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Bevezetés,
módszertan
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1. Bevezetés, módszertan

Tanulmányunk részét képezi a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem minõségbiztosítási rend-
szerének, melynek keretében az egyetem évente felmérést végez az elsõs hallgatók, a végzett hallgatók és a
végzetteket alkalmazó cégek között [1]. Jelen felmérés célja, hogy képet kapjunk a végzett hallgatók, mint a
felsõoktatás egyik érintettjének helyzetérõl, véleményérõl. Az egyetem vezetése és döntéshozó fórumai
többször kinyilvánították a minõségellenõrzéssel, minõségbiztosítással kapcsolatos elkötelezettségüket.
A tanulmány által megmutatott eredményekbõl, hiányosságokból, lehetõségekbõl adódó teendõk
meghatározása immár a döntéshozók feladata és felelõssége.

A most már hatodik alkalommal elvégzett felmérés lehetõséget biztosít a korábbi azonos témájú kutatások ([2],
[3], [4], [5], [6]) eredményeivel történõ összehasonlításra és a megfigyelhetõ trendek kiemelésére. Felmérésünk
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) 2002-ben, alapképzésben, nappali tagozaton
diplomát szerzett magyar állampolgárságú hallgatók körében készült. Ezen frissdiplomások alkotják statisztikai
vizsgálódásunk alapsokaságát. Ahhoz, hogy az adatok kiértékelése során kapott információkat igazán mérni
tudjuk – a forrás pontos megjelölése mellett – felhasználjuk az Oktatási Minisztérium Közgazdasági
Fõosztályának Statisztikai Osztálya (OM) által évente kiadott felsõoktatási statisztikai tájékoztatót, továbbá
merítünk az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSz) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett ada-
tokból is.

A kérdések megfogalmazásakor ügyeltünk arra, hogy konkrét idõpontra kérdezzünk (2003. december 31.). A
válaszok a 2002-ben végzett fiatal mérnökök, matematikusok, mérnök-fizikusok és mûszaki menedzserek
legalább egy éves munkaerõ-piaci tapasztalatait tükrözik. Kivételt képez a 2004. február havi bruttó átlagkere-
settel kapcsolatos kérdés.

Az 1. mellékletben közöljük a BME-n megszerezhetõ képzettségek, oklevelek számát, másrészt ismertetjük az
egyetemmel konkuráló intézmények 2002-es kibocsátási adatait is.

1.1 A kérdõív összeállítása, kiértékelése

A felmérést a korábbiakkal megegyezõ módon, kérdõíves technikával végeztük, melynek összeállításában,
továbbá a tanulmány elkészítésében a BME Diákközpont három munkatársa és egy – hasonló témájú
felmérésekben már tapasztalatot szerzett – külsõ szakértõ vett részt. A BME Diákközpont a kérdõíveket az
egyetemi hallgatói információs rendszer (Neptun-rendszer) segítségével – az adatvédelmi szabályok betartása
mellett – juttatta el a célcsoporthoz. A kitöltött kérdõíveket díjmentes válaszborítékban küldhették vissza a
válaszadók, így – mivel a kérdõív nem tartalmazott azonosító jelet – a felmérés a kiértékeléskor már anonim volt.

A kutatás elõzõ évi tapasztalatai alapján – az elemezni kívánt információk meghatározását követõen – 3
témakörbõl álló kérdõívet készítettünk, amely tanulmányunk 2. mellékletét képezi. A kérdések számát az egy
évvel korábbi 46-ról 38-ra redukáltuk, a kérdõívet átszerkesztettük, melynek eredményeképpen annak terje-
delme 6 oldalról 4 oldalra csökkent.

Az átszerkesztés következtében a kérdõív nem tartalmazott több, a korábbi években feltett kérdést. Egyrészt a
korábbi évek tapasztalatai alapján a végzéskori átlagéletkort közel stabilnak találtuk, ezért elhagytuk az arra
irányuló kérdést. Másrészt az életpálya ezen szakaszán – az önálló jövedelemnek köszönhetõen – a végzettek
egyre inkább önállósodnak, ezért a szülõk foglalkozásával és iskolai végzettségével kapcsolatos vizsgálatok sem
képezik felmérésünk tárgyát. Ilyen típusú kérdésekkel, másik – a felvett hallgatók pályaválasztásával és szociális
helyzetével kapcsolatos – felmérésünkben foglalkozunk.

A kérdõív átdolgozása során nemcsak kihagytunk kérdéseket, hanem egyes területeken bõvítettünk is.
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Fontosnak tartottuk részletesebben megvizsgálni azt, hogy a végzettek mibõl finanszírozták egyetemi tanul-
mányaikat. Továbbá érdekesnek láttuk megkérdezni, hogy a beszélt idegen nyelveket munkájuk során
használják-e egyetemünk végzettei. A szakma presztízsének vizsgálatakor – új elemként – szétválasztottuk a
szakma erkölcsi és anyagi presztízsének vizsgálatát. A sajtóban és más elemzések során egyre erõsebb hangot
kap a frissdiplomások munkanélkülisége, az elsõ munkahely megtalálásáig tartó hosszú idõ, ezért most az
államvizsga után álláskereséssel eltöltött idõvel kapcsolatos kérdést is feltettünk, továbbá több, a pályakezdõ
szakemberek mobilitását felmérõ kérdést is beépítettünk kérdõívünkbe.

További módosításként új alapokra helyeztük a keresettel és a jövedelemmel kapcsolatos vizsgálódásainkat is,
valamint számos kérdés típusválaszait pontosítottuk, kiegészítettük. Ezekre az eltérésekre az adott fejezetekben
térünk ki bõvebben.

A kereseti és jövedelmi adatok közlésekor a KSH módszertani meghatározásait használjuk. A bruttó átlagkere-
set: a személyi jövedelemadót, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint a munkavállalói járulékot is
tartalmazó alapbér és egyéb jogcímeken fizetett kereseti elemek (bérpótlék, kiegészítõ fizetés, prémium,
jutalom, 13. és további havi fizetés) 1 hónapra átlagolt összege. A kereseten kívüli egyéb pénzbeli és termé-
szetbeni juttatások: a külföldi kiküldetésnek a munkabér összegét meghaladó díjazása, a lakhatási költség-
térítés, az étkezési térítés, a munkába járás költségének térítése, a saját használatra biztosított cégautóval
kapcsolatos költségtérítések, a jubileumi jutalom és a tárgyjutalmak 1 hónapra átlagolt összege. A bruttó
átlagjövedelem: a kereset valamint a kereseten kívüli egyéb pénzbeli és természetbeni juttatások 1 hónapra
átlagolt összege.

A tanulmány elkészítése elõtt rögzítettük, hogy százalékos értékelés esetén a vizsgált értéknek a bázisértéktõl
való, a bázisérték legalább 20 %-ával megegyezõ eltérését értékeljük jelentõsnek.

Az egyetem egyes karainak rövidítésekor a következõ konvenciókat alkalmazzuk: Építészmérnöki Kar (ÉSZ),
Építõmérnöki Kar (ÉÍÕ), Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK), Gépészmérnöki Kar (GÉK),
Közlekedésmérnöki Kar (KSK), Természettudományi Kar (TTK), Vegyészmérnöki Kar (VEK), valamint
Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK).

1.2 Számadatok, reprezentativitás

Ahhoz, hogy a 2002-ben nappali alapképzésben kiadott diplomák között a BME súlyát meghatározhassuk, az
OM statisztikáit ([7], [8]) használtuk fel segítségül. A BME-n 2002-ben diplomát szerzettek száma (az összes
képzési formában) 1532 fõ, amelybõl 61-en fõiskolai szintû oklevelet szereztek, a külföldiek száma pedig 82 fõ
volt. A BME országos kibocsátásban ISCED (Oktatási és Képzési Területek Kézikönyve, Eurostat) tanulmányi
területek szerint részletezett súlyát az 1. mellékletben található m1. táblázat tartalmazza. A BME jelen tanul-
mány írása idején 10 fõ tanulmányi területen folytat képzést. 2002-ben a fõ tanulmányi területek száma 8 volt,
ugyanis nem végzett még okleveles közgazdász (gazdálkodási szakon), továbbá okleveles környezetmérnök
sem. Ezen a 8 fõ tanulmányi területen országosan kibocsátott diplomák száma 14060 (fõiskolai: 10456, egyete-
mi: 3604), így ezt a 8 területet tekintve a kiadott egyetemi diplomák között a BME súlya 40,82 %, míg a fõisko-
lai diplomák között 0,58 %. 2002-ben a BME-n is megszerezhetõ képzettségeket igazoló diplomákból az ország-
ban összesen 2593 darabot adtak ki (fõiskolai: 694, egyetemi: 1899), így a BME aránya az egyetemünkön is
megszerezhetõ képzettségeket tekintve 57,15 % (fõiskolai: 8,79 %, egyetemi: 77, 46 %).

Meg kell említeni, hogy 2002-ben végeztek a BME-n elõször okleveles matematikusok. Számuk 10 fõ, mely az
országban adott évben kibocsátott azonos elnevezésû diplomákhoz viszonyítva 17,24 %-ot tesz ki.

A BME-n 2002-ben, alapképzésben, nappali tagozaton diplomát szerzett magyar állampolgárságú hallgatók
Neptun-rendszer által szolgáltatott létszámadatait az 1. táblázat tartalmazza. 
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1. táblázat: A BME-n 2002-ben végzettek létszámadatai, karonként és összesítve

Az OM hasonló statisztikája szerint a BME-n végzettek összlétszáma 1450. Igaz, hogy a végzettek egyetemi
összlétszámát tekintve az OM és a Neptun-rendszer között az OM adataihoz viszonyítva „csupán” 6,55 % az
eltérés, de az egyes karok létszámadatainak eltérését tekintve ennél sokkal jelentõsebb eltérésrõl beszélhetünk
(17,76 %).

Az 1355 darab kérdõív végzettek részére történõ kiküldését a BME Diákközpont végezte a Neptun-rendszerben
szereplõ adatok alapján az adatvédelmi szabályok betartása mellett. A postai kézbesítés során a kiküldött
kérdõívek 2,88 %-a (39 darab) érkezett vissza „címzett ismeretlen” felirattal. A legnagyobb arányú „hibás” cím-
mel (5,23 %) az Építészmérnöki Karon végzettek rendelkeztek. A kézbesített kérdõívek számát, azon belül a
nemek karonkénti arányát a 2., a válaszadók számát és arányát pedig a 3. táblázat részletezi.

2. táblázat: A felmértek létszámadatai, karonként és összesítve

3. táblázat: A válaszadók létszámadatai, karonként és összesítve

Az átlagos visszaküldési arány egyetemi szinten 21,73 %, ami felméréseink között a legalacsonyabb, a korábbi
években 25-36 %-os arányt értünk el. Ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy a visszaküldött kérdõívek
darabszáma megközelítõleg egyezik a korábbi években tapasztalttal, azonban a korábbi években kiküldött 877-
1077 kérdõív helyett a jelen felmérésben – a teljesség növelése érdekében – 1355 fõt kerestünk meg. A tava-
lyi felméréssel ellentétben a nõk válaszadói hajlandóságát – a Villamosmérnöki és Informatikai Kar nõi végzetteit
leszámítva – magasabbnak tapasztaltuk. A Természettudományi Karon végzettek eredményeit – tekintettel a
minimális számú válaszadóra – a továbbiakban csak a táblázatokban tüntetjük fel, és az egyetemre vonatkozó
összegekbe, átlagokba számítjuk be, azonban az adatok szöveges elemzésére nem térünk ki.

