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Absztrakt: A felsőoktatásban bevezetésre kerülő változások, az akkreditáció kapcsán egyre 
többször felvetődik a kérdés, hogy mit ér a diploma, hogyan tehető piacképessé az általunk 
átadott tudás. Felmérésünk ezekre a kérdésekre próbál meg választ adni. 
A felmérés során egy kérdőívkutatást végeztünk, a Vállalkozásmenedzsment Intézetben 
végzett műszaki menedzser szakos hallgatóink körében. Három fő kérdéscsoportot jártunk 
végig: a hallgatók pályakezdési tapasztalatairól, munkahelyükkel való 
megelégedettségükről, és későbbi továbbtanulási terveikről érdeklődtünk. 
A tapasztalataink megerősítettek bennünket abban, hogy hallgatóink nagyon jó eséllyel 
indulnak a munkaerőpiacon, és a tudás mellett sikerült a tanulási kedvet is átadni 
számukra. Az eredmények hasznos támpontot adhatnak arra nézve, hogy milyen témákat (és 
azokat milyen képzési formákban) érdemes választania a KGK-nak, az itt megszerzett 
diplomára épülő posztgraduális képzések indításához. 

A felmérés célja: a BMF KGK Vállalkozásmenedzsment Intézetében Műszaki 
Menedzser diplomát szerzett hallgatók pályakezdési és elhelyezkedési esélyeinek 
vizsgálata, a műszaki menedzser képzés piacképességének felmérése. 

Adatgyűjtés módja: A VMI-n végzett hallgatóknak menedzsertalálkozót 
szerveztünk ennek keretében a megjelentek kérdőívet töltöttek ki (a kérdőív 
kitöltése névtelen és önkéntes volt), majd ezt követően kötetlen jó hangulatú 
személyes beszélgetést folytattunk velük. 

A regisztrált résztvevők száma 83 fő visszaérkezett kérdőívek száma 71 db, mely 
mindegyike értékelhető volt. Az Intézetben eddig végzett hallgatók közel 20%-át 
sikerült a kérdőív útján megkérdeznünk, ezzel biztosítva látjuk a megfelelő 
mintaszámot. 

 



A mintavétel reprezentáltságát mutatja a válaszadók összetétele: 

A megkérdezettek száma: 71 fő ebből nappali tagozatos 61 fő, levelezős 10 fő. 

Megoszlásuk a diploma megszerzésének évét figyelembe véve: 

Évfolyam: Megjelent hallgatók száma: Ebből kooperatív képzést végzett: 
1997 3 fő 
1998 4 fő 
1999 2 fő 
2000 3 fő 
2001 7 fő 
2002 13 fő 

Ezekben az években még nem 
indított kooperatív képzést az 
intézet 

2003 25 fő 10 fő 
2004 11 fő 12 fő 
összesen 68 fő 22 fő 

3 fő esetén hiányzott a diploma megszerzésének az éve. 

Szakirányok szerinti megoszlás: 

Bőr-ruha-textil szakirány 17 fő 
Papír-nyomda-csomagolás szakirány 31 fő 
Minőségirányítási szakirány           9 fő 

14 fő esetén hiányzott a szakirány megjelölése. 

A menedzser találkozón megjelentek közül 13 fő végezte el a kooperatív képzést, 
amelyet 2002/03 tanév II. félévében hirdetett meg először a VM Intézet, érdekes, 
hogy a kooperatív képzést végző hallgatók nagyon magas arányban (több, mint 
50%) jelentek meg és töltötték ki a kérdőívet, kapcsolatuk a főiskolával 
hosszútávon megmaradt, mert ma már, mint munkáltatók foglalkoztatnak ebben a 
képzésben résztvevő hallgatókat. 

A megjelentek között a 2002-2004 között végzettek számaránya magas, tehát az 
értékelés során kapott adatok az aktuális helyzetet tükrözik. 

A céloknak megfelelően állítottuk össze a kérdőívet, három kérdéskört 
vizsgáltunk: 

1.) A diplomát szerzett hallgatóink pályakezdése, elhelyezkedése probléma 
mentes-e. 

2.) A munkahellyel rendelkezők mennyire elégedettek munkahelyükkel, 
illetve milyen mértékben tudják használni a BMF-en megszerzett 
tudásukat. 

