
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 
www.mutf.hu, erdekelamutf@mutf.hu 

 

1 

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg. 

 
 

 

„A MÜTF pályára állít”: komplex hallgatói és alumni szolgáltatások fejlesztése 
valamint azok intézményi támogatásának lehetőségei a Modern Üzleti 

Tudományok Főiskoláján 

 

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 

Diplomás Pályakövetési Rendszer 
 

Tájékoztató anyag pedagógusok, szülők, középiskolás hallgatók 
számára releváns információk alapján 

 

Tartalom 

 
A Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján végzett hallgatók főbb elhelyezkedési mutatói . 2 

A végzettek munkaerő-piaci integrációja ........................................................................... 2 
Régió és elhelyezkedés ....................................................................................................... 3 

Hogyan látják esélyeiket a jelenlegi hallgatók?...................................................................... 3 
A szakterület megtartó ereje ............................................................................................. 3 
Hallgatói tervek és motivációk ........................................................................................... 4 

A sikeres elhelyezkedés kulcstényezői – mit várnak a munkáltatók? .................................... 4 
Szakmai gyakorlat ............................................................................................................... 4 
Idegen nyelv ismerete ........................................................................................................ 5 

Hogyan látják a jelenlegi hallgatók a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláját? ................... 6 
A MÜTF általános megítélése ............................................................................................. 6 
A főiskola teljesítményének értékelése ............................................................................. 7 
A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája erősségei .......................................................... 7 

A végzett hallgatók és a főiskola ............................................................................................ 8 
 



Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 
www.mutf.hu, erdekelamutf@mutf.hu 

 

2 

 

A Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján végzett hallgatók főbb 
elhelyezkedési mutatói 

A végzettek munkaerő-piaci integrációja 

 
A Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján végzett hallgatók nyolcvanöt százaléka diplomája 
megszerzését követően sikeresen elhelyezkedett – derül ki a főiskola 2010-es diplomás 
pályakövetési felmérésének adataiból. A jó elhelyezkedési mutató magas fokú munkahelyi 
stabilitással társul; az állandó foglalkoztatás az esetek többségében egy munkahelyet jelent, 
ahol a végzettek diplomaszerzésük óta folyamatosan dolgoznak. Az elhelyezkedési idő az 
államvizsgát követően három és hat hónap közé tehető. 
 
A végzettek tapasztalatai szerint az első munkahely megszerzésében egyértelműen a 
nyelvtudás játssza a kulcsszerepet. A diplomások véleménye alapján az önálló 
munkavégzésre való képességet, a kommunikációs készséget, a szakmai tapasztalatot és a 
csapatszellemet is rendkívül fontos kompetenciaként említhetjük, melyek elősegíthetik a 
frissen végzettek sikeres munkaerő-piaci integrációját. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
ugyanakkor, hogy a válaszadók szerint a személyes kapcsolatok is meghatározó szerepet 
töltöttek be az első állás elnyerésében.  
 
Az első állás elnyerésében szerepet játszó tényezők (Az 1 és 5 között adható értékelések átlaga) 

 

 
 

A 2010-es vizsgálat adatai visszaigazolják a szakmai gyakorlat jelentőségét, a válaszadók 
egyharmadát munkavállalóként tovább foglalkoztatták korábbi szakmai gyakorlati helyükön 
– ez az arány különösen a gazdálkodási szakon kedvező. 
 
A megkérdezés idején a végzettek foglalkoztatási státusza döntően, 79 százalékban teljes 
munkaidejű foglalkoztatotti helyzet; a válaszadók nagyjából öt százaléka teljes idejű 
foglalkoztatása mellett egyéb mellék-tevékenységeket is tud vállalni. Kizárólag alkalmi 
munkából hat százalékuk tartja fenn magát, saját vállalkozást négy százalék irányít. Kedvező 
adat, hogy a munkanélküliek aránya igen csekély, mindössze öt százalékos. 
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A jó elhelyezkedési mutató magas fokú munkahelyi stabilitással társul. Az állandó 
foglalkoztatás rendszerint – az esetek majd háromnegyedében – egy állást jelent, amely a 
végzettség óta megvan. A válaszadók alig egyharmadának volt végzettsége óta kettő, 
elenyésző részüknek három állandó munkahelye. 
 