1.3 Súlyozás

A BME Diákközpont munkatársai által, 1997 óta végzett kutatások sorában most elsõ ízben tértünk el attól a
követett gyakorlattól, amely keretében a felmérés reprezentativitását oly módon vizsgáltuk, hogy a mintát alkotó
válaszadók nem és kar szerinti eloszlása mennyiben tér el a kérdõívet megkapott alapsokaság eloszlásától.
Olyan kijelentéseket tettünk, miszerint „jó egyezést találtunk a kiküldött és visszaérkezett kérdõívek karok
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VVééggzzeetttteekk
KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

SSzzáámmaa  [[ffõõ]] 165 172 190 69 123 35 177 424 1355

AArráánnyyaa  [[%%]] 12,18 12,69 14,02 5,09 9,08 2,58 13,06 31,30 100

KKéézzbbeessíítteetttt  kkéérrddõõíívveekk
KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

SSzzáámmaa  [[ffõõ]] 159 163 185 67 121 35 169 417 1316

KKaarrookk  kköözzööttttii  aarráánnyyaa  [[%%]] 12,08 12,39 14,06 5,09 9,19 2,66 12,84 31,69 100

FFéérrffiiaakk  aarráánnyyaa  [[%%]] 66,04 52,15 88,65 67,16 94,21 88,57 60,36 95,20 79,26

NNõõkk  aarráánnyyaa  [[%%]] 33,96 47,85 11,35 32,84 5,79 11,43 39,64 4,80 20,74

VVáállaasszzaaddóókk
KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

SSzzáámmaa  [[ffõõ]] 41 33 45 13 36 5 29 84 286

KKaarrookk  kköözzööttttii  aarráánnyyaa  [[%%]] 14,34 11,54 15,73 4,55 12,59 1,75 10,14 29,36 100

KKéézzbbeessíítteetttt  kkéérrddõõíívveekkhheezz
vviisszzoonnyyííttootttt  aarráánnyyaa  [[%%]] 25,79 20,25 24,32 19,40 29,75 14,29 17,16 20,14 21,73

FFéérrffiiaakk  aarráánnyyaa  [[%%]] 65,85 42,42 84,44 46,15 91,67 60,00 44,83 96,43 75,17

NNõõkk  aarráánnyyaa  [[%%]] 34,15 57,58 15,56 53,85 8,33 40,00 55,17 3,57 24,83



közötti eloszlásában”, vagy „az alapsokaság és a minta összetétele nem tér el jelentõsen”. Ezek a kijelentések
gyakoriak az olyan szociológiai jellegû kutatásoknál, melyek komoly reprezentativitási követelményeket nem
fogalmaznak meg. Ebben az évben a tanulmány készítõi viszont egy újabb célt tûztek ki maguk elé.

A minta összetételét – a statisztikusok által alkalmazott, úgynevezett súlyozási eljárással – az alapsokaság kar
és nem szerinti összetételéhez igazítottuk, úgy, hogy a nemek és a BME nyolc kara alapján összesen tizenhat
súlyváltozót képeztünk. A súlyváltozó az adott karú és nemû végzetteknek az alapsokaságban szereplõ lét-
számának és a közülük választ adók létszámának aránya. A súlyváltozó használata leegyszerûsítve azt jelenti,
hogy a minta-adatbázisban – ahol az oszlopok a kérdéseket, a sorok a válaszadókat jelölik – egy válaszadó
válaszainak megfelelõ sort annyiszor kellene az adatbázisban szerepeltetni, amekkora a válaszadóhoz tartozó
súlyváltozó értéke. Így természetesen – a kiküldött és a visszaérkezett kérdõívek arányától, továbbá a használt
súlyváltozók pontosságától függõ – jóval nagyobb adatbázist kell kiértékelni. A módszer alkalmazása során
kéttizedes pontosságú súlyváltozókat használtunk. A súlyozási eljárással azt biztosítottuk, hogy kutatásunk a
válaszadók nemére, valamint a végzés karára, mint változókra nézve reprezentatívnak tekinthetõ.

4. táblázat: A válaszadók súlyozással kapott megoszlása, karonként és összesítve [%]

Az elsõ – 1997-ben diplomát szerzett hallgatók körében végzett – felmérésünk óta a nõi válaszadók aránya
15 %-ról 21 %-ra emelkedett. A 4. táblázat alapján elmondható, hogy a nõk aránya közel megegyezik a tavalyi
felmérés során tapasztalt értékkel (21,53 %).
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SSúúllyyoozzááss  uuttáánnii
aarráánnyyookk

KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

AArráánnyyookk 12,13 12,44 14,12 5,11 9,22 2,67 12,90 31,41 100

FFéérrffiiaakk  aarráánnyyaa 66,03 52,11 88,66 67,18 94,22 88,57 60,35 95,14 79,17

NNõõkk  aarráánnyyaa 33,97 47,89 11,34 32,82 5,78 11,43 39,65 4,86 20,83



Családi
körülmények
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2. Családi körülmények

Felméréseink során elõször vizsgáltuk külön a szülõk és a végzettek lakóhelyét. Célunk, a BME frissdiplomá-
sainak országon belüli migrációjának feltárása volt. A lakóhellyel kapcsolatos kérdés során, a kérdõíven a koráb-
ban alkalmazott „nagyváros” kategória helyett a könnyebben azonosítható „megyei jogú város” kategóriát
használtuk. A szülõk végzettsége és foglalkozása ebben az évben már nem képezte felmérésünk tárgyát.
Véleményünk szerint a szülõk végzettségének és lakóhelyének feltárása a felvett hallgatók felmérése során cél-
ravezetõbb, mivel ezen információk alapján azonosíthatók a BME-n folyó képzés iránt érdeklõdõk társadalmi cso-
portjai és jellemzõi.

2.1 Lakóhely

A korábbi felmérések során a szülõk lakóhelye szerint a budapestiek és a vidékiek aránya 40 %-60 % volt. A
végzetteknek a szülõk lakóhelye szerinti megoszlását az 5., míg a végzettek saját lakóhely szerinti megoszlását
a 6. táblázat tartalmazza. A válaszadók 99,32 %-a adott értékelhetõ választ a lakóhellyel kapcsolatos
kérdésekre.

5. táblázat: A végzettek megoszlása a szülõk lakóhelye szerint, karonként [%]

Míg az OM statisztikái ([7], [8]) alapján a szülõk lakóhelye szerint a nappali egyetemi szintû képzésben a
budapesti hallgatók aránya 23,42 % (2001-ben 22,24 % volt), addig a BME-n 2002-ben végzettek esetén ez az
érték 34,24 %. A budapesti lakóhelyû szülõvel rendelkezõ hallgatók aránya 1997 óta most a legalacsonyabb, a
korábbi években a legmagasabb érték 40 % volt. A hallgatók magas vidéki arányát, már a felvett hallgatókkal
kapcsolatos korábbi felméréseink is igazolták.

6. táblázat: A végzettek megoszlása saját lakóhely szerint, karonként [%]

Az 5. és 6. táblázat alapján elmondható, hogy a településtípusok közötti migráció jelentõs. Míg a szülõk esetén
a budapestiek aránya 34,24 %, addig a végzettek esetén ez az arány 66,93 %. A fõvárosba költözöttek aránya
a többi három településtípus rovására – a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart leszámítva – minden karon
jelentõs. A Villamosmérnöki és Informatikai Kar esetén legerõteljesebb a fõvárosba irányuló migráció. 

10.

SSzzüüllõõkk  llaakkóóhheellyyee
KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

BBuuddaappeesstt 36,60 33,25 30,52 47,66 39,98 0 47,37 28,98 34,24

MMeeggyyeeii  jjooggúú  vváárrooss 19,54 25,62 24,24 27,08 32,41 29,52 26,00 30,16 26,96

EEggyyéébb  vváárrooss 21,91 23,15 24,95 25,26 19,99 64,76 17,03 25,41 24,10

KKöözzsséégg 21,95 17,98 20,29 0 7,64 5,72 9,60 15,45 14,70

VVééggzzeetttteekk  llaakkóóhheellyyee
KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

BBuuddaappeesstt 60,96 70,57 61,77 52,33 57,17 70,48 80,80 69,39 66,93

MMeeggyyeeii  jjooggúú  vváárrooss 12,21 10,22 10,95 15,89 25,70 0 9,60 13,52 12,97

EEggyyéébb  vváárrooss 12,19 12,81 16,33 15,89 11,42 29,52 2,48 12,34 12,22

KKöözzsséégg 14,64 6,40 10,95 15,89 5,71 0 7,12 4,75 7,88



11.

2.2 Családi állapot

22..22..11  HHáázzaassttáárrss,,  ggyyeerreekk

A 7. táblázatban található értékek alapján elmondható, hogy a házastárssal, élettárssal élõk aránya a nõk
körében 4,83 %-kal magasabb, mint a férfiak körében, ami a 2001-ben végzettektõl eltekintve mindig igaz volt.

7. táblázat: A házastárssal, élettárssal élõk megoszlása, nemenként [%]

A válaszadóktól megkérdeztük azt is, hogy 2003. december 31-én hány gyermekük volt. Egy gyermekre 13,1
végzett jutott. Míg az 1997-2000 között végzettek esetén ez az érték 8,8-13,9 között mozgott, addig 2001-ben
már 24,5 volt. A korábbi éveknek megfelelõen most is legfeljebb 2 gyermeke volt a választ adóknak, és az 1,
illetve a 2 gyermekkel rendelkezõket külön-külön vizsgálva a férfiak és nõk között nem találtunk különbséget.

22..22..22  LLaakkáássttuullaajjddoonn,,  llaakkhhaattááss

A családalapítás és a pályakezdés szempontjából fontosnak tartott lakáshelyzetet is megvizsgáltuk, mellyel
kapcsolatos értékeket a 8. táblázat tartalmazza.

8. táblázat: Lakással rendelkezõk aránya, karonként [%]

A Gépészmérnöki és az Építészmérnöki Kar esetén a kapott értékek jelentõsen meghaladják az egy évvel koráb-
bi adatokat, de meg kell említeni azt is, hogy egy évvel a végzést követõen a lakással rendelkezõk egyetemi szin-
tû aránya (34,73 %) szinte megegyezik a tavalyi értékkel (35 %). A saját lakással nem rendelkezõk lakhatási
lehetõségeit a 9. táblázat tartalmazza.

9. táblázat: A saját lakással nem rendelkezõk lakóhelye [%]

A kérdésre a saját lakással nem rendelkezõk 97,99 %-a adott értékelhetõ választ. A lakással nem rendelkezõk
között legnagyobb arányban továbbra is a szülõkkel élõk találhatók, annak ellenére, hogy arányuk az egy évvel
korábbi felmérésben tapasztalt 52 %-ról 48,28 %-ra csökkent. Az egyéb jogcímen lakók aránya – szintén az egy
évvel korábbi hasonló felmérést alapul véve – 8 %-ról 12,21 %-ra nõtt. Az egyéb jogcím alatt a válaszadók leg-
gyakrabban kollégiumi nevelõtanárként igénybevett szálláslehetõséget, továbbá barátnõ vagy élettárs lakását
jelölték meg.

