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1. A KUTATÁSI EL İZMÉNYEK A KUTATÁS MOTIVÁCIÓJA  
 

A 90-es éveket követıen a felsıoktatás expanziója kapcsán a hazai oktatás-gazdaságtani 

irodalomban a 2000-es évek elején megfogalmazódtak a diplomás túlképzéssel kapcsolatos 

vélemények, ellenvélemények. (lásd például Polónyi-Tímár 2001, Galasi 2004, Köllı 2005, 

Kertesi – Köllı, 2005) A 2010-es kormányváltást követı új oktatás-politika nyomán a 

kérdésnek aktuálpolitikai felhangja is lett, így a média elıszeretettel foglalkozik a kérdéssel, 

és számos hírt hallani arról, hogy túl sok diplomával rendelkezı végez a felsıoktatásban (lásd 

például MTI 2011). Elıszeretettel használják erre a túlképzés fogalmát és számos „elrettentı” 

statisztikát hallhatunk arról, hogy a végzettek száma többszörösére nıtt, a diplomával 

rendelkezık nem tudnak elhelyezkedni, bizonyos szakmáknak nincs „keletje”. Jelen dolgozat 

megírásában elsısorban nem az aktuálpolitikai célzat, de a tudományos érdeklıdés játszott 

szerepet. 

A rendszerváltást követıen 1990 és 2010 között a felsıoktatásban tanulók létszáma 

valóban közel három és félszeresére nıtt: nappali tagozatra közel háromszor annyian, levelezı 

tagozatra pedig majdnem ötször annyian járnak, mint a rendszerváltáskor (KSH Stadat 2011). 

Míg 1999-ben Magyarországon a 19 éves korosztály 21%-a, a 20 évesek 24%-a vett részt a 

felsıoktatásban, addig ez 2007-re 34% illetve 38%-ra nıtt (OECD 2009a), amely esetében 

Trowe értelmezése szerint (Hrubos 1998) már tömeges felsıoktatásról beszélhetünk. 

Azonban az ilyenfajta mutatók illetve az, hogy hány százalékkal nıtt az egyetemeken 

tanulók és végzettek száma, nem nyújt elegendı alapot ahhoz, hogy túlképzésrıl beszéljünk. 

A túlképzés, mint negatív jelenség, csak valamihez viszonyítottan értelmezhetı. Mihez képest 

túl sok? A második világháborút követıen számos országban alkalmazott eljárás volt az 

oktatás munkaerı szükségleten alapuló tervezése (lásd pl. Timar 1990, Bertrand 1993, 

Polónyi 2002). A módszer ugyan napjainkban is alkalmazott (az Európai Unió is támogatott 

hasonló kutatásokat), de az ajánlások megfogalmazásán túl nem volt jellemzı, hogy az 

oktatási keretszámokat ezek alapján határozták volna meg.1 Jelen kutatás viszont nem ennek a 

területnek a mentén kívánja vizsgálni a kérdést, hanem a képzettebb rétegek munkapiaci 

helyzetének vizsgálatán keresztül. 

                                                 
1 Az MTA által 2010 tavaszán elindított  "Munkaerı-piaci elırejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok 
elırejelzése" projekt célja a munkaerı-piaci kereslet és a kínálat részletekbe menı vizsgálatával és 
egybevetésével, továbbá az elhelyezkedés esélymutatóinak bemutatásával segíteni azokat az intézményeket, 
amelyek célja a munkaerıigények felmérése és közvetítése, valamint az álláskeresık elhelyezkedésének 
támogatása. (MTA 2011) 
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Az egyik ilyen lehetıség, ha vizsgáljuk a diplomával rendelkezık foglalkoztatási 

jellemzıit, például az elhelyezkedés nehézségeit. Amennyiben túl sok diplomást bocsát ki a 

felsıoktatás, akkor várható, hogy azok nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak elhelyezkedni. 

Így a túlképzés értékelésének egyik legegyszerőbb módja lehet például a munkanélküliségi 

ráták vizsgálata: el tudnak-e helyezkedni a diplomások a végzést követıen, vagy nem találnak 

munkát maguknak? Az sem mindegy azonban, hogy amennyiben elhelyezkednek, akkor 

milyen munkát találnak maguknak, vagyis megfelelı lesz-e a végzettségük szintjéhez, milyen 

lesz a munkakör által elvárt és a diplomás által megszerzett végzettség illeszkedése? A 

következıkben ezt tekintjük át egy kicsit részletesebben. 

A munkanélküliségi ráták vizsgálata alapján egyáltalán nem tőnik „vészesen 

komolynak” a helyzet, hiszen a diplomával rendelkezık munkanélküliségi rátája töredéke az 

alacsonyabb végzettséggel rendelkezıkének. Nemzetközi kitekintésben pedig a 

magyarországi felsıfokú végzettségőek munkanélküliségi rátája még mindig az egyik 

legalacsonyabb közé tartozik az OECD országok között. Ezzel kapcsolatosan megfigyelhetı 

azonban, hogy Magyarországon az alacsonyabb iskolázottságú rétegek foglalkoztatási rátái 

rendre alacsonyabbak, mint a náluk magasabb végzettségőeké, vagyis lehet, hogy a magasabb 

iskolázottságú rétegek kiszorítják ıket a munkahelyekrıl (lásd pl. Kotsis 2009). Ez a 

diplomások esetében azt jelentheti, hogy a középfokú végzettségőek elıl foglalják el a 

munkahelyeket. 

Ha ez így van, akkor gyakorlatilag feleslegesen szerezték meg a diplomájukat, hiszen 

olyan munkakört töltenek be, amelyet anélkül is elláthatnának, vagyis felsıoktatási 

tanulmányaik kárba vesznek. Ez a felsıoktatásra fordított kiadások nem hatékony 

felhasználását jelenti. A másik oldalon azonban ott van az a lehetıség, hogy az azonos 

elnevezéső munkakörök tartalmukban megváltoztak, és bár korábban elegendı volt hozzájuk 

középfokú végzettség, mostanra a munkavállalóknak olyan tudással kell rendelkezniük a 

munka elvégzéséhez, amelyet az egyetemi tanulmányaik során szereznek meg. Ezért 

dolgozatomban foglalkozom a technológiai változásokkal és annak munkakörökre gyakorolt 

hatásával is.  

