
MTMI Képzések – hogyan tehetjük vonzóvá?  
Kormányzati kezdeményezések a pályaorientáció és

tehetséggondozás területén
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felsőoktatásért felelős államtitkár



Motíváció
A magyar gazdaság igényei
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Magyar ipar

• A magyar ipar a magas hozzáadott értékű
termelés tekintetében az OECD vezető országai
között van

• Ez a típusú ipar igényli a saját és a partnerek
(termék és KFI beszállítók) magas innovációs
képességét

• Az eredeti termékgyártó és a beszállító más
típusú innovációs tevékenységet végez ill. vár
el a partnerétől:

• Eredeti termékgyártó (OE): A terméket
alapvetően meghatározó innovációs
tevékenység

• Beszállító (TIER 1…): Az OE által nem saját
kompetencia területnek értékelt beszállított
termékre vonatkozó innovációs képesség
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Magyarország helyzete a magas hozzáadott értékű 
termelés tekintetében

A magyar gazdaságban mindkét szereplő intenzíven jelen van – a felsőoktatás
KFI együttműködési lehetőségei széleskörűek



K+F+I Helyzetelemzés
• Gazdaságstratégiai cél, hogy Magyarország ipari termelési központi

szerepkörének erősödésével a jövőben innovációs központtá is váljon.

• 2013-ban– a KSH adatai szerint – GDP 1,44%-át fordítódott K+F-re, ami a 2012-
höz képest 15.5 %-os növekedést jelent úgy, hogy közben a GDP is növekedett.

• A húzó erőt a vállalkozások adták, ráfordításaik 22%-ot meghaladó mértékben
emelkedtek, a KFI ráfordítások felét a vállalati oldal biztosítja. Ennek domináns
részét azonban a hazánkban koncentrált KFI tevékenységet végző nemzetközi
nagyvállalati szektor teszi ki, amely az összes vállalkozás ráfordításának 56%-át
adja.

• Magyarország a régió hagyományos termékeket előállító gyártási központjából
egyre inkább a magas hozzáadott értékű, kutatás-fejlesztést igénylő termelés
irányába mozdult el.

• Az egyetemi K+F+I költségek stagnáltak az elmúlt években, annak ellenére , hogy
a hazai K+F+I tudományos, szakmai és szervezeti szempontból legfontosabb
szereplői a felsőoktatási intézmények.
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Motíváció
Növekvő kereslet a diplomás munkaerő iránt Magyarországon 
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Változások a munkaerő 
összetételében 
végzettségi szint szerint 
Forrás: 
Cedefop Skill Forecast

Magyarországon a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók iránti kereslet 
2010-hez képest 2020-ra + 18,3% -kal fog növekedni a 12,4%-os EU28-átlaghoz képest



Helyzetelemzés
Műszaki, természettudományi, matematikai és 
informatikai képzések
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A probléma

• Magyarország az elmúlt években fokozottan szembesült azzal a nemkívánatos
jelenséggel, hogy nem olyan mértékben jelentkeznek a fiatalok a
matematikai, természettudományos, műszaki, vagy informatikai (a
továbbiakban MTMI) képzésekre amilyen mértékben a hazai munkaerőpiaci
szereplők igénye megkívánná

• MTMI végzettségű munkavállalók hiánya – a munkaerőpiaci szereplők
visszajelzései alapján – már-már a gazdaság stabilitását, illetve a
továbbfejlődés lehetőségét veszélyezteti.

• A növekvő szakemberigényt a felsőoktatás kibocsátása nem követi. A
jelentkezők és felvettek száma nem növekszik, stagnál vagy enyhén csökken. A
túljelentkezési arány alacsony, nincs valódi verseny a bekerülésért. A
kibocsátási mennyiséget a rendkívül magas lemorzsolódás is csökkenti.

2015-ben az összes jelentkező 24,47%-a jelentkezett MTMI képzésre.
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MTMI területek
Műszaki (Bsc)



MTMI területek
Informatika (Bsc)
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„Fokozatváltás a felsőoktatásban”
fejlesztési koncepció

Stratégiai célok és projektek
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Fokozatváltás a felsőoktatásban
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2014. december 22-én Magyarország kormánya elfogadta a magyar felsőoktatás 

fejlesztési irányait meghatározó koncepciót.  