22..22..33  ÉÉlleettkkoorr

A 2001-ben végzettek esetén már a végzéskori életkor csökkenését és az átlagéletkor beállását tapasztaltuk,
ezért ezt a kérdést a 2002-ben végzettek esetén nem kívántuk vizsgálni. Az elsõ 5 vizsgált évfolyam körében
tapasztalt végzéskori átlagérték 24,58 év. Az OM adatai ([7], [8]) alapján elmondható, hogy az egyetemi képzés-
ben nappali tagozaton ugyanúgy, ahogy 2001-ben (25,17 %), úgy a 2002-ben végzettek is a legnagyobb arány-
ban a 24 évesek körébõl kerültek ki (26,89 %).

HHáázzaassttáárrssaa,,  éélleettttáárrssaa FFéérrffii NNõõ EEggyyüütttt

VVaann 37,31 42,14 38,32

NNiinnccss 62,69 57,86 61,68

KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

SSaajjáátt  llaakkáássaa  vvaann 46,33 36,25 43,10 29,95 24,77 29,52 28,48 32,60 34,73

HHooll  llaakkiikk,,  aakkiinneekk  nniinnccss  ssaajjáátt  llaakkáássaa??

SSzzüülleeiivveell RRookkoonnookknnááll AAllbbéérrlleettbbeenn EEggyyéébb  jjooggccíímmeenn

48,28 7,40 32,12 12,21
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3. Tanulmányok finanszírozása
A tanulmányok finanszírozása a társadalom- és felsõoktatás-politikai vitákban gyakran elõtérbe kerül. Érdemes-
nek tartottuk megvizsgálni, hogy a volt hallgatók mibõl fedezték tanulmányaik során felmerült költségeiket.
Korábbi felméréseinkkel összhangban a különbözõ jövedelemi források között a családi támogatás egyértelmûen
vezet. A végzettek 97,39 %-át támogatta családja, állami támogatásban 84,68 % részesült, munkajövedelme
48,03 %-nak volt, diákhitelt 7,51 % igényelt, egyéb támogatásban 9,41 % részesült. 

A tanulmányok során felmerülõ költségek forrásainak megoszlása a 10. táblázatban található. A korábbi évek
adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az állami támogatások és a munkajövedelem aránya kis mértékben
csökkent. Közel egy százalékkal nõtt a diákhitel és a családi támogatás aránya, továbbá nagyon kis mértékben
nõtt az egyéb bevételek aránya.

10. táblázat: A tanulmányok során felmerülõ költségek forrásai, karonként [%]

A finanszírozást más válaszokkal való összefüggésben is megvizsgáltuk. Nemek szerinti bontásban érdekes
különbségekre bukkantunk. A nõk sokkal kisebb arányban vállaltak munkát, ami – figyelembe véve a társadal-
mi, munkaerõ-piaci szokásokat – még nem meglepõ, azonban az, hogy az állami és egyéb támogatásokból is
kisebb százalékban részesültek, már igen. Ezen kívül kevesebb diákhitelt vettek fel. Mindezek alapján a nõknél
a családi támogatás aránya nagyobb, mint a férfiaknál, egy családnak egy lány taníttatása 13 %-kal többe kerül,
mint egy fiúé.

11. táblázat: A tanulmányok során felmerülõ költségek forrásai, nemenként [%]

Az állami támogatásokon belül a tanulmányi ösztöndíj egyértelmûen vezet, ami a vonatkozó szabályzatok
ismeretében nem meglepõ. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy az állami hallgatói támogatások elosztásánál
alkalmazott szempontok megfelelõek-e. A közölt felsorolás nem tekinthetõ teljesnek, ugyanakkor a kérdõív
összeállításakor igyekeztünk a legnagyobb forrású állami támogatásokat megjelölni. Megfigyelhetõ, hogy a
listában szereplõ támogatások két elv alapján (tanulmányi teljesítmény: ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj;
szociális helyzet: szociális támogatás, lakhatási támogatás, Bursa Hungarica ösztöndíj, „Esélyt a Tanulásra”
támogatás) kerültek szétosztásra, ennek ellenére egymástól szinte teljesen függetlenek. Érdemes lenne a támo-
gatásokat nem elaprózni, és az esélyegyenlõséget jobban kikényszerítõ támogatási rendszert létrehozni.

14.

EEllõõzzõõ  éévveekk  ááttllaaggaa KKAARROOKK

22000000.. 22000011.. ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

CCssaallááddii  ttáámmooggaattááss 65,00 66,00 72,00 67,82 67,29 74,54 61,75 64,00 63,67 66,17 66,95

ÁÁllllaammii  ttáámmooggaattááss 20,00 19,00 15,33 21,61 19,35 10,85 20,28 36,00 20,62 17,82 18,65

MMuunnkkaajjöövveeddeelleemm 14,00 13,00 8,32 9,94 10,93 11,92 10,58 0 14,85 12,20 11,05

DDiiáákkhhiitteell - - 0,37 0 1,30 1,54 2,39 0 0,52 1,07 0,99

EEggyyéébb 1,00 2,00 3,98 0,63 1,13 1,15 5,00 0 0,34 2,74 2,36

FFéérrffii NNõõ

CCssaallááddii  ttáámmooggaattááss 64,83 73,40

ÁÁllllaammii  ttáámmooggaattááss 19,10 17,33

MMuunnkkaajjöövveeddeelleemm 12,49 6,68

DDiiáákkhhiitteell 1,12 0,62

EEggyyéébb 2,46 1,97



12. táblázat: Az állami támogatások megoszlása [%]

A diákhitelt 2001. szeptemberétõl lehetett felvenni, a vizsgált évfolyam tehát mindössze 1 tanévre vehette
igénybe azt, azonban így is 7,51 % élt a lehetõséggel. A jövõben ez az arány valószínûsíthetõen jelentõsen nõni
fog. 

Figyelemre méltó az egyéb kategória növekedése. A kategórián belül legtöbben a kutatási ösztöndíjat, árva-
ellátást, külföldi gyakorlatot, külföldi ösztöndíjat, pályázati támogatást és a lakáskiadásából származó
jövedelmet említették meg.

15.

ÁÁllllaammii  ttáámmooggaattááss  ffoorrmmáájjaa  RRéésszzeessüülltteekk  aarráánnyyaa

ÖÖsszzttöönnddííjj 65,63

SSzzoocciiáálliiss  ttáámmooggaattááss 19,60

KKöözzttáárrssaassáággii  öösszzttöönnddííjj 5,11

BBuurrssaa  HHuunnggaarriiccaa  öösszzttöönnddííjj 3,69

LLaakkhhaattáássii  ttáámmooggaattááss 3,13

""EEssééllyytt  aa  TTaannuulláássrraa""  ttáámmooggaattááss 2,84
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4. A tanulmányok megítélése
Felmértük a végzett hallgatók képzéssel és a megszerzett diplomával kapcsolatos (erõsségek, elõnyök,
hátrányok, hiányosságok) véleményét, valamint a munkájuk során szerzett tapasztalataik alapján megfogalma-
zott továbbképzéssel (forma és tartalom) kapcsolatos igényeiket is. Ezen adatok elengedhetetlenül fontosak a
BME számára, ugyanis elsõ kézbõl származó visszajelzés a frissen végzett hallgatóktól az általuk tanultakról, így
áttételesen az egyetem által nyújtott képzési programról.

4.1 Az egyetemen tanultak használhatósága

A 13. táblázatban látható, hogy a végzettek a képzés során szerzett ismereteket, a diplomát mennyire tartják
értékesnek, hasznosíthatónak a munkavégzés során. Valószínû, hogy hosszabb munkában töltött idõ után a fel-
vett adatok értékelése más képet adna. 

Az immár harmadik alkalommal azonos válasz-sort használó felmérés lehetõséget ad arra is, hogy a változás
tendenciáit az egyes képzések esetében külön-külön is megfigyelhessük. 

13. táblázat: Az egyetemi tanulmányok hasznossága a végzettek munkájában, karonként [%]

A 13. táblázatból leolvasható, hogy a szerzett ismereteket jónak („elengedhetetlen” és „nagyon hasznos”)
minõsítõk aránya meghaladja az 50 %-ot, tehát a végzettek több mint fele elégedett a képzés során szerzett
tudással. Ez az arány kétharmadnál nagyobb az Építészmérnöki Karon végzettek esetén. Egyetemi átlagban a
kérdésre adható gyenge („alig használható” és „egyáltalán nem használható”) minõsítések aránya nem éri el a
6 %-ot. Ezen adatok alapján a képzés hasznosságának megítélése kedvezõnek tekinthetõ, ez azonban nem
egységesen jellemzõ a karokra. A képzés által biztosított tudással a Gazdaság- és Társadalomtudományi,
valamint a Közlekedésmérnöki Karon (különösen a közlekedésmérnöki szakon) végzettek voltak legkevésbé
elégedettek, amely eredmény megegyezik a múlt évivel.

4.2 A képzés erõsségei

A következõ táblázatban azt követhetjük figyelemmel, hogy mit tartanak a végzettek képzésük erõsségének. A
kérdõíven jeleztük, hogy csak egy kategóriát jelöljenek be a kérdõívet kitöltõk, így a vizsgálat során csak az így
válaszolókat vettük figyelembe. A táblázatokban összehasonlításképpen feltüntetjük az elõzõ évek átlagait tar-
talmazó adatsorokat is.

18.

EEllõõzzõõ  éévveekk  ááttllaaggaa KKAARROOKK  

22000000.. 22000011.. ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

EElleennggeeddhheetteettlleenn 23,00 19,00 24,36 28,69 16,30 - 11,40 59,06 14,90 12,30 17,30

NNaaggyyoonn  hhaasszznnooss 27,00 34,00 31,74 42,62 35,90 15,89 30,50 35,22 51,68 36,88 37,00

RRéésszzbbeenn  ffeellhhaasszznnáállhhaattóó 44,00 42,00 41,46 22,45 32,20 65,36 44,70 - 26,30 38,49 35,30

AAlliigg  hhaasszznnáállhhaattóó 6,00 5,00 2,44 2,52 8,60 14,06 13,40 - - 4,75 5,27

EEggyyáállttaalláánn  nneemm  hhaasszznn.. - - - - - - - 5,72 - 1,19 0,52

MMéégg  nneemm  ttuuddoomm - - - 3,72 7,00 4,69 - - 7,12 6,39 4,61



14. táblázat: Az egyetemi képzés erõsségei, karonként [%]

A 14. táblázatban található adatok alapján megállapítható, hogy a felmérés évétõl és a karoktól függetlenül a
képzések erõsségét elsõsorban a szakmai problémákra való felkészítésben látják a végzettek, igaz ezen erõsség
aránya kismértékben csökkent az elõzõ évekhez képest. Az erõsségeken belül nagy arányt képvisel a gyakorlat-
ban jól használható ismeretek oktatásának említettsége. Ez a mutató a Vegyészmérnöki Karon (és különösen a
vegyészmérnök szakon) végzettek esetén az elõzõ évekhez hasonlóan kiemelkedõ, ami minden bizonnyal a
laborgyakorlatok hasznosságának utólagos elismerését jelenti.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar esetén megfigyelhetõ, hogy a képzés erõsségeként nagy arányban
tüntetik fel a „pénzügyi, jogi, kommunikációs ismereteket” is, mint azt az elõzõ évi adatok is mutatták. Ez a
végzettségükhöz tartozó szakmai tananyaggal áll kapcsolatban.