3.) Mennyire sikerült az élethosszig tanulásra felkészíteni hallgatóinkat. 



1. A diplomát szerzett hallgatóink pályakezdése, 
elhelyezkedése 

Az első munkahely megszerzése mennyi időt vett igénybe: 

A diploma megszerzésekor már állással rendelkezett a megkérdezettek 44%-a. A 
képzés során a 7. félév gyakorlati félév, illetve a 7-8 félév kooperatív képzés, ami 
a munkahelyi tapasztalatok megszerzésén túl az állásszerzésben is javítja 
hallgatóink pozícióit. A diploma megszerzését követően állást keresők átlagosan 
másfél hónapon belül munkát találtak. 

Ezek az adatok egyértelműen tükrözi a végzettség piacképességét. 

Arra a kérdésre, hogy származott-e előnye a munkahely keresés során, hogy a 
BMF-en végzett a válaszadók több mint 50%-a igennel válaszolt, ami a képzésük 
vállalati ismertségét és elfogadottságát mutatja. A „reálisan nem tudom 
megítélni” válaszok száma is 20% fölötti, ami adódik abból, hogy végzett 
hallgatóink, nem rendelkeznek összehasonlítási lehetőséggel arra vonatkozóan, 
hogy máshol szerzett végzettséggel milyen pályakezdési lehetőségek vártak volna 
rájuk. 

Milyen szakterületen helyezkedett el kérdésre a hallgatók 41%-a gazdasági 
területet 21%-a műszaki területet és 38% egyéb szakterületet jelölt meg. Az egyéb 
szakterületet megjelölők viszonylag magas száma alapján azt a téves 
következtetés lehetne levonni, hogy a végzettek közül sokan pályamódosításra 
kényszerültek. De, arra a pontosító kérdésre, hogy hol helyezkedtek el, 
nagyszámban a következő válaszokat adták: pénzügy, logisztika, 
minőségirányítás, kereskedelem, vagy nyomdaipar, ruhaipar, informatika. A 
szóbeli beszélgetéseken kiderült, hogy komplex munkakört kell ellátniuk, amit 
egyértelműen nem tudnak besorolni a két szakterület egyikébe. Egy-két kivételtől 
eltekintve kizárólag olyan szakterületet jelöltek meg, ami kötődik a szakmájukhoz, 
a megszerzett tudásukhoz. 

A vizsgálat során megfigyelhető egy érdekes jelenség. A BMF-en tanult 
szakmájában helyezkedett-e el, kérdésre, a válaszadók 60%-a nemmel válaszolt. 
A további kérdések / milyen szakterületen helyezkedett el/ értékelése során vált 
világossá számunkra, hogy a hallgatók is a megszokott sémákban gondolkodnak. 
Egy ember végzettsége vagy műszaki, vagy gazdasági lehet. A műszaki 
menedzser végzettség nem fér bele a megszokott terminusokba. Ezért a hallgatók 
vagy a műszaki vagy a gazdasági területet tartják elsődlegesen szakmájuknak. Ha 
a jelenlegi munkahelye, az általa szakmává fogadott szakterülettől eltér, abban az 
esetben, a nem a szakmájában elhelyezkedettnek minősíti magát. Mindez arra utal, 
hogy a műszaki menedzser képzés újfajta szemléletet igényel még a végzett 
hallgatóktól is. 

Milyen formában keresett állást kérdésre a megkérdezettek közel fele az 
ismerős útján keresett, választ adta ami szintén a gyakorlati félév hasznosságát 



tükrözi. Hasonlóan magas értéket kapott a hirdetés útján szerzett állások száma 
is, amihez ha figyelembe vesszük a felvettek arányát is, a nálunk végzett hallgatók 
sikeresen helyezkedtek el a munkaerőpiacon, ami köszönhető az itt szerzett 
önmenedzselési, karrierépítési alapismereteiknek is. 

A napi munkája során mennyire veszi hasznát a megszerzett tudásának, 
kérdésre az 1-100 terjedő skálán átlagosan 51%-os értéket határoztak meg. A 
tantárgyankénti megoszlást a következő diagram mutatja. 