„A felsőoktatás magasabb sebességi fokozatba kapcsol”



Fokozatváltás a felsőoktatásban
Teljesítményelvű oktatási környezet

• Országos és intézményi szinten egyaránt megerősítjük a vállalati és
intézményi kapcsolatrendszert.

• A felmerülő munkerőpiaci igényeket becsatornázzuk a képzések
tartalmába. A képzési programokat átalakítjuk oly módon, hogy minden
hallgató a képességeinek és lehetőségeinek megfelelő, a munkaerőpiacon
értékes tudásra tegyen szert.

• Növeljük a hallgatókkal szemben támasztott bemeneti és kimeneti
minőségi követelményeket, és bevezetjük a kompetencia-mérést
valamennyi belépő és kilépő hallgató számára mérve ezzel az intézmény
„hozzáadott értékét”.

• Az oktatói kiválóság növelése érdekében bevezetjük az oktatók
teljesítményközpontú előmeneteli rendszerét, mérni fogjuk az oktatói
teljesítményt, és egyúttal megteremtjük a versenyképes bérezés
feltételeit.
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Fokozatváltás a felsőoktatásban
Teljesítményelvű oktatási környezet

• Növeljük a legkiválóbb hallgatók és oktatók nemzetközi
tapasztalatszerzési lehetőségeit. Jelenleg a hallgatók 10,41%-a vesz
részt külföldi részképzésben, ennek aránya 2023-ra 20%-ra nő.

• Ezzel párhuzamosan megteremtjük annak a feltételeit, hogy a
külföldön tanuló hallgatók számára attraktív legyen a tanulmányaik
folytatására hazatérni (szakmai gyakorlat, magas szintű mester és
doktori képzés)

• A magyar felsőoktatási intézmények nemzetköziesítése – részben az
intézményrendszer kihasználtsága, a bevételek növelése, részben az
ország nemzetközi szakmai környezetének kiépítése érdekében – a
külföldi hallgatói arány jelentős növelését igényli

• Az idegen nyelven folyó képzés részarányának növelése és kötelezővé
tétele
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Fokozatváltás a felsőoktatásban
Felsőoktatás mint innovációs szolgáltató
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• Cél a munkaalapú társadalom, ahol a gazdaság húzóereje az egyre
növekvő arányban hazai tulajdonú termelés, szervezőereje a felsőoktatási
intézmények köré épülő innovációs hálózat.

• A KKV szektor fejlesztését célzó kormányzati intézkedések csak akkor
lehetnek sikeresek, amennyiben hatékonyan kihasználják a
felsőoktatásban rendelkezésre álló K+F+I kompetenciákat és
kapacitásokat és megnyitják ezeket a KKV szektor felé is.

• A 2014-2020-as időszakban mind a felsőoktatás, mind a hazai KFI politika
célja a felsőoktatás és a gazdaság közötti tudástranszfer hatékonyabbá
tétele.

• A felsőoktatási koncepció kiemelt szerepet szán a felsőoktatási
kutatásokban a vállalati ráfordítások fokozásának.



Fokozatváltás a felsőoktatásban
Világszínvonalú kutatás

• Fókuszáljuk az egyes intézmények kutatás-fejlesztési tevékenységét, és
intézmények közötti K+F+I hálózatokat alakítunk ki.

• Erősítjük a felsőoktatási kutatások nemzetközi beágyazottságát: 50 %-
kal növeljük a közvetlenül EU-s forrásból elnyert projektek számát.

• A doktori képzés újra a mester-tanítvány viszonyán alapuló, eredeti
kutatásokon keresztül elért újszerű tudományos eredmények
létrehozását célzó rendszerré válik, amit az anyagi ösztönzés módja is
támogat. A doktori képzési rendszer kétszintűvé válik, a második
szakaszba azok a hallgatók kerülnek, és jutnak kiemelt támogatáshoz,
akik értékes tudományos eredményeken alapuló fokozatot szereznek.