Megemlítjük, hogy a képzés erõsségeire adott válaszok során a megadott négy kategória mellett az egyéb
kategóriában sok szöveges megjegyzés érkezett (18,75 %), melyek elemzése alapján a válaszok közel
négyötöde 3 fõ csoportba sorolható be: szemléletmód, gondolkodásmód, problémamegoldás kialakítása
(kategória 34,62 %-a); elméleti tudás, alaptudás biztosítása (kategória 25 %-a) és az egyéni, munkafolyamattal
kapcsolatos személyiségjegyek kibontakoztatása (kategória 19,23 %-a).

4.3 A képzés hiányosságai, gyengeségei

Az elõzõ táblázatok adatainak kiegészítéseként a 15. táblázatban találhatók a képzés gyengeségeire adott vála-
szok eredményei. A kérdés válasz-sorában – a korábbi évektõl eltérõen – megjelentettük a „sok, gyakorlatban
nem hasznosítható ismeret” kategóriát. Az elõzõ kérdéshez hasonlóan, itt is csak az egy kategóriát megjelölõk
válaszait vettük figyelembe.

15. táblázat: Az egyetemi képzés hiányosságai, gyengeségei, karonként [%]

19.

EEllõõzzõõ  éévveekk  ááttllaaggaa KKAARROOKK

11999999.. 22000000.. 22000011.. ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

FFeellkkéésszzííttééss  sszzaakkmmaaii
pprroobblléémmáákkrraa 60,00 60,00 67,00 55,27 41,40 57,40 18,90 66,96 64,78 38,36 69,55 55,65

GGyyaakkoorrllaattii  iissmmeerreett 11,00 9,00 8,00 26,28 20,00 12,20 - 3,19 29,50 47,06 3,74 16,10

PPéénnzzüüggyyii,,  jjooggii,,
kkoommmmuunniikkáácciióóss
iissmmeerreetteekk

8,00 6,00 10,00 2,64 12,00 4,40 48,90 9,57 - 2,48 9,21 8,78

SSzzóó  eesseetttt  aazz  eemmbbeerrii
kkaappccssoollaattookkrróóll 1,00 0 1,00 2,64 - 2,60 - - - - - 0,67

EEggyyéébb 20,00 25,00 14,00 13,17 26,60 23,40 32,20 20,28 5,72 12,10 17,50 18,80

EEllõõzzõõ  éévveekk  ááttllaaggaa KKAARROOKK

11999977.. 11999988.. 11999999.. 22000000.. 22000011.. ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

KKeevvééss  sszzaakkmmaaii  ggyyaakkoorrllaatt 31,00 37,00 38,00 47,00 38,00 51,63 21,07 48,44 45,90 36,27 64,78 38,69 51,89 44,48

SSookk,,  ggyyaakkoorrllaattbbaann  nneemm
hhaasszznnoossíítthhaattóó  iissmmeerreett - - - - - 19,36 11,30 17,18 48,20 38,45 - 28,00 31,00 25,70

NNeemm  kkoorrsszzeerrûû  sszzaakkmmaaii
iissmmeerreett 13,00 23,00 14,00 13,00 15,00 6,42 35,37 4,19 - 9,89 - - 4,28 7,71

KKeevvééss  sszzaakkmmaaii  aannyyaaggoonn
ttúúllmmuuttaattóó  iissmmeerreett 22,00 22,00 19,00 8,00 14,00 6,47 12,88 3,01 5,90 3,29 - 7,67 5,70 6,15

NNeemm  eesseetttt  sszzóóeemmbbeerrii
kkaappccssoollaattookkrróóll 16,00 6,00 11,00 9,00 15,00 6,47 8,06 9,05 - 3,29 29,50 10,30 - 5,64

NNeemm  eellééggssééggeess  nnyyeellvv--
ttaannuulláássii  lleehheettõõssééggeekk 15,00 8,00 14,00 10,00 15,00 3,23 4,81 12,10 - 3,29 - 7,67 1,43 4,41

EEggyyéébb 3,00 4,00 4,00 13,00 3,00 6,42 6,51 6,03 - 5,52 5,72 7,67 5,70 5,91



Az egyetem fõ gyengesége továbbra is a szakmai gyakorlatok hiánya vagy nem kielégítõ aránya az oktatás
egészén belül. A legalacsonyabb értéket az Építészmérnöki Kar esetén kaptuk. A második leggyakoribb
gyengeség az újonnan szereplõ, gyakorlatban nem hasznosítható ismeretek nagy mennyiségére utaló kategória
lett. A kategória „dobogós helye” alátámasztja, hogy érdemes volt felvenni a válaszok közé. Ezt a Gazdaság- és
Társadalomtudományi, illetve a Közlekedésmérnöki Karon végzettek jelölték meg nagy arányban, ami koherens
azzal, hogy ezek a karok jelölték meg legkisebb arányban az egyetemi képzés erõsségei közt a szakmai gyakor-
latban nem hasznosítható ismeretek oktatását.

Az elõzõ évhez hasonlóan a további hiányosságokat szinte egyforma arányban emelték ki a végzettek, bár
karonként mégis számos eltérés adódik. Az Építészmérnöki Kar esetén a „nem korszerû szakmai ismeret” még
a „kevés szakmai gyakorlat”-ot is megelõzi. A Vegyészmérnöki Karon végzettek az emberi kapcsolatok hiányát
is nagy arányban jelölték meg. A nyelvtanulás hiánya a Gépészmérnöki Kar esetén kiemelkedõen magas. 

Megemlítjük, hogy az egyéb kategóriába is érkezett közel 6 %-nyi vélemény, ezek azonban jelentõs szóródást
mutatnak. A szöveges vélemények között található az oktató gárda felkészültségével való elégedetlenség, a
képzés gyakorlatiasságának hiányolása, de emellett megtalálhatók az egyéni, szakmai munka során felmerülõ
problémák megjelölése is.

4.4 A szakma erkölcsi és anyagi megbecsültségének megítélése

A korábbi években végzett felmérések esetén a szakma megbecsültségét egyetlen kérdés keretében mértük
fel, melyet a jelen felmérés során használt kérdõívben szétbontottunk két, az erkölcsi és az anyagi megbecsült-
ség minõsítésére vonatkozó kérdésekre. Ezek sajnos nem teszik lehetõvé az eredményeknek a korábbi
felmérésekkel történõ összehasonlítását, azonban az eddiginél sokkal árnyaltabb képet adnak a végzettek saját
szakmájukkal kapcsolatos véleményérõl.

A végzettek szakmájáról alkotott véleményét a 16. és 17. táblázat mutatja. A végzettek közel kétharmada úgy
érzi, hogy szakmája erkölcsileg jól megbecsült szakma. Ettõl jelentõsen eltérnek pozitív irányba a
Villamosmérnöki és Informatikai Karon (különösen a villamosmérnöki szakon), negatív irányba pedig a Gazdaság-
és Társadalomtudományi, illetve az Építõmérnöki Karon végzettek. A válaszadók között 6 % alatti azoknak az
aránya, akik úgy érzik, hogy rosszul elismertek. A Vegyészmérnöki Kar esetén a végzettek közel 10 %-a rosszul
elismertnek érzi szakmáját.

16. táblázat: A végzettek véleménye szakmájuk erkölcsi megbecsültségérõl, karonként [%]

Érdemes megemlíteni, hogy az elõzõ évi felmérésnek a szakma megbecsültségével kapcsolatos adatai a
16. táblázatban szereplõ, a szakma erkölcsi megbecsültségét tartalmazó értékekhez hasonlítanak.

A 17. táblázatból leolvasható, hogy a szakmáját anyagilag pozitívan megítélõk aránya átlagosan 40 % körüli, ami
a Villamosmérnöki és Informatikai Karon (fõként a mûszaki informatikai szakon) végzettek esetén tér el pozitív
irányba. Ezzel együtt a szakmák anyagi elismerését hiányoló válaszok aránya jóval meghaladja az erkölcsi meg-
becsülést hiányoló válaszok arányát, tehát a végzettek inkább tartják szakmájukat erkölcsileg megbecsültnek,
mint anyagilag elismertnek.

20.

KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

LLeeggnnaaggyyoobbbb  mméérrttéékkbbeenn  mmeeggbbeeccssüülltt 2,43 3,72 2,33 0 8,56 5,72 0 15,70 6,97

JJóóll  eelliissmmeerrtt 48,83 66,27 56,19 31,77 48,52 64,76 68,70 63,10 58,59

KKöözzeeppeesseenn  eelliissmmeerrtt 43,89 24,97 34,48 68,23 37,20 29,52 21,70 16,50 29,00

RRoosssszzuull  eelliissmmeerrtt 4,85 2,52 2,33 0 2,86 0 9,60 4,70 4,21

LLeeggkkiisseebbbb  mméérrttéékkbbeenn  sseemm  eelliissmmeerrtt 0 2,52 4,67 0 2,86 0 0 0 1,23



17. táblázat: A végzettek véleménye szakmájuk anyagi megbecsültségérõl, karonként [%]

A kétféle szakmai megbecsültségi mutató kapcsolata mind szak, mind kari bontásban elég inhomogén képet
mutat. Érdemes kiemelni, hogy mindkét megbecsültségi mutató a Villamosmérnöki és Informatikai Karon
végzettek esetén magas, ami valószínûleg a magas jövedelmi viszonyokkal áll kapcsolatban. A szakma megbe-
csültségérõl szóló mutatók az Építõmérnöki Kar (különösen a földmérõ és térinformatikai szak) esetén a
legrosszabbak, amit az alacsony kereseti értékek is okozhatnak.

21.

KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

LLeeggnnaaggyyoobbbb  mméérrttéékkbbeenn  mmeeggbbeeccssüülltt 0 0 2,33 0 2,94 0 0 8,32 3,24

JJóóll  eelliissmmeerrtt 15,04 21,25 35,00 47,65 34,32 5,72 25,33 60,29 37,51

KKöözzeeppeesseenn  eelliissmmeerrtt 64,93 49,94 47,05 41,15 43,14 64,76 56,35 25,00 43,53

RRoosssszzuull  eelliissmmeerrtt 20,03 20,05 13,29 11,20 19,60 29,52 18,32 5,20 13,90

LLeeggkkiisseebbbb  mméérrttéékkbbeenn  sseemm  eelliissmmeerrtt 0 8,76 2,33 0 0 0 0 1,19 1,82



Továbbképzés

5.



5. Továbbképzés
A 18. táblázat a végzett hallgatók továbbképzési igényével kapcsolatos adatokat tartalmaz. Az igények ismerete
az egyetem számára alapvetõ fontosságú. Amennyiben az egyetem a külsõ igényeknek megfelelõ képzéseket
tud kínálni, akkor hosszú távon biztosíthatja megfelelõ részesedését az oktatási piacon mind tanfolyami, mind
iskolai szintû formában. Természetesen a leendõ hallgatók választását sok egyéb tényezõ (ár, idõpont, tartam)
is befolyásolja, de a felmérés adatai támpontot adhatnak a beindítandó képzésekkel kapcsolatban.