A MÜTF-ön végzettek körében mért havi nettó jövedelem átlagos értéke 163 ezer forint 
körül alakul, egy főre eső háztartási jövedelemként mindez átlagosan 156 ezer forintos 
összeget jelent. Az átlagnál jobban keresnek a külföldön munkát vállalók, valamint a 
budapesti munkahellyel rendelkező végzettek. A férfiak mérsékelt bérelőnye is látszik, 
szakok szerinti és tagozati bontásban azonban lényegi jövedelmi eltérés nem mutatható ki. 

Régió és elhelyezkedés 

 

A két képzési helyszínnel rendelkező MÜTF esetében az is lényeges szempont, hogy 
Komárom-Esztergom megye a végzettek 15 százalékának tudott állást biztosítani. Ha pusztán 
azt vizsgáljuk, hogy a megkérdezett munkahelye a képzési helyszínnel (akár Budapest, akár 
Tatabánya) megegyező településen van-e, azt látjuk, hogy az egykori hallgatók 72 százaléka 
másik helyszínen talált állást, húsz százalékuk maradt főiskolájuk városában, további 4 
százalék pedig annak vonzáskörzetében. A földrajzi értelemben vett intézményi megtartó 
hatás a gazdálkodási szakos végzettségűeket jellemzi legjobban. 
 

Hogyan látják esélyeiket a jelenlegi hallgatók? 

A szakterület megtartó ereje  

 
A kérdezetteknek mindössze öt százaléka, vagyis minden huszadik hallgató gondolja azt, 
hogy nem a tanult szakmájában, szakterületén szeretne elhelyezkedni. Az okok között a 
megváltozott érdeklődés, más területeken jobb karrierlehetőség, biztosabb anyagi juttatás 
reménye szerepel, a válaszadók kétharmada azonban biztos abban, hogy a végzettségének 
megfelelő szakterületen szeretne elhelyezkedni. A nők valamivel jobban ragaszkodnak tanult 
területükhöz, mint a férfiak, az egyes, a főiskolákon oktatott szakok hallgatói között azonban 
érdekes módon nincs számottevő különbség ebben a tekintetben.  
 
Arra a kérdésre, hogy mennyire tartja valószínűnek, hogy egy-két éven belül el tud 
helyezkedni a tanult szakma területén, a válaszadók négyötöde bizakodó választ adott, 
minden ötödik ráadásul teljesen biztos abban, hogy sikerül diplomaszerzését követően rövid 
időn belül megfelelő szakmai munkalehetőséghez jutnia. A női hallgatók valamivel kevésbé 
tűnnek bizakodónak, mint a férfiak, de általánosságban azért ők sem érzik rossznak majdani 
munkaerő-piaci esélyeiket.  
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Mennyire tartja valószínűnek, hogy a diplomaszerzés után egy-két éven belül ezen a szakterületen az ön által 
megfelelőnek tartott munkakörben tud majd elhelyezkedni? N=587, Százalékos megoszlás 
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Hallgatói tervek és motivációk  

 
A hallgatók – közülük is elsősorban a gazdálkodás és menedzsment szakosok – 
legszívesebben valamely multinacionális cégnél helyezkednének el, ezt követi a sorban a 
magántulajdonú hazai nagyvállalat, a középvállalat, de a saját vállalkozás indítása is elég 
közkedvelt: a válaszadók 15 százaléka dolgozna szívesen a saját cégében – a férfiak ezen a 
téren is „megelőzik” a női hallgatókat, lényegesen nagyobb körükben a mérhető vállalkozási 
kedv és hajlandóság.  
 

A sikeres elhelyezkedés kulcstényezői – mit várnak a munkáltatók? 