A ’skill biased technological change’ (SBTC magyarul egyszerően technológiai 

változás) leggyakoribb definíciója „a modern technológia megjelenésének következtében 

megfigyelhetı kereslet növekedés a képzettebb, és kereslet csökkenés a képzetlenebb 

munkaerı iránt, amely általában együtt jár a képzettebb és a képzetlenebb réteg 

bérkülönbségek növekedésével.” (Heitiger – Stehn 2003:5) Bár vannak olyan vélemények is, 

amelyek szerint a technológiai haladás éppen a képzetlenebbek iránti igényt növeli meg (lásd 
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Falusné 1997, 2000). Az, hogy melyik eset valósul meg számos tényezıtıl függhet, például a 

munkaadók menedzsment filozófiájától vagy a képzettek és képzetlenek munkabérétıl, ezek 

egymáshoz való viszonyától is. De számos olyan, nem a munkahelyen megjelenı igénybıl is 

táplálkozhat a felsıfokú képzettségőek iránti keresletnövekedés, mint a modern 

társadalomban való eligazodás szükségessége, a modern technika alkalmazásának mindennapi 

igénye. Erre jó példa a szolgáltató szektor, ahol a vevık képzettségi szintjének emelkedése a 

szolgáltatás nyújtójával szembeni végzettség igények növekedését eredményezi (Rimler 

1999). 

Az SBTC leggyakoribb mérési módja az iparágakon belüli képzettségi szint növekedés 

mérése. Ehhez az iskolázottsági szint emelkedését két tényezıre bontják, az iparágak 

szerkezeti változására (tehát azáltal nı az iskolázottság, hogy a tudásintenzív iparágak 

kerülnek elıtérbe), illetve az iparágakon belül megfigyelhetı általános iskolázottsági szint 

növekedésre. Ez utóbbit azonosítják az SBTC-vel (Rimler 2003). Ugyanakkor ezek a 

vizsgálatok önmagukban nem feltétlen a kereslet változását mutathatják meg, hiszen akkor is 

megfigyelhetı az iskolázottsági szint növekedése, ha a felsıfokú végzettségőek kínálata 

növekszik meg, akik aztán akár középfokú munkaköröket is betölthetnek.  

Így ezek a vizsgálatok általában kiegészülnek más mutatók vizsgálatával (például 

Machin –Van Reen 1998), illetve a kereslet és kínálat viszonyait tükrözı bérvizsgálatokkal és 

a felsıfokú végzettek felsıfokú végzettséget nem igénylı munkakörökben való 

elhelyezkedési arányának vizsgálatával (például Gottschalk- Hansen 2003). 

1980 és 2005 között a Magyarországon a foglalkoztatottak esetében megfigyelhetı 

iskolázottsági szint növekedésben nagyobb szerepe volt a foglalkozásokon belüli 

iskolázottsági szint növekedésnek (kivéve az 1996 és 2002 közötti idıszakot). Míg más 

munkák (Kézdi 2002) szerint a rendszerváltás környékén a tudásintenzív iparágak elıtérbe 

kerülésének, 1995-öt követıen pedig az SBTC-nek volt nagyobb szerepe az iskolázottsági 

szint növekedésben. 

A bérprémiumok és annak vizsgálata, hogy a felsıfokú végzettségőek hány százaléka 

helyezkedik el felsıfokú végzettséget nem igénylı munkakörben, azt mutatta ki, hogy míg 

1995-öt követıen a felsıfokúak iránti kereslet növekedés és a viszonylag rugalmatlan kínálat 

miatt a diplomások bérprémiuma nıtt (Kézdi 2002), 1998-at követıen már csökkent, 2000 és 

2002 között pedig stabilizálódott (Galasi 2004). Az ezt követı idıszakban a bemutatásra 

kerülı ÁFSZ adatok elemzésével azt tapasztaljuk, hogy a szellemi foglalkozások esetében 

csökken a felsıfokú végzettségőek bérprémiuma. 
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Ez azt is jelenti, hogy a felsıfokú végzettek megnövekedett kínálatát ekkor már nem 

ellensúlyozza az SBTC-bıl származó kereslet növekedés, azaz egy részük kénytelen 

alacsonyabb végzettséget igénylı munkát is elvállalni. (Ugyan a két vizsgálat nem 

összekapcsolódó, de ezt látszik alátámasztani az is, hogy egyre magasabb százalékuk dolgozik 

„az egyéb felsıfokú vagy középfokú képzettséget igénylı foglalkozásokban”. Míg 1980-ban 

5,7%, 2005-ben már 20% volt a felsıfokú végzettségőek aránya ebben a foglalkozási 

fıcsoportban). 

 Már az 1980-as években az USA-ban foglalkoztak azzal a kérdéssel (lásd Duncan-

Hoffman 1981, Rumberger 1987), hogy milyen módon befolyásolja a felsıfokú végzettségőek 

keresetét az, ha a végzettségüknél alacsonyabb munkakört töltenek be. Ebbıl ugyanis arra is 

lehet következtetni, hogy hogyan látják el a feladataikat, feltételezve, hogy a bért a 

munkáltatók a munkavállalók termelékenysége alapján fizetik.  

A mérés alapját az úgynevezett ORU (Overeducation – Required education – 

Undereducation) specifikáció jelenti, amely a minceri kereseti függvény továbbfejlesztésének 

tekinthetı. A minceri kereseti függvény a keresetek alakulását a feltehetıen befolyásoló 

tényezıkkel kapcsolja össze úgy, hogy a függı változó a keresetek logaritmusa, a magyarázó 

változók között pedig szerepel a befejezett iskola évek száma. Ezáltal az iskolázottságban 

bekövetkezett változás relatív hatását kapjuk meg a keresetekre vonatkozóan (lásd bıvebben 

3.1.2.3 fejezet). Ezzel szemben az ORU specifikációban az iskolaévek keresetnövelı hatása 

helyett megkülönböztetik a túlképzettség (overeducation), az éppen megfelelı iskolai 

végzettség (required) és az alulképzettség (undereducation) bérre gyakorolt hatását (lásd 

például Duncan-Hoffman 1981).  