Az igény (vagy legalábbis a válaszadók elhatározottsága) évrõl évre változatlanul nagyon magas, ami arra utal,
hogy a végzettek számára szervezett képzések, mint oktatási szolgáltatások komoly vevõi igényeket elégítenek ki. 

18. A végzettek továbbképzés iránti igénye, karonként [%]

A 19. táblázat a megkérdezettek azon válaszait tartalmazza, hogy milyen jellegû továbbképzéseken vennének
részt szívesen. Az elõzõ években alkalmazott válasz-sorok egyértelmûbbé tétele érdekében a korábban „mérnö-
ki” kategóriát átneveztük „szakmai”-ra, mivel bizonyos szakokon (pl. mérnök-fizikus, mûszaki menedzser)
végzettek esetén a két megjelölés nem esett egybe. 

19. táblázat: A végzettek által igényelt továbbképzések tartalma, karonként [%]

A 19. táblázat alapján megállapítható, hogy a mûszaki, valamint a közgazdasági, jogi és menedzsment irányú
továbbképzés igénye iránti kereslet megegyezik, és fontos kiemelni, hogy elég magas (15,3 %) az egyéb jellegû
képzés megjelölése. Az elõzõ évhez hasonlóan az Építõmérnöki Kar esetén a szakmai továbbképzés aránya
magas, valamint a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon végzetteknek döntõ többsége menedzsment-
közgazdasági irányú továbbképzést igényel.

Az egyéb kategóriában megjelölt képzések közül a nyelvi képzést érdemes kiemelni, mely az egyéb kategória
26,83 %-át teszi ki. Ezen kívül az egyéb kategóriában említésre kerültek még a különbözõ, nem említett
tudományágak (pl.: mûvészet, természettudomány), a tudományos pályára felkészítõ képzések (pl. doktori
képzés), továbbá egyes speciális szakmai képzések (pl. minõségbiztosítás) is.

A 20. táblázat tartalmazza a továbbképzés formájára vonatkozó igényeket. Az értékek megoszlása szinte telje-
sen megegyezik az elõzõ évi adatokkal. Az adatok azt mutatják, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan – a
végzettek kicsit több mint fele iskolarendszerû, várhatóan posztgraduális képzés keretében szeretne újabb,
hasznosítható tudás birtokába jutni. Ez a Vegyészmérnöki Karon végzettek esetén meghaladja a kétharmadot.
Látható, hogy emellett jelentõs piaca van a tanfolyamoknak, vállalati tréningeknek és az önképzésnek is. A
Villamosmérnöki és Informatikai Kar esetében magas az önképzés aránya, ami a szakirodalom kiterjedtségével
és a szakmai tudás gyors elavulásával állhat kapcsolatban. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar esetén
kimagaslóan nagy a vállalati tréning aránya. Az egyéb kategória aránya nem túl magas, azonban érdemes
megemlíteni, hogy a szöveges válaszok fele a doktori és mesteri képzést jelölte meg. 

24.

KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

AA  ttoovváábbbbkkééppzzéésstt  iiggéénnyyllii 97,56 90,04 97,67 88,80 97,06 100 90,72 98,38 95,58

AA  ttoovváábbbbkkééppzzéésstt  nneemm  iiggéénnyyllii 2,44 9,96 2,33 11,20 2,94 0 9,28 1,62 4,42

KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

SSzzaakkmmaaii 53,84 48,59 44,05 28,45 32,30 29,52 30,93 44,51 42,10

MMeenneeddzzssmmeenntt,,  kköözzggaazzddaassáággii 43,59 17,65 43,51 66,27 47,50 35,24 44,24 45,71 42,60

EEggyyéébb 2,57 33,76 12,44 5,28 20,20 35,24 24,83 9,78 15,30



20. táblázat: A végzettek által igényelt továbbképzési formák, karonként [%]

A 21. táblázat tartalmazza a képzések formája és tartalma közti kapcsolatokat. Az adatok alapján érdemes
kiemelni, hogy míg a menedzsment és közgazdasági továbbképzések közül a reguláris, iskolai rendszerû
képzések szerepe elsöprõ, addig a szakmai képzések között – az iskolai rendszerû, szakirányú továbbképzések
mellett – a kötetlenebb önképzés és vállalati tréning aránya is jelentõs. Ezek alapján megállapítható, hogy az
egyetem által meghirdetett gazdasági (pl. MBA) és mûszaki szakirányú továbbképzések iránti kereslet az
elkövetkezõ évekre is megalapozott. Emellett bizonyíthatóan lenne igény szakmai téren a távoktatási formákra
és a szakmai segédanyagokra, amelyek elõkészítésében és forgalmazásában szakmai súlyánál fogva az
egyetem fontos, vezetõ szerepet tölthetne be. A 21. táblázatban szereplõ értékek megoszlása szinte teljesen
egyezõ a korábbi évi adatokkal.

21. táblázat: A végzettek által igényelt továbbképzések tartalma formájuk szerint [%]

25.

KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

PPoosszzttggrraadduuáálliiss 58,31 59,05 43,51 56,43 49,56 31,31 68,11 44,29 51,23

ÖÖnnkkééppzzééss 13,93 19,69 10,57 6,43 9,67 62,63 8,89 27,90 18,70

VVáállllaallaattii  ttrréénniinngg 8,33 4,88 20,32 37,14 19,30 0 14,1 12,20 13,70

TTaannffoollyyaamm 11,10 11,50 17,68 0 11,80 0 5,93 11,70 10,90

EEggyyéébb 8,33 4,88 7,92 0 9,67 6,06 2,97 3,91 5,47

SSzzaakkmmaaii MMeenneeddzzssmmeenntt,,
kköözzggaazzddaassáággii EEggyyéébb EEggyyüütttt

PPoosszzttggrraadduuáálliiss 31,27 72,71 40,56 51,19

ÖÖnnkkééppzzééss 32,55 4,93 21,86 18,64

VVáállllaallaattii  ttrréénniinngg 15,89 13,12 10,82 13,93

TTaannffoollyyaamm 12,85 8,27 14,89 11,08

EEggyyéébb 7,44 0,97 11,87 5,16



Munkahely

6.



6. Munkahely
A kérdõív III. részében szereplõ kérdések a felmérés foglalkoztatás-politikai szempontból fontos részeit tartal-
mazzák, melyek a végzettek elhelyezkedésével kapcsolatos információkra (az elhelyezkedés módja, az egyetem
szerepe az álláskeresésben), a munkájuk jellegére (szakmaiság, beosztás), a jelenlegi munkahelyük és beosztá-
suk jellemzõire (munkakör, státusz, havi bruttó jövedelem, a munkaadó jellemzõi), valamint a szakmájukról,
munkájukról általuk alkotott képre, elégedettségükre terjednek ki. 

6.1 Elhelyezkedés

A végzettek foglalkoztatási státuszát a 22. táblázat tartalmazza. Sajnos a korábbi évek munkanélküliség szem-
pontjából kedvezõ eredményei megszakadtak, megállapíthatjuk, hogy nõtt a munkanélküliség, aminek egyik jele,
hogy a munkáltatók a számukra sokkal rugalmasabb megbízási szerzõdést elõnyben részesítik a több
kötöttséggel járó munkaviszonynál. Valószínûleg hasonló ok miatt növekedett 5 %-kal a vállalkozók aránya is. A
doktoranduszok, a nappali tagozatos hallgatók, valamint az egyéb kategóriába tartozók (GYES-en lévõk, katonák
stb.) aránya stagnál. 

22. táblázat: Foglalkozási státuszok, végzett évfolyamonként [%]

Egyetemi szinten 3 %-os a munkanélküliség, melyhez érdekes módon a Villamosmérnöki és Informatikai Kar
jelentõsen hozzájárult. Tavalyi felmérésünkben az akkori 1 %-os munkanélküliséget a Gépészmérnöki és a
Közlekedésmérnöki Kar végzettjei produkálták. A 2003-ra vonatkozó egyetemi végzettségûek országos
munkanélküliségi rátája 1,16 % [9], azaz végzettjeink körébe is begyûrûzött a diplomás pályakezdõ
munkanélküliség. Sajnos az országos tendenciák nem túl kedvezõek, az elõzõ évhez képest 17 %-kal nõtt a
diplomások munkanélkülisége, 4,7 %-kal a pályakezdõk munkanélkülisége [10].

A korábbi évek adatait vizsgálva a 23. táblázat alapján ki kell emelni az Építészmérnöki Kart, ahol a munkavis-
zonyban foglalkoztatottak aránya 49 %-ot esett, ezzel együtt nõtt a megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak és
a vállalkozók aránya, valamint megjelent a munkanélküliség. A karon az ehhez társuló magas jövedelmek kizár-
ják azt, hogy súlyos helyzetrõl beszéljünk, inkább a szakmán belüli érvényesülés új útjáról lehet szó. Az, hogy ez
az út mennyire kényszeredett, arról nincsenek adataink, mindenesetre nem találtunk más indokot arra, hogy
miért a lazább munkaerõ-piaci kapcsolatot választanák a hallgatók, mint azt, hogy valószínûleg nem tudtak
munkaviszonyban elhelyezkedni. Ezzel együtt stratégiájuk eddig kiválóan bejött, hiszen jövedelmük a korábbi
évekhez képest megnõtt, bár még így is õk keresik a legkevesebbet végzettjeink közül.

28.

SSttááttuusszz 11999977.. 11999988.. 11999999.. 22000000.. 22000011.. 22000022..

MMuunnkkaavviisszzoonnyybbaann  ffooggllaallkkoozzttaattootttt 75 77 82 76 79 71

MMeeggbbíízzáássii  sszzeerrzzõõddéésssseell  ffooggllaallkkoozzttaattootttt 4 4 4 4 2 5

VVáállllaallkkoozzóó 4 3 5 4 3 8

DDookkttoorraanndduusszz 16 12 7 11 10 10

NNaappppaallii  ttaaggoozzaattooss  hhaallllggaattóó - 3 0 2 2 1

MMuunnkkaannééllkküüllii - 0 1 1 1 3

EEggyyéébb 1 1 1 2 3 2



23. táblázat: Foglalkozási státusz, karonként [%]

A 24. táblázat szerint a végzõsök 35 %-a ismerõsök útján helyezkedett el. Ez megegyezik a korábbi évek
adataival. Az egyetemi kapcsolatok útján, valamint állásbörzék segítségével elhelyezkedõk aránya számottevõen
csökkent (9 illetve 5 %-ot). Érezhetõen nõtt ugyanakkor az online állásközvetítõk, a személyzeti tanácsadókon
keresztül, valamint a tanulmányi szerzõdések segítségével történõ elhelyezkedések száma (5, 1,5 illetve 3,8 %-kal).

Az Építészmérnöki Kar esetén ki kell emelni az ismerõsök szerepét, a végzettek több, mint fele így helyezkedik
el. Felmérésünk szerint a legtöbb állásra (készpénzre) váltott egyetemi kapcsolata a Vegyészmérnöki Karnak
volt. A legkevesebb egyetemi kapcsolat alapján állást találó a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon volt,
akik viszont az állásbörzéken taroltak. Kiemelkedõ, hogy ezen a karon a személyzeti tanácsadó cégek is hódí-
tottak (11,20 %), míg más karoknál az elhelyezkedés ezen módszere szinte teljesen ismeretlen.

