébe költöztem
5. Kérem, nevezze meg munkáltatójának társasági formáját:
(1) Jogi személyiségű gazdasági társaság (Kft., Rt.)
(2) Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (Bt., Kkt.)
(3) Egyéni vállalkozás
(4) Szövetkezet
(5) Költségvetési szervezet (közalkalmazott, köztisztviselő)
(6) Non-profit szervezet (alapítvány, egyesület)
(7) Egyéb, nevezze meg:……………………………………………

164

6. Tudomása szerint hányan dolgoznak a jelenlegi munkahelyénél?
(1) 1-9 fő vagy kevesebb
(2) 10-19 fő
(3) 20-49 fő
(4) 50-249 fő
(5) 250– 499 fő
(6) 500 fő
felett
7.Tudomása szerint milyen a munkáltató vállalatának tulajdonosi szerkezete?
(1) tisztán állami tulajdonú
(2) tisztán külföldi tulajdonú
(3) Többségében
külföldi tulajdonú
(4) tisztán hazai tulajdonú
(5) Többségében hazai tulajdonú
III. MUNKAIDŐ/KERESETI ADATOK
1. Hova sorolja Ön a nettó jövedelmét az alábbi kategóriákban?
(1) Jelentősen az átlag alatt
(2) Valamivel az átlag alatt
(4)Valamivel az átlag felett
(5) Jelentősen az átlag felett

(3) Átlagos
(99) Nem válaszol

2. Mennyi volt …… évben az átlagos havi munkaideje főállásában?
…………munkaóra/hónap
3. Véleménye szerint mekkora nettó havi jövedelemre lenne szüksége egy Önhöz
hasonló pályakezdőnek?
1. A nagyon szűkös megélhetéshez?
2. A szűkös megélhetéshez?
3. Az átlagos megélhetéshez?
4. A jó megélhetéshez?
5. A nagyon jó megélhetéshez?

ezer Ft/hónap
ezer Ft/hónap
ezer Ft/hónap
ezer Ft/hónap
ezer Ft/hónap

4. Az előzőekhez képest mennyi nettó jövedelme származott átlagosan főállásából …...
évben?
ezer Ft/hónap
IV. AZ ÁLLÁSKERESÉS MÓDSZERE
1. Mikor kezdett el állást keresni?
(1) már tanulmányaim alatt munkát kerestem
(2) államvizsga előtt
(3) államvizsga után
(99) Nem tudja/nem válaszol
2. Mennyi idő alatt tudott elhelyezkedni felsőfokú tanulmányait követően? (Csak egy
választ jelöljön meg!)
(1) nem helyezkedtem el (2) kevesebb, mint 1 hónap (3) 1-2 hónap
(4) 3 - 5 hónap
(5) 6 - 11 hónap
(6) 12 hónap
(7) Tanulmányaim alatt már volt állásom
(99) Nem
tudja/nem válaszol
3. Hány álláspályázatot adott be eddig összesen?
4. Hány állásinterjún vett részt?
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V. PÁLYAMÓDOSÍTÁS – KÉPZÉS
1. Változtatna-e Ön az Egyetemen tanult szakmáján?
(1) igen

(2) nem

2. Ha változtatna szakmáján, milyen képzési területen szerezne újabb végzettséget?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agrár
Gazdaságtudományi
Informatika
Műszaki
Pedagógia
Nemzetvédelmi és katonai
Jogi és igazgatási

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sporttudomány
Természettudomány
Művészet
Bölcsészettudomány
Orvos és egészségtudomány
Társadalomtudomány

3. Milyen képzési formában tudná elképzelni az újabb végzettség megszerzését?
(1) Újabb egyetemi, főiskolai diplomára irányuló képzés
(2) OKJ szakképzés
(3) Tanfolyam
(4) Tréning
(5) Egyéb, nevezze meg: ………………………………………..
4. Részt vesz jelenleg képzésben/továbbképzésben?
(1) igen
(2) nem
5. Ha részt vesz képzésen, milyen képzési szinten végzi azt?
(1) Doktori képzés
(2) Felsőfokú képzés (egyetemi/MSc, főiskolai/BSc diploma megszerzésére
irányuló)
(3) Felsőfokú szakképzés
(4) Középfokú szakképzés
(5) Tanfolyam
(6) Egyéb, nevezze
meg:………………………………………………………….
6. A képzést milyen területen végzi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agrár
Gazdaságtudományi
Informatika
Műszaki
Pedagógia
Nemzetvédelmi és katonai
Jogi és igazgatási

8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Sporttudomány
Természettudomány
Művészet
Bölcsészettudomány
Orvos és egészségtudomány
Társadalomtudomány