• Folyamatosan megújítjuk, és az intézmények nemzetközi
megmérettetésében is versenyképessé tesszük az oktatási és kutatási
célú infrastruktúrát.
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Fokozatváltás a felsőoktatásban
Világszínvonalú kutatás

• A kutatás-finanszírozás rendszerét átalakítjuk úgy, hogy az a
nemzetközileg versenyképes minőséget és az erőforrás-koncentrációt
támogassa.

• A felsőoktatás kutatási kapcsolatait nemcsak az intézményrendszeren
belül, de azon kívül is erősíteni kell: a hazai közfinanszírozású (MTA,
állami) és magán kutató intézetekkel koordinált, az erőforrásokat
optimálisan felhasználó, egymást kiegészítő tevékenységi területen
folytatott együttműködés kiemelt szerepet játszik

• Létrehozzuk és kiemelt finanszírozásban részesítjük 2016-tól a „nemzeti
kiválósági központok” rendszerét, mely felváltja a felsőoktatási
kiválóságok jelenlegi rendszerét (ún. „kutatóegyetemek”).

• Megteremtjük a kutatóhely érdekeltségén és az ott folyó, de
személyekhez (fiatal kutatókhoz, doktoranduszokhoz) és diszciplinákhoz
kapcsoltan finanszírozott, mérhető teljesítményen alapuló felfedező
kutatási projektek rendszerét
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Az intézkedések állapota

Vállalati együttműködés szempontjából releváns
elemek
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Törvény és rendeleti módosítások
Vállalati együttműködést erősítő elemek

• Új intézményi forma: az alkalmazott tudományok egyeteme. 
Nevesítésre kerül a duális képzés folytatása mint követelmény

• A duális képzés általánosan bevezetésre került

• Azonos fenntartó alá tartozó felsőoktatási intézmények más
felsőoktatási intézmény székhelyén, telephelyén is folytathatnak
tevékenységet. Közelebb lehet vinni a képzést az azt igénylő régiókhoz

• Mesteroktató munkakör

• Oktatói-kutatói bérrendezés – 2016-ban 15%, 2017-ben 5%, 2018-ban
5%

• A KFI területén végzett egyetemi vállalkozási tevékenység mentesül az
Aht. Szigorú szabályozása alól, lényegesebben flexibilisebbé és
életszerűbbé teszi az együttműködést

19



Törvény és rendeleti módosítások
Munkaerőpiac számára releváns képzések

• Szakok áttekintése, képzési jegyzék, KKK felülvizsgálat

• A szakképzettségek száma megközelítően 14%-nyi csökkent

• A nemzeti képesítési keretrendszer MKKR hozzákapcsolása az EKKR-hez

• Mindezek alapján folyamatban van a képzési és kimeneti követelmények
(KKK) felülvizsgálata (MRK közreműködése)

• A megújított KKK az emberi erőforrások miniszterének rendeletében
jelenik meg, várhatóan még 2015-ben.
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Törvény és rendeleti módosítások
Hallgatói teljesítmény, kompetenciák

• Fő cél a lemorzsolódás csökkentése, a sikeres diplomaszerzés arányának növelése.

• Szaknyelvi képzés megerősítése érdekében a hallgató egyéni tanulmányi rendjében

• A cél, hogy a külföldi résztanulmány a képzés szerves részévé váljon

• Felsőoktatás nemzetközisítésének erősítése - Campus Mundi – 9,2 Mrd-os program

indítása

• Két félév átlagában félévente legalább 18 kredit teljesítésének és minimális

kreditátlag előírására.