A cégek az életrevaló frissdiplomásokat keresik 

Élethosszig tartó tanulás, legalább egy idegen nyelv biztos tudása, igényesen elkészített 
önéletrajz, talpraesettség, elhivatottság, önállóság, beleérző képesség, kitartás – ezek azok a 
legfontosabb elvárások, amelyeket a munkáltatók a frissdiplomásokkal szemben 
támasztanak a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája által 2010-ben végzett regionális 
munkaerő-piaci kutatás szerint. 
 
A vizsgálat rámutatott: a cégek nem a szakmai tudást és az elméleti alapokat helyezik 
előtérbe, hanem a fiatalok életrevalóságát. A legalapvetőbb elvárás a vállalatok részéről, 
hogy a pályázó legyen kommunikatív, nyitott személyiség, és tudjon együttműködni a 
kollégáival. A felsőoktatás e téren abban tud segíteni, hogy minél több gyakorlati projekten, 
feladaton, tréningen keresztül fejleszti személyiségüket, s felkészíti őket az álláskeresésre és 
a munkába állásra – ahogyan a MÜTF már a kezdetek óta igyekszik eleget tenni ennek az 
elvárásnak. 
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Szakmai gyakorlat  

 
Egy diplomás pályakezdőnél megkülönböztető elem lehet a szakmai gyakorlat és a 
sokoldalúság, hiszen ma már korántsem elég az elméleti jártasság megszerzése. Az 
egyetemistáknak gyakorlatot biztosító munkaadók az esetek többségében állandó státuszt is 
felajánlanak a diploma kézhezvétele után. A személyes és szakmai kapcsolatok szerepe 
óriási, a cégek legtöbbje olyan munkavállalót alkalmaz szívesen, akivel vagy ő, vagy valamely 
partnere személyes viszonyban van, a munkavállalók jelentős része egyfajta „beajánlás” 
útján kerül első munkahelyére. Ez nagy fontossággal ruházza fel a frissdiplomás 
munkavállalók tanulmányok alatti szakmai kapcsolatépítését, a szakmai gyakorlatokat. 
 
A cégek nagy részénél jellemző a felsőoktatási intézményekkel, elsősorban az azokban 
működő karrierirodákkal történő kapcsolattartás – derül ki a főiskola ugyancsak 2010-ben 
lefolytatott regionális munkaerő-piaci vizsgálatából. Az első kapcsolatfelvétel célja általában 
még nem az új munkaerő kiválasztása, hanem szakmai gyakorlatos hallgatók fogadása – a 
vállalatok mindegyik elmondta ugyanakkor, hogy a megfelelő hallgatókat a szakmai gyakorlat 
teljesítése után, lehetőségeik szerint próbálják továbbfoglalkoztatni. 
 
A szakmai gyakorlatok a munkához szükséges kulcskompetenciák erősítése mellett fontos 
szerepet töltenek be a hallgatók elhelyezkedési stratégiáiban is; a szakmai gyakorlati hely 
sokak számára az első munkahellyé is válik, megfelelő megítélés esetén gyakori, hogy a 
gyakornoknak az adott cég állást, állandó munkahelyet is kínál. Az intézményes szakmai 
gyakorlat jelentőségét a főiskola pályakövetéses vizsgálata is igazolja: a munkavállalási 
tapasztattal rendelkezők között egyharmados azok aránya, akik szakmai gyakorlati helyükön 
munkavállalóként is maradni tudtak. Úgy tűnik, hogy e tekintetben a gazdálkodási szakok 
hallgatói tudnak jobban élni a lehetőségeikkel, körükben jóval magasabb a gyakorlati helyen 
maradók aránya, mint a kereskedelmi képzések végzettjeinél. 

Idegen nyelv ismerete  

 
A diplomásokkal kapcsolatos másik fő elvárás a megfelelő nyelvtudás. A felmérésbe bevont 
cégek csaknem mindegyikénél szükség van idegen nyelvi ismeretekre, multinacionális 
vállalatok esetében ezek napi szintű, rendszeres használatának képességére is.  
 
A nyelvvizsga-bizonyítvány nem jelent feltétlenül nyelvtudást is, a spontán idegen nyelvű 
kommunikáció képessége elsődleges fontosságú a külföldi kapcsolatokkal rendelkező cégek 
mindennapi munkája során.  
 