Mely szakterületeken szerzett tudását tudja leginkább hasznosítani a 
munkája során?
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A nyelvtudás és a számítástechnikai tudás ma már elengedhetetlen minden 
szakterületen és minden munkakörben, ezt tükrözik a magas értékek is. Mivel az 
egykori hallgatók közel fele helyezkedett el gazdasági területen, a 
gyakorlatorientált gazdasági tárgyakból szerzett tudásukat jól tudják hasznosítani 
(pl. marketing, számvitel, pénzügy, statisztika). Ezeknek a tantárgyaknak az 
oktatása elengedhetetlen az alapozó tárgyak ismerete nélkül (pl. gazdasági 
alapismeret) bár ennek gyakorlati hasznát kevéssé érzékelik. 

A menedzsment ismeretek egyfelől kötelezőek egy vezető, vagy magasabb 
beosztású szakember számára, másfelől bármely munkahelyen szükséges a 
vezetési ismeretek legalább alapszintű ismerete. 

Összefoglalva az eddigieket, a műszaki menedzser végzettséggel rendelkezők 
saját szakmájukban és viszonylag zökkenőmentesen megtalálják a helyüket a 
munkaerőpiacon. 



2. Munkahelyi elégedettség 
A megkérdezettek több mint fele dolgozik még az első munkahelyen, ez 
fakadhat abból is, hogy nem olyan régen szerzett diplomát illetve fakadhat a 
diploma értékéből, hiszen ilyen alacsony fluktuáció mellett a megkérdezettek 
többségével elégedettek a munkahelyükön és ahogyan arra egy külön kérdéssor 
pontos választ ad, viszonylag a hallgatók is meg vannak elégedve a mostani 
állásukkal. (több hallgató volt, aki a saját munkahelyén belül lépett más-más 
beosztásba.) 

Felmerül a következő kérdés, ha már van munkájuk, munkahelyükkel 
elégedettek-e, vagy kényszerűségből elhelyezkedtek valahol, ahol éppen sikerült. 

A jelenlegi munkahely értékelése
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Pontszám (1-5-ig)

A munkahelyüket ötfokozatú skálán értékelve 3,5 átlagos értéket mértünk. Ez a 
mai magyar munkapiaci viszonyokat, ismerve, meglehetősen jó értéknek 
mondható. Ha a kérdéskört részleteiben is megvizsgáljuk, akkor, további érdekes 
és megnyugtató eredményt látunk. 

− Az átlagtól felfelé eltérő mérőszámot kaptunk a szervezeti kultúra /3,88/ 
és az önmegvalósítás /3,55/ kérdéseire. Ez a két érték arra utal, hogy 
beilleszkedésük az új közegbe viszonylag zökkenőmentesen megtörtént 
és elvárásaiknak megfelelő szakmai feladatokat kaptak. Mindezekhez a 
vállalati elvárásokkal megegyező szaktudás, felkészültség szükséges. 

− Az átlaggal közel megegyező értékeket kaptunk a Fizetés /3,46/ és a 
Tanulási lehetőség /3,49/ kérdésekre. A fizetés 3,46–os elégedettségi 
mutatója a korcsoportot illetve az ország munkavállalóinak általános 



elégedetlenségét  ismerve, magasnak mondható. Tanulási lehetőségek jó 
értéke utal arra, hogy a vállalatok lehetőséget látnak a végzett 
hallgatóinkban, támogatják esetleges továbbtanulásukat. Mindkét 
mérőszám a vállalatok által elismert, jó szakmai felkészültséget 
feltételez. 

− Átlag alatti értéket kaptunk az előrelépési lehetőségek /2,61/ kérdésre. 
Ennek oka abban keresendő, hogy a kérdőívvel elért hallgatók többsége 
2002, 2003 tanévben szerezte diplomáját, tehát maximum 2,5-3 éve 
dolgozik. Ennyi gyakorlati idő után még nem biztos, hogy a fiatal 
munkaerő komoly előmeneteli lehetőségeket lát. A találkozón folytatott 
személyes beszélgetések alapján az a kép alakult ki, hogy a már 4-5 éve 
dolgozó műszaki menedzserek közül többnek vezető beosztása van vagy 
önálló vállalkozásba kezdett. 

