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1. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS EL İZMÉNYEI, CÉLKIT ŐZÉSEI 

 
Hazánkban az elmúlt közel két évtized során lezajlott változások hatással voltak a 

társadalmi és gazdasági életre. A természeti erıforrások apadása, a közép-kelet eu-

rópai országokban lezajló rendszerváltozás, az új fogyasztói, szolgáltató társadalom 

létrejötte jelentısen megnövelte az emberi erıforrás szerepét a gazdasági élet minden 

területén. A felsıoktatási intézményeknek is új célokat kellett maguk elé kitőzni annak 

érdekében, hogy a megváltozott társadalmi, gazdasági igényeknek megfelelhessenek. 

Az 1999-ben aláírt bolognai nyilatkozat számos európai ország, így a ma-

gyar felsıoktatás képzési rendszerét is átalakította. A 2006/2007-es tanévtıl 

minden magyar felsıoktatási intézményben a bolognai folyamat során kialakított, 

egységes európai képzési rendszer került bevezetésre, amely az alap-, a mester- 

és a doktorképzésben, minden képzési ágban, meghatározott felsıfokú végzettsé-

get és szakképzettséget ad. Mindennek sikeres teljesítéséhez a felsıoktatásnak 

szoros kapcsolatot kell tartania a munkaerıpiac szereplıivel annak érdekében, 

hogy a munkaerıpiacon jól felkészült, diplomás munkavállalók jelenjenek meg, a 

megfelelı kínálatot biztosítva a mindenkori kereslet kielégítésére.  

A társadalmi, gazdasági fejlıdés az emberek tudásán alapszik. A gazdasági 

versenyhelyzetben az emberi erıforrás, mint emberi tıke, tudástıke kiemelt sze-

repet tölt be, mint a gazdasági növekedés alapvetı feltétele. A gazdasági szférá-

ban nagy szükség mutatkozik a stabil alapismeretekkel és meghatározott szakmai 

kompetenciával rendelkezı, felkészült, nyelveket beszélı, továbbképzésre képes 

munkavállalókra. Az oktatási intézmények, különösen a felsıoktatási intézmé-

nyek tevékenységét alapvetıen meghatározza a végzettek elhelyezkedési esélye. 

A gazdasági élet szereplıi a munkaerı alkalmazásakor valójában értékelik a vég-

zettek szaktudását, munkára való alkalmasságát. A végzettek elhelyezkedési 

esélye részben a munkahelyteremtés rendszerszemlélető újragondolásával, rész-

ben az oktatás – esetünkben a felsıoktatás – minıségi fejlesztésével növelhetık. 

A felsıoktatási intézményeknek képzési programjaikat a képzési és kimeneti 

követelmények alapján kell elkészíteniük. A képzési és kimeneti követelmények a 

szakmai ismeretek mellett, meghatározzák azt is, hogy az adott szakon végzettnek 
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milyen követelményeknek kell megfelelnie, milyen kompetenciával kell rendelkeznie, 

hogy a munkaerıpiac sikeres résztvevıje legyen. A munkaerıpiacon az emberi erı-

forrás minıségét a végzettség, a nyelvtudás, a szakmai tapasztalat és gyakorlat mellett, 

a munkavállaló meglévı és fejleszthetı kompetenciája is meghatározza. A képzési és 

kimeneti követelményekben rögzített és a munkaerı kompetenciájában megfogal-

mazható munkaerı-piaci elvárások áttekintésére és összehangolására kell törekedni. A 

folyamatosan fejlıdı gazdaságnak, fejlıdı és fejleszthetı tudással rendelkezı szak-

emberekre van szüksége. Mindez az életen át tartó tanulás koncepcióját is elırevetíti. 

Dolgozatom elkészítésével célom volt a bolognai folyamat felsıoktatásra gyako-

rolt hatásának elemzése, tágabb értelemben a felsıoktatásban tapasztalható új elemek 

megjelenésében, szőkebb értelemben a bolognai megállapodások következményeként 

induló képzési formákban, nevezetesen az agrár alapszakok közül a környezetgazdál-

kodási agrármérnöki és a természetvédelmi mérnöki alapszakokon. Munkámmal a 

szakképzés és a munkaerıpiac szerves kapcsolatának kialakításához szeretnék köz-

vetlenül hozzájárulni a munkáltatói igények és a szakok képzési tartalmának áttekinté-

sével, összehasonlításával, annak érdekében, hogy a felsıoktatás tevékenyen szolgál-

hassa a munkáltatók igényét és a munkába lépı fiatalok elhelyezkedésének esélyét.  

Vizsgálataimmal azt a feltételezést szeretném igazolni, hogy a munkaerıpiac 

szereplıi nem kellıen tájékozottak a bolognai folyamat felsıoktatási bevezetéséhez 

köthetı változásokról, valamint a felsıoktatási intézményeknek oktatási rendszerük 

fejlesztéséhez köthetı elképzeléseirıl. Úgy vélem, hogy a témául választott képzési 

területen, a két alapszakon oktatott tárgyak köre annak ellenére, hogy az 

akkreditáció során a munkáltatókkal egyeztetésre került, mára mind az általános, 

mind a szakmai tárgyak programjai esetében felülvizsgálatra szorul. Feltehetı, hogy 

a vizsgált mérnöki szakokon végzıkkel szembeni gyakorlati munkával kapcsolatos 

elvárások a szakok folyamatos felülvizsgálatával kielégíthetık; a képzés tartalmi 

megfeleltetése a munkáltatók által a munkaköri leírásokban rögzített elvárásokkal 

megfeleltethetık; a követelményrendszer egyes elemeinek a hiánya vagy nem kellı 

mértéke, folyamatos fejlesztéssel, az érintettek közötti kommunikáció révén meg-

valósulhat. Mindez segítheti a környezetgazdálkodási agrármérnöki és a természet-
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védelmi mérnöki BSc alapszakokon végzık szakmai tudásának fejlıdését, a betöl-

tendı munkakörökben megkívánt kompetenciák megszerzését. 

 
2. A KUTATÁS MÓDSZEREI 

 
Vizsgálataim során a két alapszakon végzettekkel szemben, a felsıoktatási in-

tézmény és a munkaerı piac által megfogalmazott kompetencia elvárások közötti 

egyezıség mértékére kerestem a választ. A gazdasági szféra képviselıinek elvá-

rásait mértem fel a képzéseken végzıkre vonatkozóan. Kutatásom programja 

több részbıl tevıdik össze (1. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ábra 

A kutatás programja 
Forrás: Saját szerkesztés. 

 
Kutatásomban elsıdleges és másodlagos kutatási módszert alkalmaztam. A 

primer, elsıdleges kutatás során saját vizsgálatokat végeztem, amely kérdıíves fel-
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mérés segítségével történı adatgyőjtést, valamint munkaköri leírások vizsgálatát 

jelentette. A másodlagos, szekunder kutatás során a Debreceni Egyetem 

Mezıgazdaságtudományi Kara által koordinált, HEFOP 3.3.1. projektben végzett 

felmérések adataira, a validálásra épülı elemzéseket végeztem. A vizsgálatok során 

kapott adatok elemzését a Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) nevő 

programcsomag segítségével végeztem el. A statisztikai hipotézisek két alapvetı 

típusa közül, nemparaméteres próbát végeztem. Khí-négyzet próbát alkalmaztam, 

amely két változó közötti kapcsolat „valódiságának” az eldöntésére szolgál. 