„Egy multinacionális céghez elképzelhetetlen a bejutás egy nyelv, többnyire az angol, 
magas szintű ismerete nélkül, ám a hazai tulajdonú vállalkozásoknál is 
elengedhetetlen ma már az angol nyelv középszintű ismerete, főképp akkor, ha a 
cégnek vannak külföldi partnerei.” (vezető tanácsadó véleménye) 

 
„Aki a nyelvet elhanyagolja, az könnyen számíthat arra, hogy a diplomája pár év 
múlva semmit nem fog érni. És nem csak tudni kell a nyelvet, hanem szinten is kell 
tartani. Tehát bármikor felhívja egy fejvadász, akkor akár telefonon is képes legyen 
gördülékenyen egy interjút adni magáról.” (hr-tanácsadó véleménye) 
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„Ma elsősorban az angol nélkül nem lehet boldogulni. Az angol ma már szinte 
kommunikációs nyelv. Ha körülnézünk nagy cégeknél, mindenhol angolul 
kommunikálnak.” (fejlesztési ügynökség vezetőjének véleménye) 

 

Hogyan látják a jelenlegi hallgatók a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláját? 

A MÜTF általános megítélése 

 
A főiskola megítélése egyértelműen pozitív: a válaszadók hatvan százaléka jól érzi magát, 
közülük kilenc százalék nagyon jól. A hallgatók valamivel több mint egyharmadának egyaránt 
vannak pozitív és negatív élményei, és mindössze öt százalékuk válaszolta azt, hogy rosszul 
érzi magát a főiskolán. 
 
A válaszadók elégedettségét támasztja alá az is, hogy ha most jelentkeznének felsőoktatási 
intézménybe, ötvenhat százalékuk választaná a MÜTF-öt, és ugyanazt a szakot, amelyre most 
jár. Nyolc százalékuk szintén a főiskolát választaná, de más szakra jelentkezne, minden 
negyedik válaszadó kitart a választott szak mellett, de más intézményt választana, és 
mintegy tíz százaléka a válaszadóknak mind a szak, mind az intézmény tekintetében mást 
választana, ha most jelentkezne.  
 
Az intézményi elégedettség egy fontos mutatója, hogy a válaszolók ajánlanák-e középiskolás 
ismerőseiknek, hogy ide jelentkezzenek. A pozitív viszonyulás az erre a kérdésre adott 
válaszokban is megnyilvánul: nyolcvan százalék azok aránya, akik ajánlanák a MÜTF-öt a 
most végző középiskolásoknak. A nemzetközi gazdálkodás szakos hallgatók az intézmény 
családias hangulatát értékelték a legmagasabbra, a gazdálkodás és menedzsment szakosok, 
és a kereskedelem és marketing szakosok is a jó hangulatot tartottáka főiskola legjellemzőbb 
vonásának. Az intézmény modern létét a tatabányai hallgatók emelték ki, csakúgy, mint a 
környezet-orientáltságát, a hallgató-központúságát és a diploma értékét is.  A levelező 
tagozatos hallgatók, csakúgy, mint a nők, értékesebbnek tartják a diplomát, mint a nappali 
tagozatosok, illetve a férfiak. A nappali tagozatosok a családias hangulatot emelik ki, ebből a 
levelező tagozatosok nyilván kevesebbet érzékelnek. 
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Ajánlaná-e a MÜTF-öt egy most végzős középiskolásnak? N=546 Esetszám; százalékos megoszlás 
 

 

A főiskola teljesítményének értékelése 

 
Az oktatás értékelésére felkínált kilenc szempont mellett tizenegy szolgáltatást pontozhattak 
a hallgatók egytől ötig. A legmagasabb pontátlagot az oktatott szakismeretek naprakészsége 
kapta; ezt az oktatók naprakészsége, és az oktatók és hallgatók viszonya követi, az elméleti 
képzés színvonala a negyedik helyre került. Az oktatás értékelésénél a főiskola hallgatóinak 
véleménye szakonként nem különül el számottevően, bár az itt is megmutatkozik, hogy a 
kereskedelmi szak hallgatói kritikusabbak társaiknál, míg a szolgáltatásokat tekintve a 
legelfogadóbbak a gazdálkodás és menedzsment szak hallgatói voltak.  