Az azóta eltelt három évtizedben végzett felmérések eredményei szerint azok, akik 

sajátjuknál alacsonyabb végzettséget igénylı munkakört töltenek be, azaz túlképzettek, többet 

keresnek, mint az ugyanolyan munkakört betöltı de a munkakörnek éppen megfelelı 

végzettségő társaik (Verdugo – Verdugo 1989, Sichermann 1991, Cohn – Khan 1995, Kiker et 

al 1997, Mendes et al 2000, Hartog 2000, McGuinnes 2006). Ebbıl a kutatók azt a 

következtetést vonták le, hogy a diploma megszerzése még ebben az esetben sem tekinthetı 

elfecsérelt beruházásnak, hiszen idıvel megtérül. A túlképzés másik értékelési módszere (az 

elhelyezkedés nehézségét mutató munkanélküliségi ráta mellett) tehát például az egyének 

jellemzıjének, túlképzettségének vizsgálata.  

Az idı elıre haladtával azonban néhány kritika érte ezeket a vizsgálatokat, erre pedig 

elsısorban a felsıoktatásban résztvevık számának nagyarányú megnövekedése szolgáltatta az 

alapot. A korábbi vizsgálatok ugyanis feltételezték, hogy minden diplomával rendelkezı 



 6 

ugyanolyan képességekkel rendelkezik (homogén képességek elmélete), holott a 

tömegesedéssel egyre inkább felvételt nyernek olyanok is a képzésbe, illetve el is végzik azt, 

akik valószínősíthetıen rosszabb képességekkel rendelkeznek (Halaby 1994, Bauer 2002, 

Chevalier 2003). Ezeknek a rosszabb képességőeknek a munkahelyi teljesítménye is 

korlátozottabb, ha pedig ezt nem vesszük figyelembe, akkor ez a túlképzettek bérelınyének 

torzított mérését eredményezi.  

Így ezek az újabb vizsgálatok már igyekeztek a végzetteket képességeik szerint is 

elkülöníteni. Chevalier (2003) munkájában megkülönbözteti egymástól a ténylegesen 

túlképzetteket, akik jobb képességeik miatt alkalmasak magasabb végzettséget és képességet 

igénylı munkakörök betöltésére, és a csak látszólag, azaz kvázi túlképzetteket, akik viszont 

csak papíron tőnnek annak, valójában alacsonyabb képességeik miatt illeszkednek a 

munkakörükhöz. Chevalier feltételezte, hogy ez a második csoport éppen ezért nem is 

rendelkezik akkora bérelınnyel, mint a ténylegesen túlképzettek, hiszen nincsenek azoknak a 

képességeknek a birtokában, amelyekkel jobban, vagy hatékonyabban tudnák ellátni az adott 

munkakört a középfokú végzetteknél. 

Ez a tendencia a magyar felsıoktatás kapcsán is felvethetı. A 19-20 éves korosztály 

felsıoktatási részvételi rátája az elmúlt 10 évben Magyarországon – ahogy az már korábban is 

említésre került – összesen közel 10%-kal növekedett az OECD adatai szerint. Ennek 

fényében reálisnak tőnik a feltevés, hogy a nagyobb merítés miatt rosszabb képességőek is 

bekerülnek a felsıoktatásba, feltételezve, hogy a felsıoktatásba az eloszlás felsı szegmense 

kerül be. Emellett azonban, mivel a tanárok száma nem emelkedett ilyen ütemben a vizsgálat 

idıszak alatt, az egy tanárra jutó diákok számának növekedése azt is maga utána vonja, hogy 

az oktatás során „kevesebb” képességet szereznek meg a hallgatók (legyenek ezek akár 

úgynevezett soft skillek, vagy akár konkrét szakismeret). Az diák/oktató aránynak a 

növekedése globálisan is kimutatható, de jelentıs eltérések tapasztalhatók egyetemenként, és 

akár szakterületenként is. A Debreceni Egyetemen elsısorban a gazdasági területeken volt 

megfigyelhetı az egy tanárra jutó hallgatók számának növekedése (DE 2010). Ezért azt 

várhatjuk, hogy a gazdasági végzettek között jellemzıbb lesz a kvázi túlképzettség 

megjelenése, így ez a szakterület szignifikáns szerepet tölt be a túlképzettség kvázi túlképzett 

kategóriájába kerülésben. 

A megfigyelhetı negatív irányú tendenciák szerint tehát a téma kutatásra érdemes. A 

tömegesedés eredményeképpen pedig a képességek heterogenitását feltételezı modell 

lefuttatása is idıszerővé vált, amelynek eredményei további adalékul szolgálhatnak a 

túlképzéssel kapcsolatos vizsgálatokhoz, elemzésekhez. 
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2. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS SZERKEZETE , ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN  
 

Dolgozatomban foglalkozom azokkal az irodalmakkal, amelyek az oktatás szerepét 

vizsgálják, ezen belül az emberi tıke, a spence-i szőrı, az állásverseny és a hozzárendelési 

elméletekkel (3.1-es fejezet). Emellett megvizsgálom, milyen módon lehetséges a túlképzés 

értékelése. A különbözı lehetıségek közül a nemzetközi vizsgálatokban is alkalmazott egyik 

módszerrel, a munkavállaló munka által megköveteltnél magasabb iskolai képzettsége, azaz a 

túlképzettség vizsgálatával foglalkozom részletesebben (3.2-es fejezet). A mérés alapját az 

úgynevezett ORU (Overeducation – Required education – Undereducation) specifikáció 

jelenti, amely a minceri kereseti függvény továbbfejlesztésének tekinthetı. A minceri kereseti 

függvény a keresetek alakulását a feltehetıen befolyásoló tényezıkkel kapcsolja össze úgy, 

hogy a függı változó a keresetek logaritmusa, a magyarázó változók között pedig szerepel a 

befejezett iskolaévek száma. Ezáltal az iskolázottságban bekövetkezett változás relatív hatását 

kapjuk meg a keresetekre vonatkozóan (lásd bıvebben 3.1.2.3 fejezet). Ezzel szemben az 

ORU specifikációban az iskolaévek keresetnövelı hatása helyett megkülönböztetik a 

túlképzettség (overeducation), az éppen megfelelı iskolai végzettség (required) és az 

alulképzettség (undereducation) bérre gyakorolt hatását (lásd például Duncan-Hoffman 1981). 

Bár a módszer a minceri kereseti függvény továbbfejlesztésének tekinthetı, az általa 

kapott eredmények sok esetben ellent mondásban állnak az emberi tıke elmélet alaptételeivel. 

Így az is érdekes kérdés, hogy ez a módszer hogyan viszonyul az oktatással foglalkozó 

elméletekhez, beilleszthetık-e azoknak a keretei közé?  