A primer kutatás során a környezetgazdálkodási agrármérnöki és a termé-

szetvédelmi mérnöki alapképzéseket érintı, összesen 49 kérdést tartalmazó kér-

dıívet eljuttattam azokhoz a munkáltatókhoz, akik a korábbi években a hagyo-

mányos képzésben oklevelet szerzett környezetgazdálkodási agrármérnököket és 

természetvédelmi mérnököket alkalmaztak, valamint tevékenységük szerint kö-

tıdnek az agrár képzési területhez, azaz a BSc végzettek potenciális munkaadó-

inak tekinthetık. Célom volt a gazdasági élet, környezetgazdálkodási agrármér-

nöki és természetvédelmi mérnöki oklevéllel rendelkezıkkel szemben támasztott 

elvárásainak feltérképezése. Ennek érdekében az általános mezıgazdasági tevé-

kenységet folytató gazdasági társaságokat is felkerestem. A kérdıív segítségével 

meg kívántam ismerni, többek között a válaszadók ismereteit az alapszakok kép-

zési tartalmáról; azt, hogy milyen ismereteket, kompetenciákat várnak el a vég-

zettektıl; közremőködnének-e a szakok tantárgyi programjainak fejlesztésében.  

A kérdıívek munkáltatókhoz való kiküldésével párhuzamosan, igyekeztem az 

egyes munkaköri leírás mintákat is összegyőjteni, majd kiértékelni. Az ún. munkál-

tatói monitoring ilyen formában történı elvégzése során 62 munkáltatót kerestem 

fel, amelyek 42%-a válaszolt. A felmérés körébe tartozó munkáltatók elsısorban 

környezetvédelmi szakértı, szaktanácsadó és szolgáltató cégek, nemzeti parkok 

igazgatóságai, hulladékkezelı- és szennyvízkezelı telepek, természetvédelmi szak-

igazgatás, természeti erıforrásokat hasznosító és kezelı cégek és civil szervezetek 

voltak. A megfogalmazott szakmai és egyéb elvárások alapján meghatároztam azo-

kat a munkafeladatokat, amelyeket a munkavállaló a szakképesítés megszerzése és 

kompetenciái révén el tud végezni. Ebben a kutatási fázisban felmértem a gazdasági 

szféra munkavállalókkal szembeni feladat- és kompetencia elvárásait, majd kialakí-

tottam a szakok feladat- és tulajdonságprofiljait. Tekintettel a képzési folyamatok, a 
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tanulási utak különbözıségére, az életen át tartó tanulás jegyében, meghatározó sze-

reppel bír a moduláris rendszer kialakítása, amely az iskolarendszerő vagy az iskola-

rendszeren kívüli oktatástól függetlenül, lehetıséget biztosít az egyén számára 

szaktudása bıvítésére. A modulok tartalmát ahhoz az elvhez kell igazítani, miszerint 

a munkába álláskor a jelöltnek munkafeladatokat kell megoldania, ennek sikeressé-

géhez megfelelı kompetenciákkal kell rendelkeznie.  

A képesítések kimeneti követelményeit tartalmazó modulok, egy újabb szak-

képesítés megszerzését készítik elı, segítve ezzel az élethosszig tartó tanulás kon-

cepciójának, valamint a képzések közötti egymásra épülés rendszerének megvalósí-

tását. A modularizációs eljárás során, a szakképesítések teljes kompetenciaprofilját 

kell összehasonlítani, a közös és eltérı kompetenciákat kell megvizsgálni, majd az 

azonosnak ítélt kompetenciákat kell számba venni. Ennek megfelelıen elkészítettem 

a két BSc alapképzési szak kompetenciaprofiljait, amelyeket modulokra bontottam, 

majd megvizsgáltam a felsıfokú szakképzések és a BSc képzések közötti átjárható-

ságot. A feladatprofilokat oktatási és munkaerı piaci szakértık értékelték, validálási 

táblázatok segítségével. Az értékelés valamennyi modul, valamennyi feladatkom-

petenciájára vonatkozott, amelyeket ordinális skálán, három szempontrendszer sze-

rint – minden esetben attól függetlenül, hogy az értékelı maga végzi-e az adott fel-

adatot vagy sem – minısítették, a feladat fontossága, a feladatvégzés gyakorisága, a 

feladat bonyolultsága szempontjából.  

 

3. AZ ÉRTEKEZÉS FİBB MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 

A kompetencia-alapú képzés a magyar felsıoktatásban mind nagyobb teret nyer 

magának, elsısorban a bolognai folyamat során átalakult felsıoktatási képzési 

rendszernek köszönhetıen. Napjainkban már nem tekinthetık stabil, állandó el-

várásoknak az alapképzési szakok akkreditációja során, azaz 3-4 évvel ezelıtt 

meghatározott kompetencia elvárások, tekintettel a munkaerı piaci, a gazdasági, 

technológiai, innovációs változásokra. Szükségessé vált e kompetencia elvárások 

áttekintése. A vizsgált BSc szakok képzési és kimeneti követelményeiben meg-

határozott kompetenciák tartalmi jelentésének összevetése napjaink munkaerı 

piaci elvárásaival, alapvetı követelménynek tekinthetı, annak érdekében, hogy e 

szakokon végzık munkaerı piaci elhelyezkedése is biztosított legyen. A kompe-
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tencia-alapú képzés során, az egész életen át tartó tanulás lehetıségének biztosí-

tásán túl, folyamatosan követni kell a gazdasági élet fejlıdésével, változásával 

összefüggésben lévı munkaadói elvárások módosulását. A szakok tanterveinek 

módosításával az elvárt kompetenciákra kell a hangsúlyt helyezni. 

 

3.1. A munkaerı piaci igény meghatározása kérdıíves módszer alapján 

 

Hipotézisem szerint szükség lenne a bolognai folyamat felsıoktatási bevezetésé-

hez köthetı változásokról a munkaerıpiac szereplıinek szélesebb körő tájékoz-

tatására, valamint a felsıoktatási intézmények oktatási rendszerük fejlesztéséhez 

köthetı elképzeléseinek nagyobb mértékő megismerésére. 

A 49 kérdést tartalmazó kérdıívet összesen 89 válaszadó töltötte ki. Legna-

gyobb arányban a szolgáltató gazdasági szervezetek (23,6%), a hatóságok 

(22,5%) és a termelı gazdasági szervezetek (20,2%) képviselıi. Ezen kívül civil 

szervezetek és hatóságok is találhatók a válaszadók között. Vizsgáltam, hogy a 

válaszadó munkáltatók hallottak-e már a bolognai folyamatban kialakított két 

BSc képzésrıl. Megállapítottam, hogy a gazdasági élet általam megkeresett 

résztvevıi mindkét alapszakról hallottak már. Ezen eredmény nem meglepı, hi-

szen a szakok akkreditációs dokumentációjának készítése során, a munkaadói 

szféra megismerhette a tantárgyi programokat, majd azok támogatásáról biztosí-

tották a felsıoktatási intézményeket. 