Az egyéb kategóriában adott válaszokat két fõ csoportra oszthatjuk. Az elsõ csoportot a megadott kategóriák
valamelyikébe tartozó (pl.: család segítségével, levelezési lista hirdetése) válaszok alkotják, a másikat az egyéni
erõfeszítések jellemzik (pl. telefonkönyvbõl kiválasztott cégeknél történõ érdeklõdés).

24. táblázat: Az elhelyezkedés módja, karonként [%]

A frissen végzetteknek szembe kell nézni azzal is, hogy az állás megtalálásának ideje a korábbi évekhez képest
jelentõsen elhúzódott. Felmérésünk szerint a hallgatók átlagosan 2,42 hónapon keresztül kerestek állást. 1-2 héten
belül mindössze 45,55 % tudott elhelyezkedni, 10 % pedig 6 hónapon belül sem tudott. Az álláshoz jutás idejét
tekintve különösen rossz a helyzet a Gépészmérnöki, illetve a Villamosmérnöki és Informatikai Kar végzettei
esetén, ahol 17 % illetve 13 % a 6 hónapon túl helyezkedõk aránya.

Az elhelyezkedéshez a végzettek 72,40 %-a nem kapott segítséget az egyetemtol. A legnagyobb arányban a
Közlekedésmérnöki Kar (32,41 %), a legkisebb arányban a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (9,38 %)
végzettei kaptak segítséget. A végzettek 71,81 %-a szükségesnek tartotta (volna), hogy az elhelyezkedéssel
kapcsolatban valamilyen segítségben részesüljön. A legkevésbé az Építészmérnöki és az Építõmérnöki Kar
végzettei tartották szükségesnek a segítséget (54,26 illetve 67,56 %). Náluk egyébként magas az ismerõsökön

29.

SSttááttuusszz
KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK

MMuunnkkaavviisszzoonnyybbaann  ffooggllaallkkoozzttaattootttt 90,27 38,78 86,01 70,05 89,50 5,72 66,56 72,99

MMeeggbbíízzáássii  sszzeerrzzõõddéésssseell  ffooggllaallkkoozzttaattootttt 0 17,53 2,33 0 0 0 4,96 4,70

VVáállllaallkkoozzóó 4,85 23,65 0 11,20 5,71 0 4,64 9,41

DDookkttoorraanndduusszz 2,45 6,24 7,00 18,75 1,93 94,28 21,36 5,87

NNaappppaallii  ttaaggoozzaattooss  hhaallllggaattóó 0 2,52 0 0 0 0 0 1,17

MMuunnkkaannééllkküüllii 0 2,52 2,33 0 2,86 0 2,48 5,87

EEggyyéébb 2,43 8,76 2,33 0 0 0 0 0

HHooggyyaann  hheellyyeezzkkeeddeetttt  eell??
KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

IIssmmeerrõõssöökk  sseeggííttssééggéévveell 38,48 52,44 31,88 36,45 11,48 100 38,38 34,00 35,05

EEggyyeetteemmii  kkaappccssoollaatt  aallaappjjáánn 17,96 15,85 13,87 4,69 17,72 0 21,48 10,18 14,37

ÚÚjjssáágghhiirrddeettééss  aallaappjjáánn 17,92 4,73 19,01 11,20 20,85 0 21,48 5,82 13,25

ÁÁlllláássbböörrzzéékk  sseeggííttssééggéévveell 0 4,73 7,72 20,57 12,49 0 5,28 16,00 9,72

OOnnlliinnee  áálllláásskköözzvveettííttõõ  ssiittee--ookk,,  hhiirrddeettéésseekk  aallaappjjáánn 7,71 3,20 10,29 11,20 3,12 0 0 13,64 8,06

TTaannuullmmáánnyyii  sszzeerrzzõõddééss  aallaappjjáánn 7,69 0 2,57 0 15,61 0 0 5,82 4,74

SSzzeemmééllyyzzeettii  ttaannááccssaaddóó  ccééggeekk  sseeggííttssééggéévveell 0 0 9,51 11,20 3,12 0 5,28 1,45 3,57

MMuunnkkaaüüggyyii  kköözzppoonntt,,  kkiirreennddeellttsséégg  sseeggííttssééggéévveell 0 0 5,15 0 0 0 0 1,45 1,22

EEggyyéébb 10,24 19,05 0 4,69 15,61 0 8,10 11,64 10,02



keresztül történõ elhelyezkedés. Az elvárt segítségeket és azok arányait a 25. táblázat tartalmazza.

25. táblázat: Az elvárt segítségek [%]

6.2 A jelenleg betöltött munkahely

66..22..11  MMoobbiilliittááss

A végzetteket foglalkoztató cégek telephelyét vizsgálva (26. táblázat) megállapítottuk, hogy a korábbi években
kialakult arányok egyetemi szinten nem változtak, talán csak annyiban, hogy a budapesti telephelyek csekély
mértékû (2-3 %) csökkenését a külföldi munkahelyek hasonló mértékû növekedése ellensúlyozza.

A kari bontásban ismét ki kell emelni a Villamosmérnöki és Informatikai Karon végzetteket. Az 1998-ban
végzetteknek még 91 %-a budapesti telephelyû cégnél helyezkedett el, az arány az évek során folyamatosan
csökkent, a 2001-ban végzetteknél az arány 81 % volt, és jelenleg már csak 69,72 %. Fõváros centrikusság
legkevésbé a Gépészmérnöki és a Közlekedésmérnöki Karon végzetteket foglalkoztató cégekre jellemzõ.

26. táblázat: A végzetteket alkalmazó vállalatok telephelye, karonként [%]

A végzettek 72,19 %-a dolgozik lakhelyén, amely megfelel a tavalyi felmérés eredményeinek. Az ingázás
leginkább a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon végzettekre jellemzõ, 42,97 %-uk ingázó. A válaszadók
átlagosan naponta 57 percet töltöttek a munkahely és a lakhely közötti utazással. A végzetteknek több, mint a
fele elköltözne, ha ezt cége vagy munkája megkívánná. Egyetemi szinten elmondhatjuk tehát, hogy végzettjeink
mobilisak, ugyanakkor a karonkénti adatok vizsgálata (27. táblázat) érdekes eredményt mutat. Az építõiparhoz
kapcsolódó végzettségeknél a mobilitási hajlandóság jóval kisebb, mint a többieknél. Ez valószínûleg összefüg-
gésben van azzal, hogy az építõipar eleve nagyobb mobilitást kíván dolgozóitól, és akik ezt napi szinten tapasz-
talják, nem szeretnék tovább fokozni.

30.

SSeeggííttsséégg  ffoorrmmáájjaa AArráánnyy

ÁÁlllláásskköözzvveettííttééss 25,32

CCééggeellõõaaddáássookk 18,59

EEggyyéénnii  kkaarrrriieerrtteerrvveezzééss 11,89

SSeeggííttõõ  kkiiaaddvváánnyyookk 10,88

FFeellkkéésszzííttééss  iinntteerrjjúúrraa 10,08

SSzzeemmééllyyiissééggffeejjlleesszzttõõ  ttrréénniinngg 8,67

PPrróóbbaaiinntteerrjjúú 7,75

MMoottiivváácciióóss  lleevvééll  íírrááss 4,75

EEggyyéébb 2,07

CCéégg  tteelleepphheellyyee
KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

BBuuddaappeesstt 66,68 77,84 56,83 68,23 55,91 100 89,35 69,72 69,62

MMeeggyyeeii  jjooggúú  vváárrooss 23,1 11,08 14,65 4,69 29,39 0 2,75 12,48 13,96

VVáárrooss 5,12 6,94 19,01 27,08 5,88 0 2,75 15,14 11,48

KKöözzsséégg 2,55 0 9,51 0 2,94 0 5,15 1,33 3,08

KKüüllfföölldd 2,55 4,14 0 0 5,88 0 0 1,33 1,86



27. táblázat: Végzettek költözési hajlandósága, karonként [%]

66..22..22  MMéérreett,,  ccééggffoorrmmaa,,  ttuullaajjddoonnoossii  sszzeerrkkeezzeett

A végzetteket alkalmazó vállalatok méretei a 28. táblázatban találhatók. Egyetemi szinten az elmúlt évekhez
képest 6 %-kal nagyobb lett a kis cégek (0-20 fõt alkalmazó) aránya. Ez a növekedés szinte teljes egészében a
101-500 fõ alkalmazotti létszámú cégek arányának rovására történt. Köztudott, hogy az építész szakma cégei
nagyrészt kis méretûek, ezért nem meglepõ az, hogy az Építészmérnöki Karon végzettek döntõ többsége kis vál-
lalkozásoknál kap munkalehetõséget. Ki kell emelni egyúttal azt is, hogy növekszik a kis cégeknél dolgozók
aránya (idén tapasztalt arány a tavalyi felmérés eredményénél 12 %-kal nagyobb). A jelenség véleményünk
szerint összefügg a munkaerõ-piaci státusznál leírtakkal. Szintén ki kell emelni a Közlekedésmérnöki Kar,
valamint a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar diplomásait, akik fõként nagyvállalatokhoz mentek dolgozni.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar volt hallgatói esetén kijelentésünket bõvíthetjük: a végzettek döntõ
többsége multinacionális nagyvállalatnál dolgozik. A Közlekedésmérnöki Kar esetén a nagyvállalatoknak csak
egy része multinacionális, másik része állami tulajdonú, valószínûleg ezek a mindenki által jól ismert közlekedési
vállalatok (MÁV, BKV, Volán stb.). 

28 táblázat: Végzetteket alkalmazó cégek méretei, karonként [%]

A végzetteket alkalmazó cégek cégforma szerinti vizsgálata egyetemi szinten a tavalyihoz képest nem hozott
lényeges változást. Továbbra is elsöprõ a jogi személyiséggel rendelkezõ (Kft., Rt. stb.) cégek aránya. A kari vál-
tozások közül az építészmérnököknél tapasztaltakat kell kiemelni: 8 %-kal csökkent a jogi személyiséggel ren-
delkezõ cégek aránya, és 9 %-kal nõtt a jogi személyiséggel nem rendelkezõ cégek aránya. Véleményünk szerint
ez (is) összefügg a munkaerõ-piaci státusznál leírtakkal. 

29. táblázat: Végzetteket alkalmazó cégek cégformái, karonként [%]

A végzetteket alkalmazó jogi személyiséggel rendelkezõ cégeket a tulajdonosi szerkezet szerint tovább
vizsgáltuk, ami a 30. táblázatban található meg. Figyelemre méltó – és a korábban leírtaknak megfelelõ –, hogy
az építészmérnökök döntõ részben saját vagy családi tulajdonú kis cégeknél helyezkednek el. Meglepõ
ugyanakkor, hogy az építõmérnökök is igen nagy arányban helyezkednek el ilyen cégeknél, a tavalyi értékhez
képest ez több, mint 20 %-os növekedés. Ahogyan korábban írtuk a mûszaki menedzserek legnagyobb része
multinacionális cégeknél kezdi szakmai pályafutását. A tavalyi adatokhoz képest 30 %-kal nõtt a multinacionális

31.

