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A Bologna folyamat hatása a munkaerőpiac  
és a felsőoktatás kapcsolatára 

A Bologna folyamat több mint öt éves múltja során számos átalakí-
tás, racionalizálás, akadémiai és infrastrukturális fejlesztés történt a 
felsőoktatási intézményekben. A folyamat egyik következménye az 
intézmények munkaerő-piaci kapcsolatainak megerősítése, „társa-
dalmi bázis” kialakítása az intézmények stratégiai döntéseiben. A 
munkaadók ezen változások révén nagyobb szerepet vállalhatnak 
az oktatási programok tartalmának és szerkezetének a kialakításá-
ban, ami különösen fontos a magyar felsőoktatás területén. 
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Bologna szeminárium 

Az Európai Felsőoktatási Térség továbbfejlesztése érdekében az 
Európai Bizottság útjára indította a nemzeti Bologna Tanácsadói Hálóza-
tokat minden EU-tagországban, így Magyarországon is. Tevékenységük 
célja, hogy az egyes, a Bologna folyamathoz kapcsolódó célokról széles 
körben, magas színvonalon tájékoztassák a felsőoktatásban és a foglal-
koztatásban érdekelteket. A Bologna Tanácsadó Hálózat koordinálását 
Magyarországon a Tempus Közalapítvány végzi, az Oktatási Minisztéri-
ummal, a Nemzeti Bologna Bizottsággal és más felsőoktatási szakmai 
szervezetekkel együttműködve. 

Vállalati kapcsolatok – képzők és munkáltatók szerepe az új felsőok-
tatási szerkezet fejlesztésében címmel rendezte meg a Tempus Közala-
pítvány a Bologna folyamat aktuális kérdéseivel foglalkozó szakmai 
szemináriumát, amelynek keretében az európai szinten kezdeményezett 
újdonságok magyarországi megvalósulásával ismerkedhettek meg a 
résztvevők. 



A szeminárium keretében lehetőség volt a felsőoktatási intézmények 
és munkáltatók véleménycseréére az Európai Képesítési Keret 2006-os 
bevezetése, illetve a kimeneti követelmények meghatározása kapcsán. 
A délelőtti szekcióban tartott vitaindító előadások megismertették, körül-
járták a téma sarkalatos pontjait. Az előadásokat követően kerekasztal-
beszélgetések formájában hallhattuk a felkért beszélgető partnerek és a 
résztvevők véleményét, javaslatait. 

A rendezvény megnyitóján Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter el-
mondta: a bolognai rendszer bevezetése olyan képzési struktúrát alakít 
ki, amely jobban alkalmazkodik a munkaerő-piaci követelményekhez. 
Magyar Bálint szerint, amikor a magyar felsőoktatásban létező túlkép-
zésről beszélünk, nem csak azt kell figyelembe venni, hogy hány diákot 
vesznek fel az intézményekbe, hanem azt is, hogy mennyi időt töltenek 
bent az egyetemeken, főiskolákon, illetve milyen területet, milyen szakot 
választanak. 

A többciklusú képzés bevezetése lehetővé teszi, hogy bármely cik-
lus végén kilépjen a diplomás a munkaerőpiacra, illetve vissza is térhes-
sen, ha magasabb szinten szeretné folytatni a felsőoktatási tanulmánya-
it. Az átállással a bolognai rendszerre a felsőoktatás szerkezete sokkal 
jobban illeszkedhet a munkaerőpiac erősen strukturált jellegéhez. De 
nagyobb variabilitást is lehetővé tesz, így jobban tud alkalmazkodni a 
specializált munkaerő-piaci feltételekhez. 

Európai Képesítési Keretrendszer 
Az Európai Képesítési Keretrendszer 2006-os bevezetése kapcsán 

Dr. Gönczi Éva, miniszteri főtanácsos elmondta, hogy minden, egy adott 
országban megszerezhető képesítés valamilyen módon ebbe a keret-
rendszerbe beilleszthető, így más országokéval összehasonlítható lesz. 
Magyarországnak pedig óriási szüksége van arra a versenyképesség 
szempontjából, hogy a megszerezhető képesítések ismertek legyenek 
Európában. 

A képzők és alkalmazók közötti kommunikációs  
csatornák szerepe  
Résztvevők: 
Dr. Várkonyi András (FTT – titkár) 
Dr. Mészáros Tamás (Budapesti Corvinus Egyetem – rektor) 
Rohonczi Edit (SZÁMALK SES és OBS – oktatási igazgató) 
Sum István (Magyar Posta Zrt. Oktatási Központ – központvezető) 

 



Niklai Ákos (Magyar Turizmus Rt. – elnök) 
Moderátor: Dr. Roóz József, Bologna tanácsadó 
Rapporteur: Antal Krisztina – TKA 

A képzők és alkalmazók közötti kommunikációs csatornák szerepé-
ről szóló kerekasztal-beszélgetés résztvevői alapvetően 3 különböző pi-
aci szereplőt képviseltek: a Felsőoktatási Tudományos Tanácsot (FTT), 
a munkáltatókat, illetve a felsőoktatási intézményeket. 