A kérdıívet visszaküldı munkaadók válaszait megvizsgáltam az alapján, 

hogy jelen ismereteik szerint, milyennek ítélik meg az alapszakok munkaerı-pi-

aci értékét. Kérdésemmel a két vizsgált alapszakon végzık munkaerı-piaci esé-

lyeit szerettem volna felmérni (2. ábra).  

A kérdésre összesen 87 válaszadó válaszolt, a 89 megkérdezettbıl. A vá-

laszadók nem tudták eldönteni azt, hogy a két vizsgált szakhoz kapcsolódó okle-

véllel nehéz elhelyezkedni, vagy a munkaerı-piaci helyzet tekintetében, a két 

vizsgált szakon és más BSc szakokon oklevelet szerzık hasonló helyzetben van-

nak. Az itt kapott eredmények arra utalnak, hogy a felsıoktatási intézmények 
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számára kiemelt fontosságú a munkaerı-piaci szféra bevonása a bolognai folya-

mat során kialakított képzések kidolgozásába és folyamatos fejlesztésébe.  
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2. ábra 

A BSc oklevél munkaerı-piaci értéke a megkérdezett válaszadók szerint, a két 

vizsgált szak esetében 

Forrás: Kérdıíves felmérés alapján (2008), saját szerkesztés 

 
Érdekes megvizsgálni a munkaadók válaszait arra vonatkozóan, vajon támo-

gatnák-e a leendı BSc oklevéllel rendelkezı alkalmazottjuknak mesterszakon tör-

ténı továbbtanulását, vagy megelégednének a BSc oklevéllel, valamint támogatnák-

e a felsıfokú szakképzettséggel rendelkezı munkavállaló BSc alapképzésben való 

továbbtanulását. Az élethosszig tartó tanulást elıirányzó, a BSc szakról mesterkép-

zésbe, valamint a felsıfokú szakképzésbıl a BSc képzésbe való továbbtanulást tá-

mogató munkáltatók közül azok aránya a nagyobb, akik szerint nehéz a két vizsgált 

szak BSc oklevelével elhelyezkedni, illetve azoké, akik szerint ez nem nehezebb, 

mint bármely más BSc oklevél esetében. Azok a válaszadók, akik szerint jó esé-

lyekkel jelennek meg a munkaerıpiacon a két BSc szakon végzettek, szintén támo-

gatnák a továbbtanulás lehetıségét, az MSc oklevél megszerzését. 

Vizsgálati eredményeim alapján bebizonyosodott, hogy a munkaerıpiac szerep-

lıit nagyobb mértékben szükséges bevonni a felsıoktatási intézmény képzési rendsze-

rének fejlesztésébe, az oklevelet szerzık elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében. 
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A környezetgazdálkodási agrármérnöki és a természetvédelmi mérnöki 

alapszakokon oktatott tárgyak köre az akkreditáció során a munkáltatókkal 

egyeztetésre került. Hipotézisem szerint e tárgyak oktatása megalapozott, ugyan-

akkor a folyamatos fejlesztés mind az általános, mind a szakmai tárgyak prog-

ramjai esetében szükséges. 

A kérdıíveket kitöltık válaszait megvizsgáltam aszerint, hogy a szakok 

nem szakmai ismeretet oktató tantárgyairól hogyan vélekednek, mennyire ítélik 

fontosnak az egyes tárgyak oktatását. A vizsgált tantárgyak, a számvitel és pénz-

ügyi, a marketing, az általános- és szakmai jogi, valamint a vállalati gazdaságtani 

ismeretek mindkét alapszak tantervében szerepelnek. Megállapítottam, hogy a 

munkaadók elvárják, hogy a BSc szakokat végzett leendı munkavállalók rendel-

kezzenek a tárgyak oktatása során nyújtott ismeretekkel. Szakonként elemeztem 

a munkaadók szakmai tantárgyakról alkotott véleményét. A környezetgazdálko-

dási agrármérnöki alapszakon tanulók három tantárgyi csoport közül választhat-

nak: környezetvédelmi, településüzemeltetési, hulladékgazdálkodási. A megkér-

dezett munkaadók szerint a pályakezdınek mindenképpen rendelkeznie kell a 

szakmai tárgyak által nyújtott ismeretekkel. Hasonló vizsgálatot végeztem a ter-

mészetvédelmi mérnöki alapszak fıbb, szakmai tárgyaival kapcsolatban is. A 

munkáltatók válaszait elemezve, megállapítottam, hogy a szak szakmai tárgyait a 

pályakezdı természetvédelmi mérnök szakmájában való elhelyezkedés szem-

pontjából fontosnak minısítették. Ezen eredmények elsısorban annak köszön-

hetık, hogy a szakok akkreditációja során, a szakvezetık egyeztettek a munkaerı 

piac képviselıivel. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy felmérésem bizonyos 

szempontból hipotetikusnak mondható. A két vizsgált szakon végzı és a munka-

erı piacra kikerülı friss diplomással a felmérés idején még nem találkozhattak a 

munkáltatók, a BSc diplomások képességeit, készségeit, szaktudását a tapasztalat 

szintjén még nem ismerhették. Az elsı évfolyam a 2006/2007-es tanévben kezdte 

meg tanulmányait, felmérésemet 2007-ben és 2008-ban végeztem. Azonban a 

munkáltatók válaszai a késıbbiekre nézve iránymutatásnak tekinthetık, a ha-

gyományos képzési rendszerben már hosszú évek óta oktatott két szakon vég-

zettek alkalmazása során szerzett tapasztalataikra való tekintettel. 
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Hipotézisem szerint a környezetgazdálkodási agrármérnöki és a természetvé-

delmi mérnöki szakokon végzıkkel szembeni munkaköri elvárások a szakok folya-

matos felülvizsgálatával, a munkaadókkal történı egyeztetések révén kielégíthetık. 

A munkaköri elvárásoknak való megfelelés egyik alapját képezheti az, ha a 

diplomás munkavállaló már rendelkezik gyakorlattal, munka tapasztalattal (3. ábra).  
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3. ábra 

A válaszadó munkáltatók elvárásai a pályakezdı szakmai gyakorlottságára vo-

natkozóan 

Forrás: Kérdıíves felmérés alapján (2008), saját szerkesztés. 

 
A 3. ábra alapján, a munkaadók (69%-uk, 62 válaszadó) örömmel fogadják, 

ha alkalmazottjuk szakterülethez kötıdı gyakorlattal rendelkezik. Azonban 24%-

uk (12 válaszadó) szerint gyakorlat nélkül is betöltheti a munkakört a jelentkezı, 

ebben az esetben a gyakorlati tapasztalatot munkája során szerzi meg.  

