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KuráTh GabrieLLa – sipos norberT

A Pécsi Tudományegyetem regionális hatásainak főbb területei 
a Diplomás Pályakövető Rendszer eredményei alapján

Bevezető

A hazai felsőoktatási piac jelentős változásokon esett át, és jelenleg is az egész rendszer strukturális 
átrendeződését éljük meg. A kialakult versenyhelyzet miatt egyre több és mélyebb információ szükséges 
annak érdekében, hogy ágazati és intézményi szinten a stratégiai döntések minél szélesebb körű és hi-
teles adatokra támaszkodjanak. A fejlesztési tervekben a nemzetköziesedési törekvések mellett kiemelt 
jelentőséggel bír a regionális kapcsolatrendszer működtetése, az intézményi pozíciók újragondolása. Az 
országos és intézményi szintű Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) a regionális hatások számbavételéhez 
is támogatást ad, eredményei a felsőoktatás tágabb környezetére, illetve a különféle piacokra és terüle-
tekre gyakorolt hatások felméréséhez is segítséget nyújtanak. 

Jelen tanulmányban egy intézmény – a Pécsi Tudományegyetem (PTE) – példáján keresztül ismertetjük 
a regionális hatás bemutatásához felhasználható fontosabb DPR eredményeket.

Felsőoktatási Intézmény és regionális hatásai

Jelentős szakirodalom dolgozta fel a felsőoktatási intézmények és regionális hatásaik számbavételével 
foglalkozó témát (becK, r. et al., 1995, bridge, m. 2005, broWn, K. h. – heaney, m. t. 1997) Magyarországon is 
többen tanulmányozták már a kérdést, az egyik legjelentősebb elemzést Rechnitzer és munkatársai készí-
tették a Széchenyi István Egyetemen végzett kutatásban. (rechnitZer J. 2003, 2009, 2011, duseK t. – Kovács 
n. 2011) (1. táblázat) 

Érintett tényezők Példák a hatásokra

Gazdaság Helyi jövedelem, termelés, ipari szerkezet, munkaerőpiac, munkaerő-mobilitás
Demográfia Népességnövekedés, fiatalkorúak vonzása (bevándorlás), korszerkezet, mobilitás
Politika A civil szféra nagyobb aktivitása, részvétele a politikában
Infrastruktúra Lakáskínálat, lakásépítés, közlekedés, egészségügyi ellátás, kiskereskedelem
Kultúra Kulturális javak nagyobb kínálata, kulturális környezet alakítása
Vonzerő Helyi imázs, helyi identitás befolyásolása
Képzettség Felsőoktatásban való részvétel aránya, kvalifikált munkaerő kínálata
1. táblázat: A Széchenyi István Egyetem helyi termelési és jövedelmi hatásai
Forrás: Dusek T.– kovács N. 2011 p. 35.

A modellben a fenti tényezők mentén azonosítottak változókat, és paraméterezték azok erejét a helyi gaz-
daságra gyakorolt valószínűsíthető hatásuk mértékében. Erőteljesen korlátozó tényezők mellett gazdasági 
multiplikátor-hatással is számoltak, amelynek következtében 9 Mrd forintra becsülték a Széchenyi István 
Egyetem gazdasági hatását, ami 8%-os súlyt jelent Győr gazdaságán belül. (duseK t. – Kovács n. 2011)

A különféle hatások feltárása mellett érdemes megvizsgálni a felsőoktatási intézményi piacokat is, hi-
szen a megváltozott körülmények között működő felsőoktatási intézmények funkciói is megváltoztak: 

A tudáspiacon szerepel a képzési programok kínálata.

A munkaerőpiacon megjelennek a kibocsátott, képzett szakemberek.
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Az innovációs piacra kerülnek az intézmények K+F eredményei, tevékenységei (beépülhet a 
képzési programokba, illetve önálló szolgáltatásként).

Üzleti alapon meghatározott termékeket, szolgáltatásokat is nyújtanak, amellyel az adott 
termék- vagy szolgáltatáspiacon versenyeznek. (dinya l. 2011)

A vizsgált hatások közül tanulmányunkban a kibocsátott hallgatók és az általuk rendelkezésre álló tudásnak 
a munkaerőpiaci hasznosulását emeljük ki. 