Így tehát a témának gyakorlati és elméleti jelentıssége is van. 

A dolgozat elkészítésének célkitőzése, hogy tudományos alapokon megválaszolható 

legyen az a kérdés, vajon a felsıoktatás tömegesedése vezetett-e túlképzéshez 

Magyarországon. Az irodalomelemzés mellett, amely megteremti a vizsgálat elméleti alapjait, 

empirikus elemzést is végzek. Az empíria két részre bontható. Az elsı részben a hazai 

irodalomban fellelhetı empirikus elemzések eredményeinek és statisztikai adatok 

feldolgozásának a segítségével igyekszek átfogó képet adni a felsıfokú végzettek foglalkozási 

helyzetére vonatkozóan. Vizsgálom a munkapiac kínálati és keresleti oldalának változását, és 

ezeknek az eredıjeként a diplomások foglalkozási helyzetében és a kereseteiben 

bekövetkezett változásokat mutatom be (4.1-es fejezet). Ezek a vizsgálatok elsısorban a 

felsıfokú végzettek gazdasági pozíciójában bekövetkezett változások bemutatására 
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alkalmasak, és úgy tőnik, hogy a 2000-es éveket követıen a felsıfokú végzettségőek 

bérprémiumában negatív irányú változások figyelhetık meg. 

Ugyanakkor túlképzettség értékeléséhez saját empirikus vizsgálatot is lefolytatok (4.2-es 

fejezet). A Debreceni Egyetem 2007-ben és 2009-ben végzett hallgatóinak esetén keresztül 

igyekszek részletesebb képet adni a felsıfokú végzettek foglalkoztatási helyzetérıl. Ennek 

oka, hogy országos szinten készülı felmérések nem tartalmaznak kérdéseket a túlképzettség 

értékeléséhez, így egy saját vizsgálat lefolytatása látszott szükségesnek. 

Bár ilyen formában nyilvánvalóan nem lehetséges az egész országra vonatkozó 

következtetések levonása, továbbá szükséges a regionális helyzetbıl adódó torzítások szem 

elıtt tartása, ugyanakkor mint az ország egyik legnagyobb egyeteme, lehetıséget nyújt 

bizonyos mértékő tendenciák azonosítására, és korlátok között ugyan, de ebbıl való 

következtetések megfogalmazására. Valamint, ami a legfontosabb, lehetıséget nyújt a 

vizsgált jelenség azonosítására, hatásának kimutatására. Márpedig ez lényegesebb, mint 

országos elterjedtségének vizsgálata, utóbbi inkább egy újabb kutatás témája lehet. 

Az esettanulmányban vizsgálom a felsıfokú végzettek különbözı rétegeinek (a 

túlképzetteknek és a túlképzettségen belül elkülöníthetı kategóriáknak) a bérhátrányát. Itt 

ugyanis középfokú végzettséggel rendelkezık nem szerepelnek az adatbázisban, így a 

felsıfokú végzettek különbözı csoportjainak egymáshoz képesti keresetelınyét, illetve 

hátrányát lehet csak vizsgálni. Ha viszont létezik jelentıs keresetkülönbség a felsıfokú 

végzetteken belül is, akkor az jelezheti, hogy lesznek olyanok, akik számára a felsıfokú 

tanulmányok rövid távon egyáltalán nem, vagy csak részben térülnek meg. 

Emellett pedig azonosítom azokat a tényezıket, amelyek hatására az egyén nagyobb 

valószínőséggel válik túlképzetté (ezen belül is a túlképzettség különbözı csoportjaiba 

tartozóvá.) Itt szintén a Debreceni Egyetem végzettjeinek esetén keresztül tesztelem az 

elméleti áttekintés során feltárt befolyásoló tényezıket. 

Röviden tehát a dolgozat felépítése: 

1. fejezet : Bevezetés 

2. fejezet: A doktori értekezés kutatási kérdései és hipotézisei 

3. fejezet: Irodalom áttekintés 

3.1-es fejezet: az oktatással foglalkozó elméletek bemutatása. 

3.2-es fejezet: a túlképzés lehetséges értékelési módjai, ezen belül is a túlképzettség 

vizsgálatának bemutatása. 

4. fejezet: Empirikus vizsgálatok 
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4.1-es fejezet: empirikus elemzések eredményeinek és statisztikai adatoknak a 

bemutatása, a felsıfokú végzettek gazdasági pozíciójában és a 

foglalkoztatási helyzetében bekövetkezett változások vizsgálata. 

4.2-es fejezet: esettanulmány bemutatása, a Debreceni Egyetem végzett hallgatóin 

keresztül a túlképzettség értékelése, keresetekre gyakorolt hatása, és a 

túlképzetté válást befolyásoló tényezık tesztelése. 

5. fejezet: hipotézisek értékelése, új tudományos eredmények, lehetséges kutatási 

irányok 
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3. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS KUTATÁSI KÉRDÉSEI  

 

A doktori értekezés fı kérdése: 

Okozott-e Magyarországon a rendszerváltást követı felsıoktatási tömegesedés 

túlképzést? 

 

A fı kérdés megválaszolásához az alkérdésekre adott válaszokon keresztül juthatunk el. 

Ehhez szükség van a megfelelı oktatással és túlképzéssel kapcsolatos nemzetközi és hazai 

irodalom áttekintéséhez, a túlképzés mérésére alkalmas modellek bemutatásához, valamint az 

ezeken belül általam választott, a túlképzettség mérésére kidolgozott ORU modell és annak 

továbbfejlesztett változata ismertetéséhez. Az ezzel kapcsolatos alkérdés: 

 

1. A fı kérdés vizsgálatához a legmegfelelıbb túlképzési definíció hogyan értelmezhetı 

az oktatással foglalkozó elméletek keretében? 

 

Az irodalmi áttekintés után a hazai empirikus vizsgálatok eredményei és statisztikai adatok 

segítségével vizsgálom a felsıfokú végzettek munkapiaci helyzetének alakulását. Ennek 

részeként igyekszem azonosítani azokat a tendenciákat, amelyek a tömegesedés hatására 

negatívan befolyásolják a felsıfokú végzettek foglalkozási helyzetét. Ezzel kapcsolatosan 

feltett kérdésem: 

 

2. Hogyan értelmezhetık a magyar felsıoktatás tömegesedését vizsgáló korábbi 

szakirodalmi empirikus elemzések eredményei és a statisztikai adatok? 