Megvizsgáltam, hogy abban az esetben, ha nem az elvégzendı szakmai fel-

adathoz kötıdı, hanem más területen szerzett gyakorlattal rendelkezik a diplo-

más, elhelyezkedési esélyei nem csökkenek-e a munkaerıpiacon. Az összes vá-

laszadó (89) 93%-a (83 válaszadó) véli úgy, hogy alkalmaznák a jelentkezıt. Az 

összes válaszadó 55%-a (49 válaszadó) azonban kijelentette, hogy a szakirányú 

gyakorlat hiányát kompenzálandó, a jelölt rendelkezzen a munkakör betöltéséhez 

szükséges és elvárt képességekkel és készségekkel. Mindez elıvetítheti a mun-

kavállaló késıbbi fejlıdésének irányvonalát és annak sikerét is. 
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Választ kerestem arra a kérdésre is, hogy a munkaadók az elméleti vagy a gya-

korlati képzés, esetleg mindkettı esetében készek-e a felsıoktatási intézménnyel való 

együttmőködésre. Az együttmőködés a megfelelı munkakörökhöz történı szakmai 

ismeretek hozzárendelésére terjedne ki. Az elméleti képzés esetében a válaszadók 

20%-a (18 válaszadó), míg a gyakorlati képzés esetében 18%-uk (16 válaszadó) je-

lezte, hogy nem kíván e téren együttmőködni a felsıoktatási intézménnyel. 

Vizsgálati eredményeim szerint a megkérdezett munkaerı-piaci szereplık 

mindhárom képzési forma (felsıfokú szakképzés, alapképzés, mesterképzés) 

esetében együttmőködnének az elméleti képzés területén. A gyakorlati képzésre 

vonatkozó együttmőködés felmérésekor, megvizsgáltam, hogy milyen formában 

kívánja a munkáltató a felsıoktatási intézmény tevékenységét segíteni (4. ábra).  
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Megjegyzés: 4 megkeresett nem válaszolt 

4. ábra 

A válaszadó munkáltatók együtt kívánnak-e mőködni a gyakorlati képzés fejlesz-

tésében a felsıoktatási intézménnyel? Ha igen, akkor milyen formában? 

Forrás: Kérdıíves felmérés alapján (2008), saját szerkesztés. 

 

Az itt kapott eredmények a BSc alapképzés 7. gyakorlati félévének lebo-

nyolítása során is meghatározóak lehetnek.  

Összességében megállapítható, hogy a munkáltatók számára is alapvetıen fon-

tos a megfelelıen képzett munkavállaló megjelenése a munkaerı-piacon. Kiemelik a 

szakmai gyakorlattal, lehetıleg szakirányú gyakorlattal rendelkezı diplomás alkalma-
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zását. Ennek megvalósításához, segítik az egyes képzési szintek, elméleti, gyakorlati 

képzési programjainak és a munkaköri elvárásoknak az összehangolását. 

Hipotézisem szerint a gazdasági élet szereplıi megfelelınek, ugyanakkor fo-

lyamatosan fejlesztendınek ítélik meg a környezetgazdálkodási agrármérnöki és a 

természetvédelmi mérnöki alapszakokon végzık szaktudását és kompetenciáit. 

A vizsgált alapképzéseken végzık szaktudásának és kompetenciáinak megítélé-

séhez, szakirodalmi források alapján, a kérdıívben meghatároztam néhány képessé-

get, készséget, amelyeket a munkaadók minısítettek az alapján, hogy az adott munka-

helyen mennyire fontos ezek megléte. Megállapítottam, hogy kiemelten fontos képes-

ség a nyelvismeret (a válaszadók 68%-a, 61 munkáltató szerint), a számítógépes isme-

retek (a válaszadók 86%-a, 77 munkáltató szerint), valamint a pályázatírási ismeretek 

(a válaszadók 66%-a, 59 munkáltató szerint). A készségek közül leginkább az önálló 

feladatmegoldást (57%-uk, 51 munkáltató szerint), a csapatmunkára való alkalmassá-

got (59%-uk, 53 munkáltató szerint) várják el a pályakezdı diplomástól.  

A kérdıíveket kitöltı munkáltatók a hagyományos képzési rendszerben 

végzett környezetgazdálkodási agrármérnöki és természetvédelmi mérnöki sza-

kokra alapozva, meghatározták a BSc végzettek felé támasztott elvárásaikat. 

Nem tudták még kellı biztonsággal megfogalmazni véleményüket a két vizsgált 

BSc szakon végzettek elhelyezkedési esélyeirıl. Ennek oka a képzésekrıl szer-

zett csekély tapasztalat lehet. A szakokon oktatott tárgyakra és az általam meg-

határozott készségekre, képességekre vonatkozóan, kiemelték azok fontosságát a 

gazdasági életben. Azonban a változó követelmények értelmében, mindezt fo-

lyamatosan át kell tekinteni, elsısorban az elvárt kompetenciákra kell hangsúlyt 

helyezni és ennek megfelelıen kell meghatározni az oktatandó tárgyak körét is. 

 

3.2. Kompetenciaprofilok, validálás 

 

A környezetgazdálkodási agrármérnöki és a természetvédelmi mérnöki BSc alapkép-

zési szakok kompetenciaprofiljának meghatározását követıen, amelyben a vizsgált 

képzésekhez tartozó szakterületen oktatókból álló szakértıi team volt segítségemre, 

elkészítettem a két BSc alapképzés moduláris felépítését. Az alapképzési szakok mo-
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duláris rendszerét összekapcsoltam – a képzések közötti átjárhatóság, egymásra épülés 

jegyében – a hulladékgazdálkodási technológus, valamint a gyógy- és főszernövény 

termesztı és feldolgozó technológus felsıfokú szakképzések új OKJ szerint elkészített 

moduláris rendszerével. A kompetencia elvárások és a munkaerı piac által megfo-

galmazott elvárások folyamatos összehangolása és a szakokon végzık sikeres munka-

erı-piaci elhelyezkedése érdekében a szakmai követelménymodulok feladatprofiljait, 

az elvégzendı munkafeladatok fontossága, gyakorisága és bonyolultsága szempontjá-

ból oktatási és munkaerı-piaci szakértık értékelték, validálták. 

 

3.3.1. A feladat- és tulajdonságprofilok kialakítása 

 

A szakképesítés szakmai követelményei rögzítik a munkafeladatok elvégzésére 

való képességet, a munkavállalótól elvárható kompetenciákat. A szakképesítés 

kompetenciaprofilja feladat- és tulajdonságprofilból tevıdik össze. A Nemzeti 

Szakképzési és Felnıttképzési Intézet fogalomtárában meghatározottak szerint a 

feladatprofil a szakképzés megszerzését követı munkába álláskor, a munkavál-

laló személyéhez köthetı és különösebb nehézségek nélkül ellátható cselekvése-

ket, munkafeladatokat, elvárható tudást tartalmazza. A feladatprofilt a szakmai 

szokásoknak, jogszabályoknak megfelelıen kell kialakítani. A feladatprofil a 

szakképzés birtokában betölthetı munkakörökben elvégzendı feladatok cso-

portja. A feladatprofilok kialakítása közben fokozott figyelmet igényel a képesí-

tésre vonatkozó munkaerı-piaci igények meghatározása; a kapcsolódó képesíté-

sek feltételezhetı követelményei; az érintett dolgozók feltételezhetı sajátosságai; 

a képesítések közötti átjárhatóság, a moduláris tagolódás lehetısége. 