EEllkkööllttöözznnee
KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

IIggeenn 28,20 31,91 62,93 61,75 74,50 0 52,90 67,12 55,50

NNeemm 71,80 68,09 37,07 38,25 25,50 100 47,10 32,88 44,50

AA  vváállllaallaatt  mméérreettee
KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

00--2200  ffõõ 32,48 68,09 37,84 4,69 5,88 0 30,07 22,09 29,91

2211--5500  ffõõ 22,50 12,55 6,76 4,69 11,76 100 19,57 13,49 13,80

5511--110000  ffõõ 5,01 4,14 10,03 15,89 11,76 0 11,23 10,79 9,50

110011--550000  ffõõ 27,50 11,08 13,52 33,59 19,62 0 8,70 18,56 17,78

550000--  ffõõ  ffeelleetttt 12,51 4,14 31,85 41,14 50,98 0 30,43 35,07 29,01

CCééggffoorrmmaa
KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

JJooggii  sszzeemmééllyyiisséégg 82,07 79,72 94,72 79,42 82,82 100 63,63 85,89 82,62

JJooggii  sszzeemmééllyyiisséégg  nnééllkküüllii 2,55 9,25 5,28 11,20 0 0 0 2,89 3,71

KKöözzsszzfféérraa 15,38 11,03 0 9,38 17,18 0 30,44 11,22 12,94

CCiivviill  sszzfféérraa 0 0 0 0 0 0 5,93 0 0,73



vállalatnál dolgozó villamosmérnökök és informatikusok aránya. 

30. táblázat: Végzetteket alkalmazó egyes cégek tulajdonosi szerkezete, karonként [%]

A válaszadók 63,23 %-a dolgozik elsõ munkahelyén (31. táblázat), ami a korábbi évekhez képest 5 %-os
csökkenést jelent. Nõtt azok száma, akik a második munkahelyükön dolgoznak, ugyanakkor lényegében nem
változott azok aránya, akik a harmadik vagy további munkahelyen dolgoznak. 

31. táblázat: Munkahelyek száma a végzés után 1,5 évvel, végzési év szerint [%]

Az állás változtatások valószínû indoka továbbra is a kedvezõbb jövedelem. A legalább egyszer munkahelyet
váltók jövedelme magasabb az elsõ munkahelyükön dolgozó társaikénál, a harmadik munkahelyen dolgozók
jövedelme magasabb a második munkahelyen dolgozó társaikénál. A fluktuációt befolyásolja a szakmában
elérhetõ jövedelmek szórása és a rendelkezésre álló álláshelyek száma is.

32. táblázat: Munkahelyek száma 2004. februárjában, karonként [%]

A cég telephelye szerint vizsgálva, a budapesti cégek alkalmazottai töltötték be a legtöbb állást (1,52), ami
összhangban van a munkaerõpiac kínálati oldalán tapasztaltakkal. 

66..22..33  AA  mmuunnkkaa  sszzaakkmmaaiissáággaa

A végzettek 73,91 %-a dolgozott szakmájában (32. táblázat), ami a korábbi évek adatait nem éri el. Csak az
1998-ban végzett évfolyamnál tapasztaltunk ettõl alacsonyabb értéket. Nõtt azok aránya, akik nem, és azok
aránya is, akik csak részben dolgoznak szakmájukban. 

33. táblázat: Szakmájában dolgozók a végzés után 1,5 évvel, végzési év szerint [%]

32.

TTuullaajjddoonnoossii  sszzeerrkkeezzeett
KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

SSaajjáátt//ccssaallááddii 54,18 78,99 44,49 11,80 21,54 100 46,55 19,30 35,52

ÁÁllllaammii 16,65 0 3,78 5,90 29,13 0 12,22 8,77 10,58

MMuullttiinnaacciioonnáálliiss 20,85 21,01 51,73 76,40 37,95 0 23,67 57,89 44,61

EEggyyéébb 8,32 0 0 5,90 11,38 0 17,56 14,04 9,29

HHáánnyyaaddiikk  mmuunnkkaahheellyy
AA  vvééggzzééss  iiddõõppoonnttjjaa

11999988.. 11999999.. 22000000.. 22000011.. 22000022..

11.. 78 68 69 69 63

22.. 18 25 27 23 30

33..  vvaaggyy  ttööbbbb 4 7 4 8 7

HHáánnyyaaddiikk  mmuunnkkaahheellyy
KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

11.. 60,01 52,09 77,21 54,92 79,42 0 70,07 56,08 63,24

22.. 37,48 40,67 22,79 45,08 11,76 100 29,93 29,28 30,09

33.. 2,51 2,92 0 0 5,88 0 0 6,65 3,36

ttööbbbb 0 4,32 0 0 2,94 0 0 7,99 3,31

SSzzaakkmmáájjáábbaann  ddoollggoozzootttt
AA  vvééggzzééss  iiddõõppoonnttjjaa

11999988.. 11999999.. 22000000.. 22000011.. 22000022..

IIggeenn 71 76 73 76 74

NNeemm 5 5 9 7 8

RRéésszzbbeenn 24 19 18 17 18



A képzés felhasználhatóságára vonatkozó válaszok összefüggenek azzal, hogy valaki a szakmájában dolgozott
vagy sem, ami a válaszok következetességére utal. 

A betöltött munkakörök tekintetében (34. táblázat) az elõzõ évekhez képest változásokat tapasztaltunk, ami
részben a kérdõív egyértelmûvé tételének is köszönhetõ. Az elõzõ évek 49-56 %-os értékeihez képest 42,23 %-
ra esett vissza azok aránya, akik tervezõ, fejlesztõ munkakörben dolgoznak. Meglepõ eltéréseket tapasztaltunk
a nemek szerinti bontásban is. A nõk nagyobb aránya vesz részt tervezõ, fejlesztõ munkakörben, ugyanakkor
egyiküket sem foglalkoztatják közgazdasági munkakörben.

Az egyéb kategória évek óta magas, a válaszadók közel 50 egyéb munkakört jelöltek meg. Ezek egy része
szakmát, végzettséget, másik része munkajogi kapcsolatot (pl. közalkalmazott) vagy a belsõ hierarchiában
betöltött szerepet (pl. csoportvezetõ) ír le. Ezt a munkakör-meghatározási zavart valószínûleg fokozta a felkínált
kategóriák átfedése.

34. táblázat: A végzettek munkaköre, nemenként [%]

A munkakörök 35. táblázatban található, karonkénti vizsgálata is figyelmeztet arra, hogy egy kar kivételével a
végzettek döntõen nem tervezõ, fejlesztõ munkakörben dolgoznak. A Vegyészmérnöki Kar esetén ez az érték
igen alacsony, mindössze 23,76 %, ugyanakkor a közelebbrõl nem elemezhetõ egyéb kategória 44,06 %.

35. táblázat: Végzettek munkaköre, karonként [%]

A tervezõ, fejlesztõ munkakörök legnagyobb arányban (kb. 47 %) a budapesti telephelyû cégeknél találhatók.

A korábbi éveknek megfelelõen rákérdeztünk arra is, hogy a végzettek vezetõ vagy nem vezetõ beosztásban dol-
goznak-e. Összességében (36. táblázat) a tavalyi adatoknak megfelelõ eredmény született, ugyanakkor ki kell
emelni, hogy a nõk mintegy 10 %-kal kisebb arányban töltenek be vezetõ pozíciókat. Ez sajnos tükrözi országunk
társadalmi, munkapiaci szokásait. A nemek szerinti vizsgálat mellett ki kell emelni, hogy az átlagtól eltérõen
jelentõsen kisebb arányban töltenek be vezetõ pozíciót a Építészmérnöki, valamint a Villamosmérnöki és
Informatikai Karon végzettek (3,48 illetve 8,56 %). A vezetõ pozíciókat jellemzõen 500 fõ feletti alkalmazotti lét-
számmal rendelkezõ vállalatoknál, illetve a nagyon kis (0-20 fõ alkalmazottal rendelkezõ nem jogi személy)
cégeknél töltenek be a végzettek. Jellemzõ, hogy az állami tulajdonú cégeknél a vezetõ munkakört betöltõk
aránya több, mint 10 %-kal kevesebb, mint a multinacionális vállalatoknál, azaz az állami vállalatoknál sokkal
lassabb volt az elõrelépés. 

33.

MMuunnkkaakköörr FFéérrffii NNõõ EEggyyüütttt

TTeerrvveezzõõ,,  ffeejjlleesszzttõõ 40,15 50,62 42,23

KKiivviitteelleezzõõ,,  ggyyáárrttóó,,  üüzzeemmeelltteettõõ 25,55 6,99 21,84

KKöözzggaazzddaassáággii,,  ppéénnzzüüggyyii 1,79 0 1,44

KKeerreesskkeeddeellmmii,,  üüzzlleettkkööttõõii 8,33 6,06 7,88

EEggyyéébb 24,18 36,33 26,61

MMuunnkkaakköörr
KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

TTeerrvveezzõõ,,  ffeejjlleesszzttõõ 44,72 67,39 43,61 0 40,19 0 23,76 47,59 42,23

KKiivviitteelleezzõõ,,  ggyyáárrttóó,,  üüzzeemmeelltteettõõ 31,64 14,65 25,53 4,92 23,51 0 17,62 22,81 21,84

KKöözzggaazzddaassáággii,,  ppéénnzzüüggyyii 0 0 0 11,75 2,94 0 0 1,43 1,44

KKeerreesskkeeddeellmmii,,  üüzzlleettkkööttõõii 0 0 11,21 28,41 8,82 0 14,56 5,7 7,88

EEggyyéébb 23,64 17,96 19,65 54,92 24,54 100 44,06 22,47 26,61



36. táblázat: Végzettek vezetõ beosztása, nemenként [%]

Az elõrelépési lehetõségekre külön is rákérdeztünk. A végzettek 44,71 %-ának, saját bevallása szerint, 1-2 éven
belül lesz lehetõsége valamilyen elõrelépésre. Az elõrelépést prognosztizálók tekintetében is nagy (8 %) eltérés
van a nõk és a férfiak között. Az eredmények alapján több, mint 20 %-kal jobb valakinek az esélye az
elõrelépésre, ha már vezetõi munkakörben dolgozik.

A munkahellyel való elégedettség összességében a tavalyi adatoknak megfelelõen alakult: a végzettek 75 %-a
elégedett, 25 %-a nem elégedett munkahelyével. Ki kell emelni ugyanakkor, hogy karonként (és szakonként)
nagy változásokat tapasztaltunk, az elégedettség csökkenése és növekedése egyes karoknál elérte a 20 %-ot.

A mellékállások száma a végzettek körében kis mértékben csökkent. A válaszadók 16,32 %-ának volt mellékál-
lása, míg ez az érték tavaly 19 % volt. Különösen magas a mellékállást vállalók aránya az Építészmérnöki Karon
(35,31 %), ami valószínûleg munkájuk jellegére és a velük szemben támasztott munkaidõ követelményekre
vezethetõ vissza. 

6.3 Nyelvismeret

Az idén rákérdeztünk a végzettek nyelvismeretére is. A felmérés pillanatában az egy fõre jutó nyelvvizsgák (alap,
közép, felsõ) száma 1,59 volt. Érdekességképpen megemlítendõ, hogy a 2003-ban az egyetemünkre felvett
hallgatók között, ugyanez a mutató 0,97 volt [11]. A végzettek legnagyobb része angol nyelvtudással rendel-
kezik: 89,89 %-uk beszéli ezt az idegen nyelvet. A német nyelvtudás a válaszadók 51,84 %-ra jellemzõ. A többi
idegen nyelv aránya már nem éri el a 10 %-ot. Érdemes megemlíteni, hogy a válaszadók 32,48 %-a két, míg
4,55 %-a legalább három nyelven beszél.