A PTE piacai és regionális kapcsolódási pontjai

A fentiek alapján az évi több mint 60 Mrd Ft költségvetéssel gazdálkodó Pécsi Tudományegyetem regionális 
szerepének kimutatásához az alábbi területeket vehetjük figyelembe (bódis J. 2013): 

1. Képzési piac: 10 kar, széles képzési kínálat (közel 500 szak és szakpár) 

2.  Tudományos és innovációs piac: kiemelkedő eredmények, kutatóegyetemi státusz

3.  Munkaerőpiac: regionális szinten a legnagyobb kibocsátó, stratégiai kapcsolatok a Kaposvári Egye-
temmel és a bajai Eötvös József Főiskolával

― évi 5 000 végzett hallgató

― a régió legnagyobb foglalkoztatója (több mint 6 000 fő)

4. Egészségügyi szolgáltatások piaca: 23 klinika, hat betegellátáshoz kapcsolódó intézet, több mint  
100 000 fekvőbeteg 

5. Egyéb szolgáltatások piacai: konferenciaszervezés, szállás, könyvkiadás stb.

Munkaerőpiac - DPR

A felsőoktatás-fejlesztési stratégiák kiemelt területe a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatrend-
szerének javítása, valamint a két terület közötti információáramlás, hiszen a munkaerőpiaci elvárások 
ma még alig épülnek be a felsőoktatási képzések tartalmi, kimeneti követelményeibe. Az országos és az 
intézményi Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) olyan módszerek, technikák és gyakorlatok összessége, 
melyek közvetlen visszacsatolást biztosítanak intézményi és ágazati szinten is a képzések hatékonyságáról 
és biztosítják ezek nyilvánosságát. (oKm 2007; verosZta Zs. 2012)

A rendszer működtetésével választ kapunk arra, hogy:

a végzett hallgatók milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a képző intézményről, azok kép-
zéseiről, szolgáltatásairól,

milyen képzési és munkapiaci terveik vannak és milyen a munkaerőpiaci pozíciójuk,

hogyan vélekednek a lehetőségeikről,

milyen a regionális munkaerő-piaci hatása az intézménynek.

Az elsődleges cél egy komplex és fenntartható intézményi pályakövető modell kidolgozása, illetve a lét-
rejött intézményi programok szakmai támogatása. További cél, hogy az intézmények a végzett hallgatók 
életpályájáról információkat szolgáltassanak a központi program irányítója, az Educatio Társadalmi Szol-
gáltató Nonprofit Kft. felé. Az Educatio Nkft. feladata, hogy az intézmények által végzett kutatásokból 
szerzett információkat összegyűjtse egy központi adattárba, majd ezek alapján országos kimutatásokat, 
elemzéseket készítsen a különböző tudományterületekre, képzésekre, intézményekre vonatkozóan. A köz-
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ponti pályakövetési program tehát nem egy központilag vezérelt kutatás, hanem az intézményi pályakö-
vető rendszereket támogató, a hosszú távú működést megalapozó szakmai fejlesztési program. (pauliK g. 
2011)

A hazai felsőoktatási intézmények és karok többségében korábban is működött pályakövetési vizsgálat, 
ezek azonban jelentősen eltértek egymástól, ezért az országos rendszer útmutatásai alapján az intézmé-
nyek kidolgozták a hallgatók követésének egységes rendszerét. (2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatás-
ról, 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról). 

A központi rendszerre épülve az intézményi DPR fejlesztésének célja, hogy az ágazati stratégiaalko-
táshoz releváns információk álljanak rendelkezésre a felsőoktatásból kibocsátott munkaerő életpályájának 
alakulásáról. Ezáltal módosítani, befolyásolni tudják a munkaerő-piaci, felsőoktatási stratégiákat, vala-
mint az intézmények, a szervezeti egységek pontos képpel rendelkezzenek a náluk végzettek pályájának, 
karrierjének alakulásáról. Így folyamatos visszajelzést kapjanak a képzések minőségéről, a rendszer adatai 
alapján az érdekeltek és különös tekintettel a munkaerőpiaci szereplők, a hallgatói csoportok (jelentke-
zők, hallgatók, végzettek) tájékozódni tudjanak az egyes intézmények képzéseinek munkaerő-piaci érté-
kéről. (Kuráth g. 2009)

DPR a Pécsi Tudományegyetemen

A PTE a TÁMOP-4.1.1-08-1/2009-0009 számú pályázati projekt (Szolgáltatásfejlesztés a Pécsi Tudomány-
egyetemen) támogatásával 2010-ben csatlakozott az országos DPR-hez. Az intézmény célja az aktív és a 
végzett hallgatók véleményeinek, tapasztalatainak és motivációinak megismerése, a képzések, intézményi 
szolgáltatások hallgatói és munkaerő-piaci igényeknek és elvárásoknak való megfelelésének elősegítése, 
valamint információnyújtás a jelenlegi és leendő hallgatók, oktatók és a közvélemény számára. 