• Kompetenciamérés - Nftv. 2015. júliusi módosításával került a szabályozásba a

hallgatói kompetenciamérés feladatrendszere

• 2020-tól minden – alapképzésre és osztatlan képzésre – felvételiző számára

bevezetésre kerül az emelt szintű érettségi és a középfokú nyelvismeret

követelménye

• Felsőoktatási tanácsadás a lemorzsolódás csökkentése érdekében
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• A képzési idő meghosszabbítása: 3 évről 2+2 évre

• Az ösztöndíj emelése (első két évben 4o%, a második két évben 8o% a 
mai összeghez viszonyítva)

• Doktori iskola, kutatóhely és témavezető felelősségének növelése a 
fokozat megszerzésében

• Minőségirányítási rendszer kidolgozása és implementálása

• A tutoriális jelleg erősítése szemben a képzési/oktatási karakterrel

• Doktoranduszok nyugdíjjogosultsága
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Törvény és rendeleti módosítások
Doktori képzés átalakítása - alapelvek



Törvény és rendeleti módosítások
Intézményrendszer- Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ

• Állami felsőoktatási intézmény 
székhelyén kívül működő felsőoktatási 
intézménynek nem minősülő szervezet

• A képzés egy meglévő felsőoktatási
intézmény “kihelyezett” képzése, a 
hallgató ezen intézmény hallgatója

• Cél a hátrányos helyzetű régiók 
versenyhelyzetének javítása

• Funkció a tudásszolgáltatás a helyi 
közösség és vállalkozások felé, illetve 
értelmiségképző és megtartó szerep

• Az elmaradott régiók közösségei is
hozzájuthatnak ahhoz a versenyképes
tudáshoz, amely biztosítja számukra
elsősorban a helyben történő
boldogulást
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Törvény és rendeleti módosítások
Duális képzés mint oktatási innováció



Duális képzés - 2015/2016 –es tanév
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34; 15%

49; 21%

37; 16%

111; 
48%

2015-ben hallgatót fogadó 
Együttműködő partnerek száma, aránya

Agrár Gazdaság Informatika Műszaki
44; 10%

92; 21%

55; 12%

250; 57%

Felvett duális képzési hallgatók aránya 

Agrár Gazdaság Informatika Műszaki

• A duális képzés mind az intézmények, mind a vállalatok részéről pozitív fogadtatásra
talált

• 21 felsőoktatási intézmény 79 alapképzési szakra (30 különféle szak) benyújtott
kérelmét fogadta el a Duális Képzési Tanács

• Az intézmények közel 400 külső partnerszervezettel kötöttek együttműködési
megállapodást, ebből 344 szervezet felelt meg a minősítés kritériumainak;
Maximálisan 1120 hallgató fogadását vállalták 2015-ben

• Előzetes adatok a felvételik után: 19 intézmény partnereként 230 szervezet vett fel
közel 500 duális hallgatót.



Pályaorientáció
Lépések a munkaerőpiac számára releváns hallgató 
bemeneti összetételének eléréséhez
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Nemzeti MTMI Platform
Célok és szereplők
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A cél nem egyszerűen a tudományos életpálya anyagi szempontból vonzóbbá tétele, 
hanem olyan életutak (role-models) bemutatása, melyek intellektuális kihívást és 

egyben inspirációt jelentenek az arra fogékony fiatalok számára.

• növelni a műszaki- és 
természettudományok 
népszerűségét a köznevelésben, 

• növelni az MTMI területre 
jelentkező hallgatók számát

• munkavállalók magasabb
megbecsülése és
hatékonyabb alkalmazása a
vállalati és kutatási
szektorokban.



Az MTMI képzés 
„Értéklánc-alapú” megközelítése

Korai 
pálya-

orientáció

Képzők 
képzése 
(MTMI 

területen 
oktató 

általános és 
középiskolai 

tanárok)

Egyetemi 
előkészítő 
képzések, 

„0. 
évfolyam”

Intézményi 
kampányok, 
beiskolázás

Hallgatói 
sikeresség 

támogatása

Felkészítés a 
céges 

környezet-
ben történő 

munka-
végzésre
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A program elemei

PÁLYAORIENTÁCIÓ, toborzás és tudatos felkészítés szükséges, amiben a felsőoktatási

intézményeknek aktívan közre kell működniük.

• Az MTMI szakmákról alkotott kép gyenge és torz.

• A karrierérvek nem ismertek (sikeres életpálya, kiemelkedő jövedelem, könnyű

elhelyezkedés), elterjedtek a negatív sztereotípiák („kocka”).