A tulajdonságprofilt a feladatprofil ismeretében kell elkészíteni. A tulajdon-

ságprofil kompetenciáit, akárcsak a feladatkompetenciákat, a környezetgazdálkodási 

agrármérnöki és a természetvédelmi mérnöki alapszakot végzettek potenciális mun-

kaadói által meghatározott, a munkaköri leírásokban megjelölt, az egyes betölthetı 

munkakörökhöz köthetı elvárásai alapján határoztam meg. A tulajdonságprofil tar-

talmazza azokat a tulajdonságokat, kompetenciákat, amelyek birtokában a munka-

vállaló a szakmájában elıforduló feladatokat sikeresen, eredményesen végre tudja 
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hajtani. A tulajdonságprofil az elvárt szakmai tudást, a munkafeladatok elvégzésére 

való alkalmasságot, a személyt jellemzı tulajdonságok rendszerében írja le, amely a 

szakmai ismereteket, készségeket, képességeket, módszer, társas és személyes kom-

petenciákat tartalmazza. A személyes kompetenciákhoz köthetık a fizikai, a fizioló-

giai, a pszichológiai adottságok. A társas kompetenciák alkotója többek között az 

együttmőködés, a kommunikáció, a konfliktuskezelés. A módszerkompetenciákon 

belül megkülönböztethetjük a gondolkodás, a problémamegoldás, valamint a mun-

kamódszer és munkastílus képességét. 

A két BSc alapszak kompetenciaprofiljának elkészítését követıen a szakok mo-

duláris felépítését határoztam meg. A moduláris rendszer kialakításával egy olyan 

kimeneti követelményrendszer jön létre, amely független a tanulási utaktól, ebben az 

esetben a képzési folyamat és a kimeneti modularizáció elválik egymástól. A kimeneti 

modularizáció az egyes szakképesítések követelményeinek, kompetenciáinak részekre 

bontása. Az így keletkezı moduloknak – összhangban az életen át tartó tanulás céljai-

val -, függetlenül a képzési folyamattól, a szakképesítés birtokában egy újabb szakké-

pesítés megszerzését kell szolgálniuk. A modulok az egyes szakképesítések teljes 

kompetencia profiljának összehasonlítását követıen keletkeznek. Munkám során a 

közös és az eltérı kompetenciák vizsgálatát követıen, az azonosnak ítélt kompetenci-

ákat vettem számba. A modulok a már birtokolt kompetenciákat kevésbé, azonban az 

új kompetenciákat minél pontosabban tartalmazzák. A két alapképzés szakmai köve-

telménymoduljainak értelmezéséhez, áttekintettem az OKJ szerint kialakított agrár-

technológus felsıfokú szakképesítés hulladékgazdálkodási technológus és a gyógy- és 

főszernövény termesztı és feldolgozó technológus felsıfokú elágazódások feladatpro-

filból és tulajdonságprofilból álló szakmai moduljait. 

A felsıfokú szakképzések követelménymoduljait az OKJ szerint is használt 

számkódokkal jelöltem. Az alapszakok esetében az OKJ-ban is használt azonosító-

kat kiegészítettem egyedi, a két vizsgált szakot jelölı KG, illetve TV betőkódokkal, 

valamint a két felsıfokú szakképzést jelölı HG, illetve GY betőkódokkal. A kódok 

jelentését tekintve, például a TVKG 30-08 azonosítójú szakmai követelménymodul 

olyan feladat- és tulajdonságprofilokból áll, amelyek a természetvédelmi mérnöki és 

a környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc oklevéllel rendelkezı munkavállaló 
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számára is fontosak lehetnek a munkaerıpiacon való elhelyezkedés szempontjából. 

Erre utal a betőkód: TVKG. A számkód, e követelménymodul esetében egyedileg 

szerkesztett, nem tartalmaz utalást egyik felsıfokú szakképzésre sem. 

A hulladékgazdálkodási technológus felsıfokú szakképzés öt szakmai kö-

vetelménymodulból áll (5. ábra):  

− 2288-06: Alapismereti feladatok 

− 2293-06: Hulladékgazdálkodás feladatai 

− 2294-06: Kommunális hulladékgazdálkodás feladatai 

− 2295-06: Mezıgazdasági hulladékgazdálkodás feladatai 

− 2296-06: Élelmiszeripari hulladékgazdálkodás feladatai 

 

 

5. ábra 

A hulladékgazdálkodási technológus szakképesítés moduláris felépítése 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

A gyógy- és főszernövény termesztı és feldolgozó technológus felsıfokú 

szakképzés három követelménymodulból áll (6. ábra):  

− 2288-06: Alapismereti feladatok 

− 2291-06: Gyógy- és főszernövény termesztés feladatai 

− 2292-06: Gyógy- és főszernövény feldolgozás feladatai 
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6. ábra 

Gyógynövény- és főszernövénytermesztı és -feldolgozó szakképesítés moduláris 

felépítése 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 
A két felsıfokú szakképzés moduláris felépítése szerint a közös alapisme-

reti feladatok modulra épül a szakképzések sajátosságainak megfelelı szakmai 

modul. A környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc alapképzési szak moduláris 

felépítését a hulladékgazdálkodási technológus felsıfokú szakképzés moduláris 

rendszerére építve készítettem el. Tartalmazza a közös, alapismereti feladatok 

modult (DE-OKJ 2288-06), a hulladékgazdálkodási technológus és a környezet-

gazdálkodási agrármérnöki képzések közös környezetgazdálkodási agrármérnöki 

mezıgazdasági és élelmiszeripari hulladékgazdálkodási feladatok (DEHG-KG 

2295-2296-06), kommunális hulladékgazdálkodás feladatai (DEHG-KG OKJ 

2294-06), valamint a hulladékgazdálkodás feladatai (DEHG-KG OKJ 2293-06) 

modulokat. Az itt felsoroltakra épül a környezetgazdálkodás feladatai modul. Az 

alapismereti feladatokra alapozva, kialakítottam a környezetgazdálkodási agrár-

mérnöki és a természetvédelmi mérnöki BSc alapszakok közös, természetvé-

delmi – környezetgazdálkodási feladatai (DETV-KG 30-08) modult. 

A környezetgazdálkodási agrármérnöki képesítés hat követelménymodulból 

áll (7. ábra):  

− DE OKJ 2288-06: Alapismereti feladatok (30 feladatkompetenciát tartalmaz) 

− DEHG-KG OKJ 2293-06: Hulladékgazdálkodás feladatai (59 feladatkompe-

tenciából áll) 
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− DEHG-KG OKJ 2294-06: Kommunális hulladékgazdálkodás feladatai (6 

feladatkompetenciát tartalmaz) 

− DEHG-KG 2295-2296-06: Környezetgazdálkodási agrármérnöki mezıgaz-

dasági és élelmiszeripari hulladékgazdálkodási feladatok (9 feladatkompe-

tenciát tartalmaz) 

− DETV-KG 30-08: Természetvédelem – környezetgazdálkodás feladatai (35 

feladatkompetenciából áll) 

− DEKG 32-08: Környezetgazdálkodás feladatai (75 feladatkompetenciát tar-

talmaz) 

 

 
7. ábra 

Környezetgazdálkodási agrármérnök képesítés moduláris felépítése 

Forrás: Saját szerkesztés. 