2013-ban a TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0019 Intézményi szolgáltatások fejlesztése a Pécsi Tudo-
mányegyetemen c. pályázat támogatásával a megkérdezettek köre új csoportokkal bővült (felsőfokú szak-
képzésben, szakirányú továbbképzésben végzettek), így már teljes körű a lekérdezés. 

PTE eredmények

Tanulmányunk három adatbázisra épül: a felvi.hu által rendelkezésre bocsátott 2012. évi felvételi infor-
mációkat tartalmazó, továbbá a 2013-ban a Pécsi Tudományegyetemen lefolytatott 2008-ban, 2010-ben 
és 2012-ben végzettek felmérése, valamint a nemzetközi Eurostudent V. 2012/13. tavaszi félévében aktív 
hallgatókra vonatkozó kutatás adatai. A PTE-s adatgyűjtésnél a felmérésbe bevont 18 133 főből 2 683 vá-
laszolt, míg a hallgatóknál a 19 368 főből 1 380. Az adatfelvétel időszaka 2013. április-május, amelyet a 
Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal Marketing Osztálya anonim online standard kérdőíves lekérdezés 
módszerrel valósított meg. Az adatok statisztikai reprezentativitását kar, nem, végzés éve és tagozat sze-
rinti súlyozással biztosítottuk. 

A Felvi adatait a teljesebb körű elemzés érdekében használtuk, hiszen az 1. ábra teljes mértékben elő-
állítható a DPR felmérés segítségével is, viszont a vonzóképességhez szükség van az országos adatokra. 

Bejövő hallgatók – PTE vonzerő
Ahhoz, hogy a végzettek munkaerő-piaci sikerességét feltárhassuk, először a bejövő hallgatók elemzésével 
célszerű kezdenünk, hiszen a hallgatói utánpótlás nagymértékben meghatározza a képzések struktúráját 
is. Az 1. ábrán a Felvi adatai alapján a Pécsi Tudományegyetemre 2012-ben normál felvételi eljárásban 
bekerülő hallgatók középiskolájának (mivel ez volt a teljes körű adat, nem a lakóhely) megyéje szerinti 
eloszlását láthatjuk. 
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Az ábrából egyértelműen lát-
szik, hogy a PTE bázisa alap-
vetően a Dél-dunántúli régió 
három megyéjére, azaz Bara-
nya, Tolna és Somogy megyék-
re koncentrálódik, a hallgatók 
58,32%-a innen érkezett. Az 
ezzel szomszédos megyék, il-
letve a főváros 10% alatti ré-
szesedéssel bírnak, a keleti 
régiókból szinte alig választot-
ták (1% körüli, vagy az alatti) 
az egyetemet. Az intézményi 
DPR-es kutatás adatai alig pár 
százalékpontos eltérést mutat-
nak, így ez is alátámasztja a 
diplomás pályakövető rendszer 
felmérések hitelességét. (Kurá-
th g. et al., 2012)

A 2. ábrán az adott megyé-
ből a PTE-re felvetteknek az 
összes – adott megyéből – fel-
vételizőhöz viszonyított ará-
nyát figyelhetjük meg. A PTE 
területi vonzóképességét te-
kintve árnyaltabb a helyzet, ez 
alapján az összes Baranya me-
gyei felvett hallgató 63,60%-a 
tanul a PTE-n, ez az arány ha-
sonló a nagy vidéki tudomány-
egyetemekhez. Az adatok alap-
ján a régió további megyéiben 
is piacvezető pozícióval bír az 
intézmény: Tolna (40,53%), So-
mogy (31,47%), továbbá Zala 
megyében (19,76%).

1. ábra: PTE-re 2012-ben felvettek középiskolai megyéjének eloszlása 
(N=5581)
Forrás: Kuráth G. et al., 2013a p.24

2. ábra: PTE területi vonzóképessége a 2012-ben felvettek körében 
(N=5581)
Forrás: Kuráth G. et al. 2013a p. 24. 

A PTE volt hallgatóinak a végzést követő elhelyezkedési tendenciáit figyelhetjük meg a 3. ábrán. Kiinduló-
pontunk, hogy a magyar munkavállalók kevésbé mobilak, ezért a munkahely megyéje alapvetően megegye-
zik a jelenlegi lakóhelyéjével. A szembeötlő különbség Budapest esetében látható (6,11%-ról 19,60%), ami 
Magyarország Budapest központúságából adódik. Az azonban mindenképpen pozitív tényező, hogy az egye-
tem jelenlétéből adódóan a hallgatói bázist adó megyék mind 5% feletti végzettmegtartó erővel rendel-
keznek, amelyek között kiemelkedő Baranya megye a 31,50%-os értékkel. Ez azt jelenti, hogy az egyetem 

PTE végzettek – regionális 
munkaerőpiaci vonzerő
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hallgatói vonzóképességének köszönhetően a régióban marad a munkavállalók csaknem fele (45,64%-a). 