 

Ezután esettanulmány segítségével a Debreceni Egyetem végezettjeinek esetére alkalmazom a 

szakirodalom vizsgálata során megismert modellt. Ezzel igyekszem egy példán keresztül 

bemutatni, hogy a tömegesedés milyen hatással van a felsıfokú végzettek 

foglalkoztathatóságára. Az ezzel kapcsolatos alkérdéseim: 

 

3. Volt-e a hazai tömegesedésnek hatása a keresetekre a szakirodalomi elemzés során 

bemutatott és adaptált modell alapján a Debreceni Egyetemen 2007-ben és 2009-ben 

végzett hallgatók esete alapján? 
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4 Melyek azok a szakirodalomból szintetizálható tényezık, amelyek a hazai felsıoktatás 

tömegesedése során leginkább befolyásolják a diplomások túlképzetté válását - a 

Debreceni Egyetem 2007-ben és 2009-ben végzett hallgatóinak esete alapján? 
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4. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI  

A következıkben röviden bemutatom a dolgozat elején megfogalmazott kutatási kérdést, az 

azzal kapcsolatos hipotézisemet és a dolgozat során megfogalmazott állításomat. 

 

 

1. A fı kérdés vizsgálatához legmegfelelıbb túlképzési definíció hogyan értelmezhetı az 

oktatással foglalkozó elméletek keretében? 

 

1. hipotézis. A túlképzés mérése történhet az egyének foglalkoztatási jellemzıjének 

vizsgálatán, túlképzettségüknek a mérésén keresztül, amely bár az emberi tıke elméletbıl 

fejlıdött ki, alapvetıen nem illeszthetı be sem az emberi tıke, sem a szőrı, sem pedig az 

állásverseny elméletek keretei közé, mivel ezek az elméletek más jelenségek magyarázatára 

jöttek létre. 

 

A dolgozat elméleti részében bemutatom az oktatás kapcsán felmerülı legfontosabb 

elméleteket: az emberi tıke, a spence-i szőrı, az állásverseny és a hozzárendelési elméletet. 

Az elméleti rész második részében pedig áttekintem a túlképzés értékelésének lehetıségeit, 

kiemelten az általam választott vizsgálati módszerre. Ennek a módszernek a keretében az 

egyéni illeszkedés vizsgálatán keresztül fogalmazhatunk meg állítást a túlképzés kapcsán. Az 

illeszkedı és a végzettségüknél alacsonyabb végzettség igényő munkakört betöltık 

középfokúakhoz képesti bérelınyének vizsgálata alapján az emberi tıke elmélet értékelési 

módszere alapján meghatározható, hogy elfecsérelt-e az oktatási beruházás, amellyel az illetı 

a végzettséget megszerezte. A kapott empirikus eredmények (egyáltalán a jelenség megléte és 

a túlképzettek kisebb bérelınye) ellentmondásban állónak tőnnek a neoklasszikus modell 

következtetéseivel. Így felmerül a kérdés, hogy a jelenség hogyan illeszthetı be a 

neoklasszikus modell és fıleg az emberi tıke elmélet kereteibe? Illetve más elméleti keretek 

érvényessége esetén alkalmas-e a modell a túlképzés értékelésére egyáltalán? A tézis 

megfogalmazásához logikai levezetést alkalmaztam. 

 

2. Hogyan értelmezhetık a magyar felsıoktatás tömegesedését vizsgáló korábbi 

szakirodalmi empirikus elemzések eredményei és a statisztikai adatok? 
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2. hipotézis. A Magyarországon az 1990-es évet követı nagyarányú felsıoktatási 

létszámbıvülés a felsıfokú diplomával rendelkezık foglalkoztatási helyzetének 

megváltozását eredményezte, oly módon, hogy a felsıfokú végzettséggel rendelkezık a 

középfokú végzettséggel rendelkezık elıl foglalják el a munkahelyeket, kiszorítva ıket a 

korábban középfokkal is betölthetı álláshelyekrıl, amely abban az esetben, ha a munkakörök 

tartalma nem módosult (fejlıdött) azt is maga után vonja, hogy a felsıfokúak középfokúakhoz 

viszonyított bérelınye csökkent. 

 

A tézis megfogalmazásához vizsgálom a felsıfokú végzettségőek foglalkoztatási jellemzıinek 

változást, illetve a foglalkozások szerkezetének változását. Makro adatokon keresztül 

vizsgálom többek között, hogy hogyan változott a felsıfokú végzettséggel rendelkezık és a 

felsıfokú végzettséget igénylı munkakörök száma és egymáshoz viszonyított aránya. 

Bemutatom a munkapiac kereslet oldalát befolyásoló technológiai változások irodalmát és az 

ezzel kapcsolatos elemzéseket. A hazai elemzések tanulsága szerint a technológiai változások 

által implikált keresletnövekedés a képzettek iránt a 2000-es évek környékén megállt, és 

felsıfokú végzettek bérelınye a korábbi emelkedı tendenciát követıen stagnálni, majd 

kismértékben csökkenni kezdett, bıvülı kínálat mellett. Mivel a bérelınyt a továbbiakban 

aggregáltan vizsgáltam, ennek a 2000-es évet követı csökkenése (elsısorban a szellemi 

foglalkozásokon belül) jelezheti azt, hogy a magasan maradó kínálat eredményeként a 

felsıfokú végzettségőek egy része kénytelenek volt elhelyezkedni a végzettségét nem igénylı 

munkakörökben. 

 

 

3. Volt-e a hazai tömegesedésnek hatása a keresetekre a szakirodalomi elemzés során 

bemutatott és adaptált modell alapján a Debreceni Egyetemen 2007-ben és 2009-ben 

végzett hallgatók esete alapján? 

 

3. hipotézis. A rendszerváltást követı nagyarányú létszámnövekedés hatására a Debreceni 

Egyetem végzettjei közül – a szakirodalomban megfigyelteknek megfelelıen – a túlképzett 

munkavállalók kevesebbet keresnek, mint végzettségüknek megfelelı munkakörben dolgozó, 

illeszkedı társaik. Ugyanakkor a szakirodalomban feltárt modellnek megfelelıen a 

túlképzettek rétege nem homogén képességeit és motivációját tekintve, így jelentıs 

különbségek vannak a túlképzettek bizonyos rétegeinek, a kvázi és tényleges túlképzetteknek 

a keresetét illetıen. 
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A tézis megfogalmazásához felhasználtam a Diplomás Pályakövetı Rendszer 2010-es 

felmérésének adatbázisát a TEK és az AGTC karain végzettekre vonatkozóan. A mintában 

620 fı válaszai szerepeltek. A vizsgálathoz a mintát súlyoztam a végzés éve és karja szerint. 