3. Mennyire sikerült az élethosszig tanulásra 
felkészíteni hallgatóinkat 

„Tervezi-e a továbbtanulást” kérdésre a megkérdezettek 90%-a igen választ 
adott. 

A megkérdezettek nagyon magas arányban szeretnék (42%), sőt szükségesnek 
érzik (68%) tudásukat továbbfejleszteni, aktualizálni és ehhez nagy arányuk a 
Főiskolát választja, ami bizonyítja a BMF-be vetett bizalmukat. 

„Milyen formában szándékozik továbbtanulni” 64%-uk az iskolarendszerű esti 
vagy levelező képzést választotta, amelyet magyaráz, hogy a munkavégzés mellett 
ezek a formák kivitelezhetőek. Mindezek alapján a tervezett BSC képzés 
megvalósításával kitűnő alapot teremtünk végzős hallgatóink MSC képzésben 
való eredményes részt vételéhez. 

A továbbtanulás választott iránya leginkább az idegen nyelv és a menedzsment, 
és az ezekhez szükséges feltételeket Karunk teljes mértékben biztosítani tudja. A 
mostani hallgatóink már előnnyel indulnak, ugyanis az itt elsajátított 
nyelvtudásukból több formában és szinten, Karunkon belül tehetnek akkreditált 
nyelvvizsgákat, ami mára elengedhetetlen feltétele a diploma megszerzésének és a 
munkavállalásnak. 

Összefoglalás 

– a hallgatók szívesen jönnek vissza a főiskolára, ezt igazolja a menedzser 
találkozón megjelent magas hallgatói létszám, és az érdeklődők száma a később 
megrendezésre kerülő menedzser bálról 



– a megkérdezettek nagyon magas százalékban dolgoznak, és viszonylag hamar 
találtak munkát és többnyire az itt megszerzett szakmájukban helyezkedtek el 

– munkahelyi elégedettségük, a mai munkaerő piaci helyzetet is figyelembe véve, 
viszonylag magas 

– az itt megszerzett tudásuk megfelelő bázisát képezi a jövőbeni 
továbbtanulásuknak, amelyhez szándékuk és kedvük is van 

A mellékletben megtalálható a kérdőív szövege és a válaszok százalékos aránya. 



Kiértékelés: 
 

Időpontja: 2004. december 9 17,00-19,00 óra 
Helyszíne: Doberdó utcai étterem és I. előadó 
Résztvevők száma: 83 fő regisztráltatott 
Visszaérkezett kérdőívek száma: 71 darab 
Kiértékelhető kérdőívek száma: 71 darab 
 
1. A diploma megszerzése után: 

 Állást keresett 48% 

 Továbbtanult 20% 
14% mindkettő fenti, azaz állást is 
keresett és tovább is tanult 

 Már volt állása a befejezés 
előtt 44% 

 Egyéb* 7%(pl. kismama) 

 
2. Amennyiben állást keresett, mikor kezdett el munkát keresni a diploma megszerzése 

után? 
Átlag 1,49 hónappal max:12 hó , min:-2 hónap 

 
3. Mennyi idő alatt talált munkát? Átlag 3,24 hónap, max: 9 hó, min: 0 hó 
 
4. A BMF-en tanult szakmájában helyezkedett-e el? 

 Igen 41%  Nem 59%
 
5. Milyen területen helyezkedett el?

 Gazdasági 48% 

 BMF-en tanult műszaki 
21% 

 egyéb, éspedig: * 
 

Érdekes gazdaságit jelöl, de a 4-re nemmel válaszolt: 30% 
6. A munkaszerzésben származott-e előnye abból, hogy a BMF-en végzett

 igen 52% 

 nem 24% 

 nem tudom megítélni 24%

 
7. Milyen formában keresett állást? 

 Ismerős 41% 

 Állásközvetítő 17% 

 Hirdetések 41% 

 A gyakorlati helyen maradt 
17% 

 Fejvadász cég segítségével 
17% 

 Egyéb, éspedig:* 

 



8. Értékelje mennyire veszi hasznát az itt szerzett tudásának a mindennapi munkája 
során! (1-100%)    