A környezetgazdálkodási agrármérnöki alapszaknál leírtak alapján készült 

el a természetvédelmi mérnöki alapszak moduláris felépítése. Tartalmazza a hul-

ladékgazdálkodási technológus, a gyógy- és főszernövény termesztı és feldol-

gozó technológus és a környezetgazdálkodási agrármérnöki szakokkal közös, 

alapismereti feladatok (DE OKJ 2288-06) modult, amelyre épül a környezetgaz-

dálkodási agrármérnöki BSc alapszakkal közös természetvédelmi – környezet-

gazdálkodási feladatok (DETV-KG 30-08) modul, valamint a gyógy- és főszer-

növény termesztı és feldolgozó technológus szakkal közös természetvédelmi 

mérnöki gyógy- és főszernövény termesztési és feldolgozási feladatok (DEGY-

TV 2291-2292-06) modul és a természetvédelem feladatai (DETV 31-08) modul. 
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A természetvédelmi mérnöki képesítés négy követelménymodulból áll (8. 

ábra):  

− DE OKJ 2288-06: Alapismereti feladatok (30 feladatkompetenciából áll) 

− DEGY-TV 2291-2292-06: Természetvédelmi mérnöki gyógy- és főszernö-

vény termesztési és feldolgozási feladatok (35 feladatkompetenciából áll) 

− DETV-KG 30-08: Természetvédelem és környezetgazdálkodás feladatai 

(35 feladatkompetenciát tartalmaz) 

− DETV 31-08: Természetvédelem feladatai (89 feladatkompetenciát tartalmaz) 

 

 

8. ábra 

Természetvédelmi mérnök képesítés moduláris felépítése 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

A 9. ábrán mutatom be a hulladékgazdálkodási technológus, a gyógy- és 

főszernövény termesztı és feldolgozó technológus, a környezetgazdálkodási ag-

rármérnök és a természetvédelmi mérnök alapszakok összesített, moduláris tér-

képét, mely jól példázza a két felsıfokú szakképzés és a két alapszak között 

megvalósítható átjárhatóságot, az egymásra épülés rendszerét. 
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9. ábra 

Hulladékgazdálkodási technológus, Környezetgazdálkodási agrármérnök, 

Gyógynövény- és főszernövénytermesztı és -feldolgozó, valamint Természetvé-

delmi mérnök képesítések összesített moduláris felépítése 

Forrás: Saját szerkesztés.  

 

3.3.2. Validálás készítése 

 

A két vizsgált BSc alapszak követelménymoduljainak feladatprofiljait oktatási és 

munkaerı-piaci szakértık értékelték validálási táblázat segítségével (1. táblázat). 

 
1. táblázat 

 
Az oktatási és munkaerı-piaci szakértık által használt validálási táblázat 

 
 

  
Mennyire fontos a feladat? 

 (Függetlenül attól, hogy Ön végzi-e vagy sem!) 
A feladatvégzés 

gyakorisága 

Mennyire ne-
héz, bonyolult 

a feladat? 

  
Feladatkompetenciák  

megnevezése 

É
rv

én
yt

el
en

 

Nem 
fon- 
tos 

Na- 
gyon 
fon- 
tos 

S
oh

a 

N
ag

yo
n 

rit
ká

n 

H
av

on
ta 

H
et

en
te

 

N
ap

on
ta

 

F
ol

ya
m

at
os

an 

Egy- 
szerő 

Nehéz, 
bo- 

Nyo- 
lult 

1  0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

Forrás: Debreceni Egyetem Mezıgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar. 
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A visszaérkezett és feldolgozott értékelı lapok száma a környezetgazdálko-

dási agrármérnöki BSc szak esetében 27 darab volt, míg a természetvédelmi 

mérnöki BSc szaknál 31 darab. A validálási táblázat függıleges oszlopai a fel-

adat fontosságát, a feladatvégzés gyakoriságát és a feladat bonyolultságát vizs-

gálják. A feladat fontosságát az értékelınek attól függetlenül kellett megítélnie, 

hogy ı maga végzi-e vagy sem az adott feladatot. Az értékelı eldönthette, hogy 

az adott feladatot nem látja fontosnak az adott alapképzés esetén, azt érvénytele-

nítheti. Amennyiben a tevékenységet indokoltnak ítélte, annak fontosságát 1-tıl 

5-ig terjedı ordinális skálán pontozta. A feladat gyakoriságára vonatkozó kérdés 

értékelése során a soha, nagyon ritkán, havonta, hetente, naponta, folyamatosan 

kategóriákkal minısíthetett. Az értékelı ebben az esetben minden egyes feladat 

elvégzésének gyakoriságát értékelte. A harmadik értékelési szempont a feladat 

bonyolultsága. Az értékelı 1-6-os skálán értékelte a feladat nehézségét az egy-

szerőtıl a nehéz, bonyolultig. A kitöltött táblázatokat SPSS rendszerben rögzí-

tettem, majd kimutatásokat készítettem a kapott eredményekbıl. 

 

Megvizsgáltam, hogy a környezetgazdálkodási agrármérnöki és a termé-

szetvédelmi mérnöki alapszakok mennyiben felelnek meg a társadalmi, gazdasági 

élet elvárásainak.  

A környezetgazdálkodási agrármérnöki alapszakhoz tartozó hat követel-

ménymodul feladatkompetenciáinak értékelését a dolgozatban részletesen be-

mutatom. Itt a környezetgazdálkodás feladatai modul feladatkompetenciáinak 

értékelését ismertetem. 

A követelménymodul 75 feladatkompetenciát tartalmaz. A feladatkompe-

tenciákat áttekintve kiemelhetı, hogy a szakértık szerint a gazdasági haszonnö-

vények külsı és belsı értékmérı tulajdonságainak meghatározása, valamint a 

növénytermesztési teljesítményvizsgálatok elvégzése olyan feladatkompetenciák, 

amelyeket 82 és 81%-ban ítéltek kevésbé fontosnak. A követelménymodul leg-

több feladatkompetenciája fontos tevékenységet takar, ugyanakkor számos tevé-

kenység fontosságát a szakértık nem tudták megítélni, például az öntözı beren-

dezések és öntözési rendszer üzemeltetését, növénykórtani és növénykártani fel-
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mérések elvégzését. A feladatvégzés gyakorisága szempontjából a fontosnak 

tartott feladatkompetenciák tekintetében, folyamatosan végzendı tevékenység, 

például a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartásának felügye-

lete (68%), a hatóságokkal történı kapcsolattartás (63%), az illetékes szakmai és 

közigazgatási szervekkel való kapcsolattartás (54%). A követelménymodulban 

megjelölt egyéb tevékenységeket ritkán végzendınek ítélték, mint például a táp-

anyag-gazdálkodási terv készítését, a növénytermesztési teljesítményvizsgálatok 

végzését (10. ábra).  
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71
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43
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17