A nyelvvizsgák szintenkénti megoszlását tartalmazó adatok a 37. táblázatban, a nyelv használatának nyel-
venkénti megoszlása a 38. táblázatban található meg.

37. táblázat: A nyelvvizsgák szintenkénti megoszlása [%]

A különbözõ szinteket tekintve a középfokú nyelvvizsgák aránya 74,59 %, a felsõfokúé 10,14 %, az alapfokú
vizsgák aránya pedig 15,27 % volt.

38. táblázat: Az idegen nyelv használata [%]

A táblázatok alapján megállapítható, hogy – az elvárásoknak megfelelõen - mind a nyelvvizsgák száma, mind a
használtsági mutató szerinti sorrendben magasan az angol nyelv vezet.

34.

BBeeoosszzttááss FFéérrffii NNõõ EEggyyüütttt

NNeemm  vveezzeettõõ 84,77 94,48 86,81

VVeezzeettõõ 15,23 5,52 13,19

NNyyeellvv AAnnggooll NNéémmeett FFrraanncciiaa EEggyyéébb

AAllaappffookkúú 6,85 20,99 34,39 49,60

KKöözzééppffookkúú 83,63 71,46 33,60 35,86

FFeellssõõffookkúú 9,52 7,55 32,01 14,54

NNyyeellvv AAnnggooll NNéémmeett FFrraanncciiaa EEggyyéébb

HHaasszznnáálljjaa 77,50 39,81 24,29 23,48

NNeemm  hhaasszznnáálljjaa 22,50 60,19 75,71 76,52



6.4 Jövedelemi viszonyok

A jövedelmi adatok vizsgálatánál csak a munkaviszonyban, megbízási szerzõdéssel foglalkoztatottak és a vál-
lalkozók adatait elemeztük. A jövedelemmel nem vagy csak részben rendelkezõk torzították volna megállapítá-
sainkat. A kérdõívben rákérdeztünk a 2003. évi bruttó keresetre, a 2004. február havi bruttó átlagkeresetre, és
az egyéb pénzbeli és természetbeni juttatásokra. A kapott értékeket a 39. táblázatban mutatjuk be. A táblázat-
ban az egyéb juttatások átlaga csak azon adatok átlaga, ahol az egyéb juttatásról a kitöltõ nyilatkozott, és az
nem nulla érték volt.

39. táblázat: A végzettek jövedelmi viszonyai, karonként [Ft]

Tavalyi felmérésünkben a kezdõ fizetések reálértékének stagnálásáról számoltunk be. A korábbi évek dinamikus
növekedése után idén sajnos nominálbér csökkenésrõl kell számot adnunk. A 2001-ben végzett évfolyam havi
átlagjövedelme 2002-ben 246.000 Ft volt, míg a 2002-ben végzettek esetén, a 2003-as évben ez már
mindössze 232.211 Ft. Ez, figyelembe véve a 4,7 %-os inflációt [12] kb. 25.000 Ft-os reálbér csökkenéssel
egyenlõ. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy a szellemi foglalkozásúaknál (havi bruttó átlagkereset: 193.274 Ft) [13]
még így is kedvezõbb jövedelmi helyzetben vannak végzett hallgatóink. 

A 2003. évi átlagjövedelem változását tekintve a karok nagyon vegyes képet mutatnak. Szembetûnõ, hogy az
elõzõ évektõl eltérõen nem a Villamosmérnöki és Informatikai Karon végzettek jövedelme a legnagyobb, hanem
a közlekedésmérnököké, bár a villamosmérnökök, informatikusok továbbra is ott vannak az élmezõnyben. Ez
összefüggésben lehet azzal, hogy az IT szektor telítõdött, és nincs meg a korábbi években tapasztalt erõs
munkpiaci kereslet, bár a 2004. februári adatok arról tanúskodnak, hogy a kereseteket tekintve a vezetõ pozí-
ciót a villamosmérnökök és informatikusok vissza fogják venni.

Összehasonlítva a férfiak és a nõk átlagkeresetét, megállapítható, hogy egy nõ, férfi kollégája keresetének
átlagosan mindössze 80 %-át keresi, ráadásul a nõkre vonatkozó jövedelem szórása férfi kollégáikénak 40 %-a,
ami arra enged következtetni, hogy a nõk jövedelme szinte minden esetben biztosan jóval alacsonyabb, mint
férfi társaiké. Ezt a megállapítást az ÁFSZ statisztikája [14] is igazolja. Ezekbõl levonható az a következtetés,
hogy a nõknek kevésbé van lehetõségük férfi társaikéhoz hasonló karrier befutására; a munkáltatók, ezt már jó
elõre – a munkaviszony elsõ másfél évében – rögzítik a jövedelmi viszonyokban (is). 

A szórás és az átlagérték mellett értékes információval szolgálhat a keresetek eloszlása. A jövedelemcsoportok
szerinti vizsgálat (40. táblázat) alapján megállapítható, hogy a végzettek 11,13 %-a keres 100.000 forint alatt,
ami sajnos 3 %-kal magasabb a tavalyi értéknél. A jellemzõ kereset 150-250.000 forint, de a felmértek 2,67 %-
a 500.000 forintnál is több jövedelemre tett szert. A keresetek eloszlása karonként is nagyon eltérõ képet mutat:
míg az építészmérnökök egynegyede a legalacsonyabb sávba esik, addig a közlekedésmérnökök és a mûszaki
menedzserek között senki nem esik ebbe a sávba.

35.

KKAARROOKK  

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ  GGÉÉKK  GGTTKK  KKSSKK  TTTTKK  VVEEKK  VVIIKK  EEggyyüütttt  

22000044..  ffeebbrruuáárrii
kkeerreesseett

ÁÁttllaagg 188.476 182.835 196.356 252.026 273.587 n.a. 239.521 282.283 235.267

SSzzóórrááss 62.850 93.839 76.011 105.971 184.650 n.a. 132.771 159.868 134.884

22000033..  éévv  
11  hhaavvii  bbrruuttttóó  
ááttllaaggkkeerreesseett

ÁÁttllaagg 177.407 153.605 192.669 244.589 263.595 n.a. 203.896 260.515 218.807

SSzzóórrááss 49.406 72.601 77.220 109.051 166.669 n.a. 90.775 145.712 121.031

22000033..  éévv  
11  hhaavvii  eeggyyéébb
jjuuttttaattáássookk

ÁÁttllaagg 40.073 44.736 42.496 16.216 48.804 3500 25.199 32.065 35.772

SSzzóórrááss 53.684 53.490 48.312 11.901 75.824 0 25.649 48.981 50.951

22000033..  éévv  11  hhaavvii
ááttllaaggjjöövveeddeelleemm

ÁÁttllaagg 197.076 191.554 193.632 258.675 274.692 n.a. 205.576 272.969 232.211

SSzzóórrááss 80.243 89.855 110.541 119.262 196.618 n.a. 96.632 162.82 138.685



40. táblázat: 2003-ban 1 havi bruttó keresetek megoszlása, karonként [%]

Megvizsgáltuk a munka szakmaisága és a keresetek közti összefüggést. Tapasztalataink szerint annál többet
keres valaki, minél inkább eredeti szakmájával foglalkozik. A különbségek igen szignifikánsak. A részben szakmai
munkát végzõk mindössze 80 %-át keresik a szakmai munkát végzõk keresetének, a nem szakmai munkát
végzõk pedig mindössze 75 %-át a részben szakmai munkát végzõknek. A munkakörök szerinti kereseteket a 41.
táblázat tartalmazza.

41. táblázat: A felmértek átlagkeresete, munkakörönként [Ft]

A táblázatból kitûnik, hogy a kivitelezéssel, üzemeltetéssel foglalkozók keresnek a legjobban, ami az elõzõ
évekhez képest nagy változás.

A várakozásoknak megfelelõen a vezetõ beosztásban dolgozók keresete nagyobb, mint a nem vezetõké. A
vezetõk átlagosan 66.000 Ft-tal többet keresnek nem vezetõ társaiknál, ugyanakkor jövedelmük szórása több
mint másfélszer akkora.

A mellékállással rendelkezõk jövedelme a mellékállással nem rendelkezõkének mindössze 73 %-a, ami arra
enged következtetni, hogy azok keresnek mellékállást, akik jövedelme alacsony.

A munkahelyével elégedettek jövedelme minimálisan (kb. 10.000 Ft-tal) nagyobb elégedetlen társaikénál.
Hasonlót tapasztaltunk a kínálkozó perspektívára adott válaszok és a keresetek összehasonlításakor: akinek a
jövõben több lehetõsége lesz, az minimálisan többet is keres társainál.

42. táblázat: A felmértek átlagkeresete, a cégek telephelye szerint [Ft]

A cégek telephelye szerint vizsgálva (42. táblázat) a kereseti adatokat megállapíthatjuk, hogy a külföldön dol-
gozó végzettek keresnek a legtöbbet, õket követik a nem megyei jogú városban dolgozók. 

36.

22000033..  éévv  11  hhaavvii  bbrruuttttóó
ááttllaaggkkeerreesseett

KKAARROOKK

ÉÉÍÍÕÕ ÉÉSSZZ GGÉÉKK GGTTKK KKSSKK TTTTKK VVEEKK VVIIKK EEggyyüütttt

110000  eezzeerr  ffoorriinntt  aallaatttt 9,40 22,22 16,61 0 0 n.a. 15,07 8,97 11,13

110011--115500  eezzeerr  ffoorriinntt 18,78 15,60 19,49 29,34 17,78 n.a. 11,56 5,38 13,45

115511--220000  eezzeerr  ffoorriinntt 40,60 35,47 16,61 8,65 29,02 n.a. 23,62 21,09 25,64

220011--225500  eezzeerr  ffoorriinntt 28,11 15,60 22,38 20,67 19,35 n.a. 27,14 28,70 24,89

225511--330000  eezzeerr  ffoorriinntt 3,11 11,11 20,76 20,67 9,67 n.a. 15,07 10,76 11,83

330011--440000  eezzeerr  ffoorriinntt 0 0 4,15 0 14,51 n.a. 0 12,55 6,06

440011--550000  eezzeerr  ffoorriinntt 0 0 0 20,67 0 n.a. 7,54 7,17 4,33

550000  eezzeerr  ffoorriinntt  ffööllöötttt 0 0 0 0 9,67 n.a. 0 5,38 2,67

TTeerrvveezzõõ,,
ffeejjlleesszzttõõ

KKiivviitteelleezzõõ,,  ggyyáárrttóó,,
üüzzeemmeelltteettõõ

KKöözzggaazzddaassáággii,,
ppéénnzzüüggyyii

KKeerreesskkeeddeellmmii,,
üüzzlleettkkööttõõii EEggyyéébb

ÁÁttllaagg 215.632 233.433 218.462 199.661 230.824

SSzzóórrááss 100.357 132.802 8.140 98.738 152.793

BBuuddaappeesstt MMeeggyyeeii  jjooggúú  vváárrooss EEggyyéébb  vváárrooss KKöözzsséégg KKüüllfföölldd

ÁÁttllaagg 218.169 182.650 240.399 251.973 513.944

SSzzóórrááss 119.153 79.795 120.295 50.976 317.924
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