      Átlag 50,83%, min:1% max:100% 
 
9. Hány munkahelye volt a diplomája megszerzése óta? …átlag 1,46, min:1  max:.4, első 

munkahely:44 főnek, 62% 
Az idő föggvényében: átlag 0,68 mhely/év és  átlag 1,85 év/mhely 
 
10. Mely szakterületeken szerzett tudását tudja leginkább hasznosítani munkája során: 

 informatika 39% 

 nyelvtudás 39% 

 gazdasági alapismeretek 
(mikro és makroökonómia) 
18% 

 nemzetközi gazdaságtan 
10% 

 vállalkozásgazdaságtan 27% 

 statisztika, matematika 23% 

 minőségirányítás 27% 

 menedzsment 59% 

 számvitel 25% 

 pénzügytan  27% 

 marketing 35% 

 szakirányon szerzett 
ismeretek, éspedig: főleg 
csomagolás és nyomda, 
összesen: 18%* 

 egyéb, éspedig:szociológia 
(1 fő), kommunikáció (1 fő), 
jog (1fő)*

 
11. Rendelkezett-e már nyelvvizsgával a záróvizsga előtt? 

Nyelv(ek):…………...…..     Fok:…………………     Típus:……………………… 
Angol: 56% 
Német: 15% 
Nincs adat: 21% 
Egyéb: 7% 
Közép:51% 
Alap 24!% 
5 főnek volt kettő nyelvvizsgája: 7% 

12. Tervezi-e a továbbtanulást? 

 Igen 64/71=90%  Nem 10%
 
13. Milyen irányban? 

 Idegen nyelv 34% 

 Számítástechnika 11% 

 Menedzsment 30% 

 Szakirányú, éspedig * 

 Új szakterület, éspedig *

A 13.és 14. a továbbtanulni szándékozók arányában (64-gyel osztva!!) 
 
 



14. Milyen formában? 

 Iskolarendszer, nappali 3% 

 Iskolarendszer esti vagy 
levelező 64% 

 Tanfolyam 22% 

 Távoktatás 11% 

 Egyéni tanulás 9% 

 Egyéb, éspedig:3%*

 
15.   Milyen gyakorisággal 

szükséges (kell)         kívánja (szeretne) 
továbbképeznie magát? 

 Egyáltalán nem 7% 

 Havonta 10% 

 Félévente 17% 

 Két évente 23% 

 Öt évente 7% 

 Több 4% 

 Egyáltalán nem 3% 

 Havonta 10% 

 Félévente 18% 

 Két évente  17% 

 Öt évente 14% 

 Több 0% 
 

16. Mostani munkahelyének értékelése: átlagok 
Az alábbi ötfokú skálán jelölje meg mennyire felel meg a jelenlegi munkahelye az 
elképzeléseinek: 
(1: nem felel meg, …..5: maximálisan megfelel) 

 Fizetés  3,46 

 Egyéb javadalmazások 3,03 

 Előrelépési lehetőség 2,61 

 Szervezeti kultúra, légkör 
3,88 

 Tanulási lehetőség 3,49 

 Önmegvalósítás 3,55 

 Egyéb, éspedig: * 

 



 
17. Személyes kérdések: 
− Az abszolutórium megszerzésének időpontja: …………………… 
− Diploma megszerzés időpontja:………………………… 
Kettőnél volt egy év eltérés 
Arányok: 

1997. 3 fő 
1998. 4 fő 
1999. 2 fő 
2000. 3 fő 
2001. 7 fő 
2002. 13 fő 
2003. 25 fő 
2004. 11 fő 

összesen 68 
 
− Végzett szakirány:……………………………………………………………………… 
Bőr-ruha-textil: 17 fő 
Papír-nyomda: 31 fő 
Minőség: 9 fő 
− Tagozat:      nappali 60 fő   levelező 10 fő 
− Elvégezte-e a kooperatív képzést? 

 Igen 13 fő (2003-ban indult) 

 Nem 64 fő 
 
Amennyiben a fentieken túlmenően bármilyen ötlete, javaslata van, kérjük ossza meg 
velünk! * 
 
 

 
        

Köszönjük! 
 
* A nyitott kérdésesekre adott válaszokat egy külön táblázatban rögzítettük, amelyet hely 
hiányában a cikkből kihagytunk. 