A túlképzettséget az önértékelés módszerének megfelelıen azzal a kérdéssel mértem, hogy 

„Az Ön jelenlegi/legutolsó munkakörének betöltéséhez elegendı-e alacsonyabb végzettség, 

mint az Öné?” A vizsgálathoz lineáris regressziós modellt használtam, amelynek során három 

modellt teszteltem. Az elsıbe egyéni jellemzık, a másodikba már az oktatáshoz kapcsolódó 

változók, a harmadikban pedig már munkával kapcsolatos jellemzık is bevonásra kerültek. A 

vizsgálatot súlyozott és súlyozatlan mintán is lefuttattam. A tézis a súlyozott mintán kapott 

három modell eredményei szerint került megfogalmazásra.  

 

4 Melyek azok a szakirodalomból szintetizálható tényezık, amelyek a hazai felsıoktatás 

tömegesedése során leginkább befolyásolják a diplomások túlképzetté válását - a 

Debreceni Egyetem 2007-ben és 2009-ben végzett hallgatóinak esete alapján? 

 

4. hipotézis. Azt, hogy a felsıfokú végzettségőek elvállalnak a végzettségüknél alacsonyabb 

végzettséggel is betölthetı munkakört a piaci rátánál alacsonyabb bérért a következı tényezık 

is befolyásolhatják, amelyek szerepet játszhatnak a túlképzettség egyes kategóriáiba, a kvázi 

és tényleges túlképzettek csoportjába való kerülésnek is: 

a) alacsonyabb munkatapasztalat, mivel a fiatal munkavállaló ennek hiányát kívánja 

ellensúlyozni a magasabb végzettséggel. (helyettesítési elmélet) 

b) a rövidebb munkakörben eltöltött idı, mivel feltételezhetıen a munkavállaló képzettsége és 

a munkakör által igényelt képzettség közötti eltérés rövid idı alatt felismerhetı, így a 

túlképzettek hamarabb váltanak foglalkozást vagy vállalatot, hogy az illeszkedést javítsák. 

(illeszkedési elmélet) 

c) a jobb karrierlehetıség, mivel az egyének inkább vállalnak el egy olyan állást, amelyben 

ugyan kezdetben túlképzettek ugyan, de jobb karrierlehetıséget ígér, így például 

nagyvállalatok esetében feltételezhetıen a fiatal munkavállalók között jellemzıbb lesz a 

túlképzettség jelenség. (karrier mobilitási elmélet) 

d) az alacsonyabb mobilitási rátájú egyének korlátozottabb vagy rosszabb kondíciójú 

munkapiacon keresnek munkát, így az ı esetükben feltételezhetıen nagyobb lesz a 

túlképzettség esélye. 
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e) az alacsonyabb ingázási hajlandóságú egyének a túlképzettség kockázatának nagyobb 

valószínőségével szembesülnek. 

f) a regionális munkapiac rosszabb kondíciója, amelyet a regionális munkanélküliségi rátával 

mérhetünk, mivel az egyén a regionális munkapiacon rosszabb kondíciókkal szembesül. 

g) egyes olyan tudományterületek, amelyek kevésbé keresettek a piacon, ezáltal az ilyen 

végzettséggel rendelkezık kevésbé valószínő, hogy a végzettségüknek megfelelı munkakört 

találnak. 

 

A 4. tézis (lásd késıbb) megfogalmazásához felhasznált adatbázist a Debreceni Egyetem 

2010-es DPR felmérése szolgáltatta. Az alkalmazott modell a multinomiális logisztikus 

regresszió, amelyben a függı változó a túlképzettség egyes kategóriái, 1. kvázi túlképzett, 2. 

ténylegesen túlképzett, 3. illeszkedı. 

A modell súlyozott és súlyozatlan mintán is lefuttatásra került, de jobbnak bizonyult a 

súlyozott mintán kapott modell magyarázó ereje. A vizsgálat során három eset kerül 

bemutatásra, a csak egyéni jellemzıket, az oktatási valamint a munkához kapcsolódó 

változókat tartalmazó modellek.  

 

A kutatás kérdéseire a hipotézisek alapján, a dolgozatban elvégzett elemzések nyomán a 

következı válaszokat, téziseket fogalmaztam meg, amelyek a kutatásom eredményei: 

  

1 tézis: A túlképzés értékelésére használt túlképzettség vizsgálata az emberi tıke elmélettıl, a 

szőrı elmélettıl és az állásverseny elmélettıl elkülönülı modell, amely éppen ezért nem 

illeszthetı be az elméletek keretei közé. A szőrı és állásverseny elméletek keretében az 

egyének oktatási beruházásának motivációja miatt a túlképzés értékelése a társadalmilag 

optimális szinthez viszonyítva lehetséges. Az emberi tıke elméletben pedig a piac 

alkalmazkodása folytán nem lehetséges a túlképzés és éppen ezért a túlképzettség fennállása 

sem. A piac rugalmatlanságának feltételével ugyanakkor létrejöhet olyan állapot, hogy a 

felsıfokú végzettek alacsonyabb végzettségőek elıl foglalják el a munkahelyeket. Ekkor a 

túlképzettség bérelınyének vizsgálatával lehetıség van értékelni a túlképzés mértékét.  

 

2. tézis. A Magyarországon az 1990-es évet követı nagyarányú felsıoktatási létszámbıvülés a 

felsıfokú diplomával rendelkezık foglalkoztatási helyzetének megváltozását eredményezte, oly 

módon, hogy a felsıfokú végzettséggel rendelkezık a középfokú végzettséggel rendelkezık elıl 

foglalják el a munkahelyeket, kiszorítva ıket a korábban középfokkal is betölthetı 



 16 

álláshelyekrıl. Ugyanakkor a technológiai változások 2000 utáni megtorpanása miatt ez nem 

vagy csak részben járt együtt a munkakörök tartalmának megváltozásával, azaz ami korábban 

középfokú munkakörnek minısült, annak betöltése továbbra sem igényli a diploma 

megszerzését, és ez abban is megmutatkozott, hogy a diplomával rendelkezık bérelınye 1998-

at követıen csökkent, 2000 és 2002 között stabil maradt, 2002 után pedig elsısorban a 

szellemei foglalkozások esetében csökkent. Emellett a felsıfokú végzetteken belül a túlképzett 

munkavállalók bérelınye jellemzıen kisebb volt, mint az illeszkedı társaiké. 