13
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4

17

54

4

63

68

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tápanyaggazdálkodási tervet
készít, tápanyag-visszapótlást

irányít

Kapcsolatot tart az illetékes
szakmai és közigazgatási

szervekkel

Meghatározza gazdasági
haszonnövények külsı és

belsı értékmérı
tulajdonságait

Növénytermesztési
teljesítményvizsgálatokat

végez

Kapcsolatot tart a
hatóságokkal

Felügyeli a
környezetvédelemmel

kapcsolatos jogszabályok
betartását

soha nagyon ritkán havonta hetente naponta folyamatosan

10. ábra 

A környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc alapszak környezetgazdálkodás fel-

adatai követelménymodul néhány feladatkompetenciájának értékelése, a felada-

tok gyakorisága szempontjából 

Forrás: Validálás alapján, saját szerkesztés. 
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A környezetgazdálkodás feladatainak bonyolultságát vizsgálva, bebizonyoso-

dott, hogy a követelménymodulban felsorolt szakmai feladatok nehéznek, bonyolult-

nak ítéltettek, mint például az erózió és defláció elleni védekezés munkálatainak szer-

vezése és irányítása, a környezet-toxikológiai tesztek elvégzése. A fontosnak minısí-

tett feladatkompetenciákra való tekintettel, egyszerő feladat, például a vízjogi enge-

délyhez történı adatszolgáltatás. Számos feladatkompetencia esetében nem tudták az 

értékelık megítélni azok bonyolultságát, ilyen például a tápanyag-gazdálkodási terv 

készítése, öntözıvíz igény meghatározása, öntözési terv készítése (11. ábra).  
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Erózió és defláció elleni
védekezés munkálatait

szervezi és irányítja

Tápanyaggazdálkodási
tervet készít, tápanyag-

visszapótlást irányít

Öntözı vízigényt
meghatároz

Öntözési rendszert tervez

Vízjogi engedélyhez adatot
szolgáltat

Környezettoxikológiai
teszteket végez

érvénytelen egyszerő bonyolultabb nehéz nehezebb nehéz, bonyolult

 
11. ábra 

A környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc alapszak környezetgazdálkodás fel-

adatai követelménymodul néhány feladatkompetenciájának értékelése, a felada-

tok bonyolultsága szempontjából 

Forrás: Validálás alapján, saját szerkesztés. 

 
A természetvédelmi mérnöki alapszak vizsgálata során a négy szakmai köve-

telménymodul közül itt a természetvédelem feladatai modul értékelését ismertetem. 
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Az alapszaknak a természetvédelem feladatai követelménymodulja 89 fel-

adatkompetenciát tartalmaz. A követelménymodul feladatkompetenciáinak fon-

tosság szerinti megítélése során, a minısítést végzı szakértık fontos tevékeny-

ségnek ítélték többek között a faunisztikai felmérés késztését (93%-ban), a vadá-

szati hatóságokkal és vadırökkel való együttmőködést (93%-ban), más ırszol-

gálatokkal való kapcsolattartást (93%-ban), tájökológiai adatok győjtését és 

elemzését (96%-ban). Úgy ítélték meg, hogy a BSc szakon végzett számára, pél-

dául a kızet meghatározás és az ásvány meghatározás nem feltétlenül szükséges 

tevékenység a munkavégzése során. A követelménymodul feladatkompetenciái-

nak jelentıs részénél azonban nem tudták egyértelmően megítélni azok fontossá-

gát és nélkülözhetıségét (12. ábra). 

2

2

1

15

15

11

4

4

36

38

4

7

36

38

21

17

21

21

11

8

36

36

29

48

32

39

43

26

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kızetmeghatározást végez

Ásványmeghatározást
végez

Faunaisztikai értékelést
végez

Együttmőködik a vadászati
hatósággal, vadırökkel

Kapcsolatot tart más
ırszolgálatokkal

Tájökológiai adatot győjt,
elemzéseket végez

érvénytelen nem fontos kevésbé fontos fontos fontosabb nagyon fontos

12. ábra 
A természetvédelmi mérnöki BSc alapszak a természetvédelem feladatai követel-

ménymodul néhány feladatkompetenciájának értékelése, a feladatok fontossága 

szempontjából 

Forrás: Validálás alapján, saját szerkesztés. 
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A természetvédelem feladatai között a feladatvégzés gyakorisága szempontjá-

ból folyamatosan végzendı feladat például a vadászati hatósággal való együttmőkö-

dés és a jogszabályok változásainak követése (54%), a fotózás etikai szabályainak 

betartása (63%). A felsorolt feladatok többségét nagyon ritkán vagy havonta végzi a 

természetvédelmi mérnök pályakezdı munkavállaló. Megállapíthatjuk, hogy a kö-

vetelménymodulban felsorolt feladatkompetenciák jelentıs része nehéz, bonyolult 

feladatot takar, amelyet a pályakezdı okleveles munkavállalónak el kell végeznie. A 

feladatkompetenciák értékelésének összesítése alapján, a 89 feladatkompetencia 

közül mindössze három tevékenységet, a feljegyzések és jegyzıkönyvek készítését, 

valamint az információs táblák karbantartását ítélték egyszerő tevékenységnek (89-

93%-ban) a természetvédelmi mérnök végzettségő munkavállaló számára. 

Az eredmények összessége alapján bebizonyosodott, hogy a környezetgazdál-

kodási agrármérnöki és a természetvédelmi mérnöki BSc alapképzések 

modularizációját, az egyes modulokban meghatározott feladatkompetenciákat mind a 

munkaerı-piaci, mind pedig az oktatási szakemberek elfogadták, hasznosnak ítélték a 

szakok tanterveiben oktatott tárgyakat. Az alapszakok a társadalmi, gazdasági élet 

elvárásainak megfelelnek, a szakokon elsajátítandó ismeretek kielégítik a munkaerı-

piaci elvárásokat. A felsıoktatási intézményeknek nagy hangsúlyt kell fektetniük a 

jövıben arra, hogy a folyamatosan változó és fejlıdı gazdasági szféra felsıoktatással 

kapcsolatban ugyancsak rendszeresen változó igényeit nyomon kövessék, és lehetısé-

geikhez mérten, folyamatosan megfeleljenek ezen elvárásoknak. 

 

4. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI 

 

1. A bolognai folyamatból következı lineáris képzési rendszernek megfelelıen, elké-

szítettem az agrártechnológus szakképesítés két elágazódásának, a hulladékgazdál-

kodási technológus, valamint a gyógy- és főszernövény termesztı és feldolgozó 

technológus felsıfokú szakképzések és az agrártudományi képzési ág környezet-

gazdálkodási és természetvédelmi képzési terület környezetgazdálkodási agrármér-

nöki és természetvédelmi mérnöki BSc alapszakok közötti átjárhatóságot biztosító, 

15 modulból álló, integrált, moduláris rendszerét. Az egymásra épülı modulok ko-
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héziója megjeleníti azokat a készségeket, képességeket, amelyek együttesen jelen-

nek meg a munkakört betöltı munkavállaló szakmai kompetenciájában. 

2. Elkészítettem a két vizsgált alapszak teljes feladat- és tulajdonságprofilját. A 

feladatprofil validálásra került. A validálás vizsgálatához olyan táblázatos 

adat-felvételezési eljárást dolgoztam ki, amely lehetıvé teszi az adott feladat-

kompetenciák jelentıségének, gyakoriságának és bonyolultságának összeha-

sonlító elemzését. 