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája erősségei 

 
A MÜTF erősségeire vonatkozó válaszokat négy kategóriába – képzés; oktatók; légkör, 
hírnév; infrastruktúra – sorolva azt láthatjuk, hogy a visszajelzések leginkább a főiskola 
képzésére irányulnak.  
 
A képzés erősségei közé került: 

- a gyakorlat-orientált oktatás, 
- az aktuális tananyag, 
- a tanárok által átadott ismeretek naprakészsége, 
- az oktatás színvonala, minősége és párban ezzel az oktatók szakmai felkészültsége. Az 

oktatókat első helyen említők száma 82, ez a teljes válaszadók 23 százaléka. 
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A légkör, a hírnév erősségei: 
- a családias légkör, 
- a hallgatók és oktatók közvetlen viszonya, 
- értékként a személyesség és az összetartás. 

 
Az infrastruktúrához kapcsolódó elemek között erősségként kiemelkedik: 

- a jó technikai felszereltség, 
- a modern környezet, 
- a szép épület (Tatabánya), 
- a főiskola közelsége, elérhetősége. 

 

A végzett hallgatók és a főiskola 

 
A végzettek döntő többsége a végzés után is tartja a kapcsolatot egykori évfolyamtársaival, 
sőt majd negyven százalékuk más hallgatókkal is. Egykori oktatójával 15 százalékuk maradt 
kapcsolatban a végzés után is. Mindhárom esetben jellemzően baráti kapcsolatok 
kiépüléséről van szó. 
 
A végzettek számára a főiskola és az ott töltött évek számos olyan meghatározó pozitív 
élményt nyújtottak, amik akár „hívószóként” is alkalmazhatók az öregdiákok hálózatba 
toborzásánál. Az intézmény összegző értékeléséből kirajzolódó kép egyértelműen pozitív: a 
válaszadók egyötöde szerint a MÜTF „nagyon jó”, további 56 százalékuk szerint „jó” 
intézmény. A válaszadók elégedettsége abban is megnyilvánul, hogy túlnyomó többségük 
ajánlaná a MÜTF-öt egy most végző középiskolásnak, mint megfelelő továbbtanulási célt.  
 
A diploma értékét tekintve a „büszke vagyok rá, hogy itt végeztem” állítást főként azok a 
hallgatók erősítették meg, akiket mind gyermekkori, mind jelenlegi lakhelye a tatabányai 
képzési központ megyéjéhez köt. Ez az immobil csoport egyébként a többi kategóriában is 
jellemzően pozitívan nyilatkozik az intézményről. A MÜTF lokális ereje tehát ezen a ponton is 
visszaigazolást nyer. A Tatabányán végzettek összességében az intézményt családiasabbnak, 
modernebbnek és az általa kiadott diplomát értékesebbnek látják, mint a budapesti 
intézmény hallgatói.  
 
„A Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának széles körű és gyakorlatorientált képzési 
rendszere, valamint kommunikáció alapú nyelvoktatása piacképes tudást biztosít 
hallgatóinak. A MÜTF-ön megszerzett szakmai ismeretek és gyakorlati tapasztalatok kitűnő 
alapot jelentenek az üzleti életben való elhelyezkedéshez, a MÜTF-ös tudásra itthon és 
külföldön is építeni lehet. A főiskola olyan szemléletmóddal bocsátja útjukra diplomás 
hallgatóit, amely szorgalommal ötvözve a gazdasági életben hamar sikerre váltható. A 
kitűnően felépített tananyag, az elméleti és gyakorlati képzés optimális aránya, valamint a 
nagyszerű oktatók jelentik a garanciát a Főiskola, valamint hallgatói sikerére. A MÜTF 
pezsgő közösségi élete üde színfolt a felsőoktatási palettán, ez remekül kiegészíti a tanulással 
töltött napokat.” 
Fülöp Csaba, végzett hallgató 
 