Természetesen több szempont szerint markáns különbség mutatható ki, így például az 5 éve végzet-
teknek csupán 38,78%-a marad, míg a frissdiplomások 47,48%-a. A nemeket tekintve a nők minimálisan 
(5%-kal) nagyobb arányban maradnak (45,41%), mint a férfiak. Tagozat szerint nagyobb a különbség, a leve-
lezősök 38,88%-a marad szemben a nappalisok 46,54%-ával, de a kar is nagy mértékben befolyásolja ezt a 
tendenciát. Leginkább az Illyés Gyula Kar (51,74%), és a Természettudomány Kar (47,48%), míg legkevésbé 
az Állam- és Jogtudományi Kar (36,29%) és a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (38,83%) 
volt hallgatói maradnak a régióban. A sikeres elhelyezkedést mutatja, hogy az 1, 3 és 5 éve végzett PTE-s 
hallgatók körében végzett felmérések alapján a munkanélküliség csupán 6,75%-os (Kuráth et al., 2013b).

3. ábra: A végzettek jelenlegi lakóhelyének megye szerinti megoszlása 
(n=2 551)
Forrás: Kuráth G. et al. 2013b
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További lehetséges 
munkaerőpiaci 
kapcsolódási pontok

A munkaerőpiacon a frissen 
végzett diplomások mellett 
a több mint 20 000 – olcsóbb, 
és az újabb eljárásokat re-
latíve jól ismerő – egyetemi 
hallgató is rendelkezésre áll, 
illetve számolni kell a több 
mint 6 000 fős PTE oktatói, 
dolgozói munkaerővel. 

Közvetett hatása van a 
munkaerőpiacra a hallga-
tói és munkavállalói egyéni 
költésnek is, hiszen további 
szolgáltatásokat és ipari te-
vékenységet fejlesztő hatás-
sal bír. A kérdés, hogy milyen 
szintű költések realizálódnak 

csak annak köszönhetően, hogy a hallgatók a helyi egyetemre járnak, valamint a PTE által foglalkoztatot-
tak költései is helyben realizálódnak: 

Hallgatók egyéni költése: 

Az Eurostudent 2013 kutatás alapján: A belföldiek (nappali 67 eFt/hó + levelező 149 
eFt/hó) kb. nettó 19,0 Mrd Ft/év (Kuráth g. et al., 2013c). 

Füzesi Zsuzsanna és munkatársai kutatása alapján: külföldiek kb. nettó 4,0 Mrd Ft/év 
(FüZesi Zs. et al., 2011).

Munkatársak egyéni költése: nettó 13 Mrd Ft/év (PTE Intézményfejlesztési Terv 2012 alapján 
becslés)

Elvonatkoztatva az intézményi kiadásoktól és a további költésektől – betegek, vendégek, további szolgál-
tatók stb. –, a PTE által közvetlenül foglalkoztatott vagy oktatott személyek havi gazdasági hatása megkö-
zelíti a havi nettó 3 Mrd Ft-ot, mely már indokolja az egyetem, a város és a régió kapcsolatrendszerének 
fejlesztését, illetve a kérdés mélyebb vizsgálatát.
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Összegzés

A Diplomás Pályakövető Rendszer tehát több mint egy kötelező feladatként meghatározható eszköz, sokkal 
inkább egy lehetőség, ami számos felmerülő kérdésre adhat választ. Az intézményi szakértőknek el kell 
juttatniuk a kutatások, jelen esetben a regionális hatások vizsgálati eredményeit mind a felsőoktatási és 
intézményi, mind a regionális döntéshozókhoz. Ennek segítségével a DPR hozzájárul az intézményi képzési 
és szolgáltatási portfolió megújításához, a regionális kapcsolatrendszer, valamint a regionális felsőoktatási 
együttműködések fejlesztéséhez is. 

Jelen tanulmányunkban csak néhány kérdést vetettünk fel, a részletes válaszokat további vizsgálatok 
adhatják meg, ezek alapján az intézményi DPR kutatásokat az alábbi területekre érdemes kiterjeszteni:

regionális munkaerőpiac feltérképezése a végzettek válaszai alapján,

munkaadók vizsgálata a régióban,

munkaerő-piaci kutatócsoport létrehozása, munkaerőpiaci intézményi modell kidolgozása.
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