A beszélgetés első részében a kerekasztal-beszélgetést levezető 
moderátor arra próbált meg választ kérni a résztvevőktől, hogy mi is pon-
tosan az FTT feladata, hogyan vélekednek a munkaerőpiac szereplői a 
Bologna folyamatról, illetve a felsőoktatási intézmények mit gondolnak a 
munkáltatókkal történő együttműködésekről. 

A Felsőoktatási Tudományos Tanács egyik alapvető feladata, hogy 
a munkaerőpiac igényeit közvetítse a felsőoktatási intézmények felé. A 
munkaerőpiac igényeit elsősorban a tanácsba delegált tagokon keresztül 
tudja érvényesíteni, illetve egyes fontosabb kérdések köré ad-hoc bizott-
ságokat, munkacsoportokat szerveznek. Az egyik legutóbbi ilyen jellegű 
kérdéskör a kutató-egyetemek témakörben jött létre, ahol a felsőoktatás-
ban jelentkező elitképzésről is szó esett. A felsőoktatási intézmények és 
a munkáltatók közötti munkaerő-piaci kérdések értelmezést sokszor az 
gátolja, hogy az intézmények és a munkáltatók eltérően értelmezik 
ugyanazokat a fogalmakat, ezért az eredményes munkához mindenkép-
pen szükség lenne egy „közös nyelv” kialakítására. 

Az FTT titkára szerint mindenképpen támogatni kell azokat a fiatalo-
kat, akik tovább szeretnének tanulni a felsőoktatási intézményekben, 
mindössze a megfelelő módszerekre kell figyelni hallgatói létszám elő-
irányzásánál. Pl. milyen szakmákra, kompetenciákra lesz szükség 4–5 
év múlva? Ebben fontos a munkáltatók visszajelzése, illetve a hallgatói 
és doktoranduszi érdekek érvényesítése.  

A munkaerő-piaci szereplők részéről különböző vélemények hango-
zattak el a Bologna folyamat ismertségét illetően. Míg a Magyar Turiz-
mus Rt. megpróbál minden Bolognával kapcsolatos fórumon és szemi-
náriumon részt venni és saját érdekeit érvényesíteni, addig a Ma- 
gyar Posta Zrt. képviselőjétől megtudtuk, hogy számukra nem maga a 
Bologna folyamat a fontos, hanem az, hogy a felvett munkaerő akár már 
másnap munkába állítható legyen. 

A turizmusra nemzetközi jellege miatt jellemző, hogy vannak nagyon 
híres és sikeres felsőoktatási intézményeik, ahol saját szervezésű kép-
zéseket szerveznek (pl. ACCOR Akadémia), a postánál pedig a szak-



képzés terén valósul meg az alkalmazók és a képzők közötti szoros 
együttműködés.  

Mindkét munkaerő-piaci szereplőnél elmondható, hogy nagyon erős 
szelekció érvényesül egy-egy üres poszt betöltésénél, és a diplomás mun-
kahelyekre főleg főiskolai végzettségű munkatársakat vesznek fel. Egyet-
értés volt abban is, hogy a munkaerőpiac nem jelzi az igényeit a felsőok-
tatási szereplők felé, mert ez önmagában túl általános lenne, viszont ha 
egy-egy munkáltató közvetlenül keres meg egy-egy felsőoktatási intéz-
ményt, akkor az gyümölcsöző lehet mindkét fél számára. 

A felsőoktatás szereplői részéről elhangzott, hogy önmagában az 
nem jelent problémát, ha a munkáltatók nem ismerik a Bologna-
folyamatot, hiszen egy vállalat sem a végzett hallgató indexe alapján 
dönt a munkaerő felvételnél. A Budapesti Corvinus Egyetem rektora sze-
rint ma egy felsőoktatási intézménynek 4 szempontot mindenképpen 
szem előtt kell tartania, ha versenyképes szeretne maradni:  

– figyelembe kell vennie a nemzetközi trendeket, hiszen ezek ha-
zánkba is hamarosan begyűrűznek;  

– figyelnie kell a hallgatói igényekre (mit preferálnak a diákok, mire 
van igényük);  

– nem szabad megfeledkeznie a munkaerőpiac visszajelzéseiről 
(milyen szakokra van szükség, milyen struktúrában, milyen lét-
számmal stb.);  

– figyelni kell arra, hogy a felsőoktatási intézmény döntsön arról, 
hogy mit is tanítson, a hallgató hosszú távú érdekeit figyelembe 
véve.  