3. A vizsgált BSc alapképzéseken oktatott tárgyak köre a szaklétesítés és 

szakindítás során a munkáltatókkal egyeztetésre került, így e tárgyak oktatása 

megalapozott, ugyanakkor folyamatos fejlesztése mind az általános, mind pe-

dig a szakmai tárgyak esetében, a munkaerı-piaci igények figyelembe vételé-

vel, mindenképpen szükséges. Tudományos módszerekkel tártam fel a gazda-

sági szereplık elvárásait, a két agrár alapszak diplomásaival szemben. Ezeket 

az elvárásokat összevetettem a szakok képzési és kimeneti követelményeiben 

szereplı kompetencia struktúrájával, mely által lehetıvé vált az elvárások és a 

képzési kompetenciák pontosabb összehangolása. 

4. A környezetgazdálkodási agrármérnöki és a természetvédelmi mérnöki szakokon 

végzıkkel szemben támasztott, elsısorban gyakorlati tapasztalatokra épülı mun-

kaköri elvárások, a szakok folyamatos felülvizsgálatával kielégíthetık. Ennek 

megvalósításához a megkérdezett munkáltatók jelezték közremőködési hajlandó-

ságukat a felsıoktatási intézmények felé, képzési programjaik áttekintésében. A 

vizsgálati eredmények alapján bebizonyosodott, hogy a munkáltatók a szakmai 

gyakorlottságot mindenképpen elvárják leendı munkavállalóiktól. 

5. Vizsgálataim igazolták, hogy a két vizsgált képzésben tanulóktól elvárt, a 

munkaerıpiac által is fontosnak ítélt képesség a nyelvismeret, a számítógépes 

ismeretek, valamint a pályázatírási ismeretek. A készségek közül az önálló 

feladatmegoldást, a csapatmunkára való alkalmasságot, a komplex, kreatív 

környezetvédelmi gondolkodásmódot várják el a pályakezdı diplomástól. 

6. A bolognai folyamat alapján meghatároztam a BSc tantervek felülvizsgálatának 

optimális idejét, a képzési idı és a gazdasági elvárások függvényében. A vizsgá-

lat tárgyát képezı BSc alapképzési szakok képzési idejére, valamint az ezt köve-
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tıen, a munkaerıpiacon való elhelyezkedésre való tekintettel, szükségessé válik a 

képzési programok 3-4 évenkénti, folyamatos áttekintése. Mindez a felsıoktatási 

képzési rendszer fenntartásához, a munkaerıpiac humán erıforrás igényeinek és 

az elvárt szakmai kompetenciáknak az összehangolásához kiemelten fontos. 

 

5. AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGA 

 
A felsıoktatási intézmények képzési programjaiban bekövetkezett változásokból 

kitőnik, hogy a képzési és kimeneti követelményekben egyre nagyobb szerepet kap-

nak az egyéni készségek, képességek fejlesztését szolgáló ismeretkörök. A munka-

erıpiacon az emberi erıforrás minıségét a végzettség, a nyelvtudás, a szakmai ta-

pasztalat és a gyakorlat mellett a munkavállaló meglévı, illetve fejleszthetı kompe-

tenciái is meghatározzák, ezért a képzési és kimeneti követelményekben rögzített 

elvárások és a munkaerı kompetenciájában megfogalmazható munkaerı-piaci elvá-

rások összehangolására kell törekedni. Munkám tanulságaként úgy látom, hogy a 

felsıoktatási reformfolyamatok megvalósításakor a fentieket elengedhetetlenül fon-

tos célnak kell tekintenünk. 

A bolognai megállapodások hatására bevezetett képzési rendszer akkor és az 

által tudja kielégíteni a társadalmi és gazdasági élet követelményeit, ha a gazdasági 

élet szereplıit bevonja a fejlesztési elképzelésekbe, a képzési programok tartalmi 

elemeit a munkaerı alkalmazásában fontos szempontokhoz igazítja, kialakítva a 

jelöltek munkára való alkalmasságát, munkavállalói kompetenciáját. Mindez olyan 

képzési rendszert igényel, amely az egymásra épülı modulok tartalmi kohéziójában 

képes megjeleníteni a készségeket, képességeket, gyakorlati ismereteket, amelyek 

együttesen jelennek meg a munkakört betöltı szakmai kompetenciájában. 

A fenti célok megvalósítására végzett vizsgálatom igazolta azt a feltételezést, 

hogy a munkaerıpiac szereplıi nem kellıen tájékozottak a bolognai folyamat felsı-

oktatási bevezetéséhez köthetı változásokról, valamint a felsıoktatási intézmények 

oktatási rendszerük fejlesztéséhez köthetı elképzelésekrıl. A témául választott kép-

zési területen oktatott tárgyak köre annak ellenére, hogy az akkreditáció során a 

munkáltatókkal egyeztetésre került, mára mind az általános, mind a szakmai tárgyak 
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programjai áttekintésre, újragondolásra szorulnak. A jövıre nézve elfogadhatónak 

ítélhetı, hogy a vizsgált mérnöki szakokon végzıkkel szembeni gyakorlati munká-

val kapcsolatos elvárások a szakok folyamatos felülvizsgálatával kielégíthetık.  

A bolognai folyamatba illeszkedı felsıoktatási képzési rendszer fenntartá-

sához kiemelten fontos a munkaerıpiac humán erıforrás igényének és a szakmai 

kompetenciáknak a képzési idıhöz köthetı 3-4 évente történı felülvizsgálata, 

összehangolása. A dolgozatomban bemutatott kutatás eredményei mind a gya-

korlati, mind pedig az elméleti, oktatási és munkaerı-piaci szakemberek és részt-

vevık számára hordoz újdonságot, amelyek elméleti síkon és a gyakorlati életben 

is hasznosíthatók. Kutatási eredményeim gyakorlati hasznosíthatóságukat te-

kintve iránymutatásként szolgálhatnak a felsıoktatásban tanuló hallgatók szá-

mára a képzések és a munkaköri elvárások megismeréséhez, továbbá pályaori-

entációs dokumentációnak is tekinthetık az életen át tartó tanulás jegyében, a 

személyes fejlıdési út meghatározásához. Az oktatók számára a tervezett, hall-

gató- és munkaerıpiac orientált tantervfejlesztési feladatok optimalizálását segít-

heti. A munkavállalókat képzık, ez esetben a felsıoktatási intézmények számára 

iránymutatás lehet a képzési tartalmak és elvárások kidolgozására, a hasonló pro-

filú felsıoktatási intézmények számára módszertani útmutatóként is szolgálhat 

minıségbiztosítási rendszerük áttekintéséhez. A munkáltatók, mint a felsıoktatási 

intézményekben végzıket alkalmazók számára, az egyes munkakörök kialakítását, 

valamint a munkakörökhöz kapcsolódó elvárások megfogalmazását támogatja.  

Vizsgálatom rávilágított arra, hogy a képzés tartalmi megfeleltetése a mun-

káltatók elvárásaival, ennek visszaigazolása, folyamatos fejlesztéssel, az érintet-

tek közötti rendszeres kommunikáció révén megvalósulhat. 
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