7. Ki fedezi többségében a képzés költségeit? (Csak egy válasz jelölhető meg!)
(1) Csak Ön
(2) Csak munkáltatója
(3) A munkáltató és Ön közösen
(4) Munkaügyi Központ
(5) Pályázati forrás
(6) A képzés államilag finanszírozott
(7) Egyéb, nevezze meg:………………………
8. Miért vesz részt diploma utáni képzésben? (Jelölje be a három legmeghatározóbb
tényezőt!)
(1) munkahelyem követeli meg
(2) specializáltabb szaktudásra van szüksége
(3) kiegészítő szakismeretre van szüksége
(4) a tanultaktól eltérő szakképzettségre van szüksége
(5) jogszabály írja elő a továbbképzésben való részvételt
(6) idegennyelvtudás fejlesztése miatt
(7) számítógépes ismereteket kíván szerezni
(8) a jelenlegitől eltérő munkakörhöz szükséges ismereteket kíván szerezni
(9) személyes érdeklődésének megfelelő műveltséget kíván szerezni
(10) Egyéb, nevezze meg: ……………………………………………
9. A következő kérdéscsoport az oktatással/képzéssel kapcsolatos elégedettségét
vizsgálja. Kérem, értékelje 1-5-ig terjedő skálán!
(1) egyáltalán nem vagyok elégedett
(2) kis mértékben elégedett vagyok
(3) elégedettek vagyok, meg nem is
(4) nagyrészt elégedett vagyok
(5) teljes mértékben elégedettek vagyok
(99) nem válaszol
Mennyire elégedett Ön a Kaposvári Egyetemen tanult szakmájával?
1
2
3
4
5
Mennyire volt elégedett Ön az oktatási színvonallal?
1
2
3
4
5
Mennyire elégedett az oktatott tantárgyak szerkezetével?
1
2
3
4
5
Mennyire volt elégedett Ön a hallgatói szolgáltatásokkal?
1
2
3
4
5

99
99
99
99

Mennyire elégedett Ön a tanult szakma presztízsével?

99

1

2

3

4

10. Mennyire érzi felhasználhatónak munkájában az egyetemen/főiskolán tanultakat?
(1) egyáltalán nem használható
(2) kevéssé felhasználható
(3) részben felhasználható
(4) nagyrészt felhasználható
(5) teljes mértékben felhasználható
(99) nem tudja/nem válaszol
VI. HÁTTÉRVÁLTOZÓK
1. Szak megnevezése, amelyen végzett:.................................................................................
2. Milyen finanszírozású képzésen vett részt:
(1) államilag finanszírozott
(2) költségtérítéses
3. Az Ön neme: (1) nő
(2) férfi
4. Életkora: ………….év
5. Melyik megyében lakott, amikor tanulmányait elkezdte a Kaposvári
Egyetemen?.................................
6. Melyik megyében lakik jelenleg?.............................................
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1.
2.
3.
4.

7. Az Ön diplomájának minősítése:
jeles
jó
közepes
elégséges
8. Jelölje be, hogy a két megjelölt időpontban milyen szintű nyelvvizsgával rendelkezett,
és nevezze meg, az idegen nyelvet:
2005. június 30-án
2006. június 30-án
Nyelvvizsga
Nyelv
Nyelvvizsga szintje
Nyelv megnevezése
szintje
megnevezése
Alapfokú
1. Alapfokú
Középfokú
2. Középfokú
felsőfokú
3. felsőfokú
nincs
4. Nincs
nyelvvizsgám
nyelvvizsgám
9. Milyen iskolai végzettséggel rendelkeztek az Ön szülei, amikor felsőfokú
tanulmányait végezte?
Édesanyám
Munkakör megnevezése
Édesapám
felsőfokú végzettségű
1
1
középfokú végzettségű
2
2
szakmunkás végzettségű, beosztott
3
3
általános iskolai végzettségű
4
4
nem válaszol
99
99
VII. MUNKANÉLKÜLISÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
(A kérdéscsoport csak azokra a személyekre vonatkozik, akik jelenleg álláskeresők)
1. Regisztráltatta a munkaügyi központban magát, mint álláskereső?
(1) igen
(2) nem
2. A diploma megszerzését követően Önnek volt már állása?
(1) igen
(2) nem
3. Ha igen, miért szűnt meg?
(1) Nem a szakmámnak megfelelő munkakörben dolgoztam
(2) Munkahelyi konfliktusok miatt
(3) Nem megfelelő fizetés
(4) Határozott idejű szerződésem lejárt
(5) Nem a képességeimnek, tudásomnak megfelelő munkakörben dolgoztam
(6) Távol volt a lakhelyemtől
(7) Egyéb, nevezze meg:……………………………
4. Mióta munkanélküli?
ÉV
HÓNAPJA ÓTA
2
0
0
5. Ha jelenleg nincs kereső foglalkozása, miben látja ennek okát? (Jelölje be a három
legmeghatározóbb tényezőt!)
(1) keres, de eddig nem talált
(2) jobban jár, ha nem dolgozik
(3) nincs állás a környéken nincs a képzettségének megfelelő állás
(4) van a képzettségemnek megfelelő állás, mert a tudásom nem megfelelő
(5) inkább végez alkalmi munkát, nem szorul rá anyagilag
(6) családi okokból (pl. gyerekgondozás)
(7) egészségi okokból
(8) egyéb, nevezze meg:______________________
Köszönöm, segítségét!
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