 

3. tézis. A Debreceni Egyetem 2005 és 2009 között végzett hallgatóinak mintáján is igaznak 

bizonyult az a nemzetközi és hazai empirikus vizsgálatok szerint megállapítást nyert tény, 

hogy a túlképzettek átlagosan kevesebbet keresnek illeszkedı társaiknál, ez a bérhátrány az 

általam vizsgált mintán 12,2 és 16,3% között alakult. Ugyanakkor a felsıfokú végzettek rétege 

nem alkot egységes homogén csoportot, különböznek mind képességeiket, mind 

motiváltságukat tekintve, melynek oka abban kereshetı, hogy a releváns korosztály egyre 

nagyobb hányada vesz részt a felsıoktatásban, e mellett a növekvı hallgató létszám miatt a 

képességek/készségek elsajátítása is kevésbé hatékonnyá válik.  

3a) Ennek következtében a túlképzetteken belül a képességek kihasználtsága alapján 

elkülönített két csoport, az úgynevezett kvázi túlképzettek, akik csak látszólag túlképzettek – 

mert bár végzettségi szintjük magasabb mint amit a munkakör megkövetel, de képességeiket 

tekintve rosszabb képességőek, így pontosan megfelelnek a munkakör által megköveteltnek–  

és a tényleges túlképzettek – akik végzettségüket és képességeiket tekintve is alkalmasak 

lennének magasabb végzettséget igénylı munkakör betöltésére– különböznek keresetüket 

illetıen. A kvázi túlképzettek 9,8%-kal, a ténylegesen túlképzettek 29,5%-kal keresnek 

kevesebbet mint illeszkedı társaik, amely eredmény hasonló a Chevalier (20003) által kapott 

eredményekhez. 

3b) A jobb és rosszabb képességőek túlképzetteken belül való elkülönítésével azt kapjuk, 

hogy a tényleges túlképzetteken belül a rosszabb képességőek bérhátránya 31,6%-ra nı, a 

kvázi túlképzettek bérhátránya alig változik (9,5%), míg a tényleges túlképzetteken belül a 

jobb képességőek keresete nem különbözik szignifikánsan illeszkedı társaiktól, amely alapján 

úgy tőnik, hogy a Debreceni Egyetemen diplomát szerzı felsıfokú végzetteknek is van egy 

olyan rétege, akik számára a felsıfokú végzettség megszerzése nem olyan jó beruházás, mint 

ahogy azt korábban feltételezték, ugyanakkor azt nem lehet állítani, hogy ez teljesen 

elfecsérelt lenne, a középfokú végzettségőek bérhátrányának összevetése nélkül. 

 



 17 

4. tézis. A túlképzettség egyes kategóriáiba kerülést (kvázi és tényleges túlképzettek) az alábbi 

változók befolyásolják a Debreceni Egyetem végzettjei esetében: 

a) A végzettek és a munkakör által megkövetelt végzettségi szint illeszkedésében nem 

volt szerepe a munkatapasztalatnak, így nem érvényesült a helyettesítési elmélet, amely 

szerint a túlképzettek a munkatapasztalat hiányát ellensúlyozzák a magasabb végzettséggel. 

Ugyanakkor a mintában többségében fiatalok szerepeltek, amivel magyarázható, miért nem 

vált szignifikánssá a változó. 

b) A munkakör által elvárt és a munkavállaló tényleges végzettségének illeszkedésében 

nem volt szerepe a munkakörben eddig eltöltött idınek és a munkahelyek számának. Így a 

Debreceni Egyetem végzettjeinek mintáján nem érvényesült az illeszkedési elmélet, amely 

szerint a rossz illeszkedés a vállalat és a munkavállaló között információs aszimmetria 

eredménye, és addig tart, amíg a munkavállaló nem talál egy a képzettségéhez jobban 

illeszkedı állást – amely miatt a túlképzettek jellemzıen rövidebb idıt töltenek el a 

munkakörben, kevesebb tapasztalattal rendelkeznek, vagy kevesebb munkahelyük volt. 

c) A munkakör által elvárt és a munkavállaló tényleges végzettségének illeszkedésében 

szerepet játszik a vállalat mérete. A kvázi túlképzetteket inkább a kis és középvállalkozások 

foglalkoztatják, addig a nagyvállalatok esetében jellemzıbb a ténylegesen túlképzettek 

alkalmazása, azaz a jobb képességőek inkább vállalnak a tényleges végzettségüknél 

alacsonyabb végzettséget igénylı munkakört az esetlegesen jobb karrier lehetıség érdekében.  

d) A mobilitási hajlandóság csökkenti a túlképzettként való foglalkoztatás esélyét, így 

igaznak bizonyult, hogy a kevésbé mobilis egyének valószínőleg amiatt, hogy korlátozott 

munkapiacon keresnek állást a túlképzettség nagyobb valószínőségével szembesülnek. 

e) Az ingázási hajlandóság viszont a DE végzettjeinek esetében nem volt hatással a 

túlképzettként való foglalkoztatásra. 

f) Nem befolyásolta munkakör által elvárt és a munkavállaló tényleges végzettségének 

illeszkedését a regionális munkanélküliség szintje valószínőleg azért, mivel ez inkább a 

foglalkoztatás valószínőségére van hatással. Ezen eredmények megfelelnek Büchel – Ham 

(2003) eredményeinek. 

g) A tudomány területek kapcsán azt lehet megállapítani, hogy a mőszaki és agrár 

végzettségőeket alapvetıen az illeszkedı foglalkoztatás jellemzi, míg a gazdasági, bölcsész és 

pedagógiai végzetteket jellemzıen  kvázi túlképzettek lesznek. Jellemzıen az elıbbit 

hiányszakmának tartják, míg az utóbbiak esetében a piac telítıdése jellemzı. A mőszaki 

végzettség emellett kevésbé konvertálható, míg a bölcsész, pedagógus és gazdasági 

végzettségek a könnyen konvertálható szakmák közé tartoznak. 
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h) A végzettség szintje szerint a bachelor diplomát szerzettek jellemzıen inkább kvázi 

túlképzettek, a fıiskolai diplomával rendelkezık pedig jellemzıen tényleges túlképzettek lettek. 

i) A közalkalmazottak esetében nem jellemzı sem a kvázi sem pedig a tényleges 

túlképzetté válás. 

j) Minél innovatívabb a munkaadó vállalat, annál kevésbé jellemzı a végzettség 

szintjétıl eltérı foglalkoztatás. 
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5. ÖSSZEGZÉS, TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK  

 

A dolgozatban vizsgált fı kérdés, hogy a felsıoktatás rendszerváltást követı tömegesedése 

túlzott mértékő-e, azaz van-e túlképzés ma hazánkban? 