Elhangzott, hogy a munkaerőpiac nem várhatja el a felsőoktatási in-
tézményektől, hogy rögtön specializált tudást adjanak a végzett hallga-
tóknak, hiszen az ő feladatuk egy generális tudás átadása. 

A résztvevők egyet értettek abban, hogy a rövid távú munkaerő-
piaci előrejelzések helyett hosszú távú előrejelzésekre lenne szükség 
ahhoz, hogy az alkalmazók és a képzők szorosabban együtt tudjanak 
működni egymással. A lehetséges kapcsolatépítésről szóló viták a szak-
képzés területén egyébként már évekkel ezelőtt megjelentek. 

Elmondhatjuk, hogy az együttműködésnek nincs igazán formalizált 
csatornája, legtöbbször személyes kapcsolaton nyugszik, és akkor mű-
ködik sikeresen, amikor egy cég vagy vállalat konkrétan megkeres egy 
felsőoktatási intézményt a munkaerőpiacon jelentkező igényeivel kap-
csolatban. A gyakorlati képzés terén azonban reális együttműködési le-
hetőség nyílik a partnerek között.  

 

 



Az egyes képzési szintek kimeneti  
követelményei 

Résztvevők:  
Dr. Asbóth Ede (Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettes) 
Dr. Mezey Barna (ELTE dékán) 
Roberts Éva (OFIK tájékoztatási igazgatóhelyettes) 
Dr. Szabó Imre (SZTE dékán) 
Moderátor: Dr. Derényi András (Bologna tanácsadó) 
Rapporteur: dr. Klekner Bíbor (TKA) 

 
A kerekasztal beszélgetésen a képzési kimenetekkel kapcsolatban a 

jogi képzés került a beszélgetés középpontjába, hiszen a résztvevők egy 
kivétellel mind jogászok voltak, amelynek kapcsán a kerekasztal részt-
vevői az alábbi problémákat vetették fel: 

1. A jogászok képzésénél a kimeneti követelmények megállapítása 
óriási problémát okoz, ugyanis nincsenek pontos adatok arról, 
hogy a jogászok több mint 50%-a, aki nem jogi helyre kerül, pon-
tosan hol dolgozik. Így a felvevő piac megállapítása szinte lehetet-
len. Azt a kerekasztalon résztvevők egyöntetűen elismerték, hogy 
túlképzés van a jogászokból, de az is kiderült hogy ma a legjob-
ban konvertálható diploma a jogi diploma.  

2. A kimenti követelményeket még azért is át kell gondolni, mert a 
mai egyetemre kerülő generáció már teljesen más alapkészsé-
gekkel rendelkezik, és így máshogyan kellene az egymásra épülő 
új készségeket is átadni, mint ahogy jelenleg történik. Abban a 
kerekasztal résztvevői egyetértettek, hogy a jogi képzés elsősor-
ban a jogi gondolkodást tanítja meg, a gyakorlati képzést nem, és 
ezt később, a szakvizsgára való felkészülés közben sajátítják el. 
Ezek a készségek ismét csak azért fontosak, mert ha nem tudjuk 
pontosan milyen felvevő piaca van a jogászoknak, akkor azt sem 
tudjuk, hogy milyen egyéb kompetenciákra van szüksége az 
egyetemekről kikerülő hallgatóknak. 

3. A jogász képzés megosztása nem lehetséges, és nem is kerül 
megosztásra. Ugyanakkor elmondható, hogy az első öt év nevez-
hető az első ciklusnak, majd a szakvizsga a másodiknak, ez már 
a mostani rendszerben is adott. A képzéssel kapcsolatban 
Roberts Éva, az OFIK igazgatóhelyettese elmondta, hogy a mun-
káltatók körében végzett felmérésük alapján a munkáltatók egyön-
tetű véleménye az, hogy a jelenlegi képzés túlságosan elméleti, 



és a fiatal pályakezdőket külön ki kell képezni a gyakorlatiasabb 
hozzáállásra. 

Összefoglalva a beszélgetést Derényi András megemlítette, hogy az 
elmondottak alapján ő azért látna lehetőséget egy általános, de rövidebb 
jogi képzés szervezésére, és egy jobban a gyakorlatra koncentráló ki-
egészítő képzésre is. Elmondta azt is, hogy a kimeneti követelményeket 
két csoport szerint kellene figyelembe venni: 

 a jogi szakmai szervezetek, ahová most is a jogászok 50% he-
lyezkedik el, 
 és az egyéb munkáltatók körére.  

 
A Tempus Közalapítvány idén további 7, a Bologna folyamat aktuá-

lis kérdéseit érintő szemináriumot szervez. A részletekről a www.tka.hu 
honlapon tájékozódhatnak. 
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