Az emberi tıke megközelítése szerint, ha a felsıfokú végzettségőek bérelınnyel bírnak 

a középfokú végzettségőekkel szemben, akkor az oktatásban való részvétel nem tekinthetı 

elfecsérelt beruházásnak. 

A statisztikai adatok és a hazai szakirodalmi elemzések adatai alapján azt mondhatnánk, 

hogy van bérelıny, ugyanakkor ez a bérelıny csökkenı, ami negatív irányú tendenciát mutat 

és azt jelzi, hogy túlzott mértékő a felsıoktatás bıvülése.  

A bemutatott esettanulmány szerint ugyanakkor részletesebb képet kapunk a felsıfokú 

végzettek foglalkoztatási helyzetérıl. Amely szerint a túlképzettek rétege nem homogén, 

mivel a tömegesedéssel rosszabb képességő diákok is bekerülnek a felsıoktatásba, és ha 

ezeket a csoportokat elkülönítjük, akkor szignifikáns különbséget találunk a kereseteik között, 

ami azt jelenti, hogy a legrosszabb helyzetben lévı csoport akár 32%-kal is kevesebbet keres, 

mint a végzettségüknek megfelelıen elhelyezkedı társaik. Ez lényegesen több, mint amit a 

túlképzettek bérhátrányával kapcsolatosan átlagosan megállapítanak – 13% Chevalier (2003) 

szerint és 12,2% és 16,3% között a saját vizsgálat eredményei szerint. Mivel feltételezzük, 

hogy ezek a rosszabb képességő rétegek a tömegesedés hatására kerülnek be, így úgy tőnik, 

hogy a munkapiacon megjelenik egy jelentıs kereseti hátrányban levı réteg, ami úgy tőnik, 

hogy a felsıoktatás túlzott mértékő bıvülésének eredménye.  

Azt azonban, hogy ezen csoport számára a felsıoktatás teljesen elfecsérelt-e, azt nem 

tudjuk megmondani, mivel a mintában nem szerepelnek középfokú végzettségőek, így nem 

lehetséges az ı bérükkel való összevetés. Ha viszont azt nézzük hogy az illeszkedı 

kategóriába tartozók átlagkeresete 141 492 forint (súlyozott eset 3. modell, lásd 16. táblázat), 

ebbıl levonva a 31,6%-ot 96 780 forintot kapunk, ami az általános iskola nyolc osztályos 

átlagbérnek felel meg (AFSZ 2010). Ez alapján az oktatási részvétel rövid távon legalábbis 

úgy tőnik nem megtérülı beruházás.2 

 

A dolgozat legfontosabb új tudományos eredményei. 

 

                                                 
2 A példa ugyanakkor egy diplomás pályakezdı fizetését tükrözi és nem veszi figyelembe a késıbbi 
keresetnövekedést. 
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1. Az elméleti modellek alkalmazhatósági körének a korábbiaknál pontosabb meghatározása a 

túlképzettség értékelésének szemszögébıl:  

Az elemzett modellek látszólagos ellentmondásait vizsgálva, a túlképzés, és a túlképzettség 

értelmezésén keresztül pontosítottam ezen modellek felhasználhatóságát a dolgozat 

fıkérdésnek vizsgálata szempontjából. (lásd 1. tézis) 

 

2. Összekapcsoltam a felsıfokú végzettségőek gazdasági helyzetének változását értékelı 

modelleket és a technológiai változás hatását vizsgáló modellek eredményeit: (lásd 2. tézis) 

 

3. Statisztikailag megerısítettem, hogy a felsıfokú végzettek rétege nem homogén:  

Chevalier (2003) modelljének magyarországi mintára való alkalmazásával alátámasztottam, 

hogy a felsıfokú végzettségőek különböznek képességeiket és motiváltságukat tekintve, ami 

miatt jelentıs különbségek tapasztalhatóak a kvázi túlképzettek és a tényleges túlképzettek 

keresetei között. (lásd 3. tézis) 

 

4. Egy tesztelési módszer adaptálása és alkalmazása a meglévı adatokra:  

a Chevalier (2003) modell eredeti formájában idısoros adatokra lett kidolgozva, ennek 

hiányában jelen esettanulmányban alkalmazhatóvá tettem keresztmetszeti adatokra. (4.3.2.4 

fejezet) 

 

5. A túlképzetté válást magyarázó elméletek érvényességének megállapítása: 

A következı elméletek és tényezık érvényességét vizsgáltam: illeszkedési elmélet, 

helyettesítési elmélet, karrier mobilitási elmélet, az egyének ingázási és mobilitási 

hajlandóssága, piaci rigiditás, végzettség tudományterülete. (lásd 4. tézis) 

 

 

További kutatási irányok 

 

A dolgozatsorán számos alkalommal említésre került, hogy nem lehetséges az összehasonlítás 

a középfokúak keresetéhez viszonyítva. Az egyetemi pályakövetéses vizsgálatok keretében 

nyilvánvalóan nem is kerülhet sor ilyenfajta összevetésre, éppen ezért lényeges lenne olyan 

reprezentatív kutatásnak a lefolytatása, amellyel az ilyen összehasonlítás is lehetségesség 

válik. 
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Érdekes lehet az eredmények hosszabb idıtávon való értékelése. Annak vizsgálata, 

hogy a felsıoktatásban való részvétel növekedésével, csökkenésével, hogyan változnak a 

túlképzettséget befolyásoló tényezık, és a túlképzettek csoportjainak illeszkedı társaikkal 

szembeni bérhátránya? 

Ha a túlképzettséggel kapcsolatos kérdések az országos DPR kérdıívbe is 

belekerülnének, akkor az egész országra érvényes következtetések levonására is lehetıség 

nyílna. 
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