• A középiskolások valós információkkal sem a foglalkozásokról, sem a képzésről

nem rendelkeznek.

• A szakválasztás esetleges, a téves elképzelésekkel felvettek lemorzsolódnak.

• A bemeneti problémák nem oldhatóak meg a jelenleg is alacsony bekerülési

küszöb lejjebb vitelével; a jelentkezők számát és minőségét (tudatosság,

képességek, felkészültség) kell emelni.
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A program elemei

KÉPZŐK KÉPZÉSE. A közoktatásban az MTMI tárgyak nem népszerűek.

• A korszerű és alkalmas digitális tananyag kevés.

• A tanárok felkészültsége bizonyos területeken hiányos és egyenetlen.

• Valamennyi pedagógus számára hozzáférhetővé kell tenni a korszerű informatikai

eszközöket (otthoni pc/laptop/tablet és szélessávú internet), digitális készségeik

fejlesztésével párhuzamosan.

NULLADIK ÉVFOLYAM

• A felsőfokú képzéshez a középiskolai matematika- és fizikaoktatás nem adja meg a

kívánt bemeneti alapot, felkészítő vagy felzárkóztató képzésre van szükség.
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A program elemei

VÁLLALATI SZAKEMBEREK BEVONÁSA AZ OKTATÁSBA

• Az oktatásból a gyakorlati, piaci tapasztalattal rendelkező szakembereket a

munkaerőpiac elszívja; az intézmények finanszírozása nem tud versenyképes

jövedelmet biztosítani.

• Az oktatói kör a gyakorlati orientáció szempontjából kontraszelektált. Az

átlagéletkor meghaladja a kívánatos értéket.

ÁTJÁRHATÓ KÉPZÉSEK

• A képzés „fejnehéz”: az elméleti matematika és természettudományos tárgyak a

képzés elején hozzájárulnak a nagyarányú lemorzsolódáshoz. A tanterv a teljes, 7

féléves képzés elvégzésére épít, nincs korábbi kimeneti út. A lemorzsolódók

piacképes gyakorlati tudás nélkül hagyják el a képzést, amire a felsőoktatási

szakképzésbe történő beterelésük adhat megoldást.

RÖVID-CIKLUSÚ KÉPZÉSEK.

• A piacon igény mutatkozik rövidebb, gyakorlatorientált képzésben részesülő

szakemberekre is.
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Tehetséggondozás és kiválósági
támogatás a felsőoktatásban
A tehetség ne vesszen el, minden tehetséges hallgató 
előtt álljon nyitva a lehetőség ezen tehetség 
kibontakoztatására



Nemzeti Kiválóság Program

• Kutatói életpálya megtartó képességének növelése

• TÁMOP 424/A1, A2

• Hazai hallgatói illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása
és működtetése országos és konvergencia program

• Cél a kutatói életpálya minden szakaszában (mesterszakos hallgatóktól a
tapasztalt oktató-kutatókig) nemzetközi színvonalú támogatást (ösztöndíjat)
nyújtson a kimagasló tehetségű hallgatóknak és a kiváló oktató-kutatóknak

• Hazai viszonylatban hiánypótló ösztöndíjrendszer

• 6,75 milliárd forint keretösszeg

• Az NKP 2014-ben 1708 főt támogatott.

• 2015. tavaszán zárult le
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Intézményi kiválóság – Korábbi modell
• A nemzeti felsőoktatási kiválóság lehetséges alanyait, a kiválóság kritériumait a nemzeti

felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (kiválósági rendelet)
tartalmazza.

• Az intézményi kiválósági minősítések (kiemelt felsőoktatási intézmény, kutatóegyetem, kutató
kar, alkalmazott tudományok főiskolája) négy évre szólnak

• Az intézményi kiválóság központi költségvetési támogatásának összege minden évben (2013,
2014, 2015, 2016) 9.850 millió Ft.

• A kiválósági támogatás összege felhasználásának jogcímei:

• oktatás: az emberi erőforrások mennyiségének és képzettségi szintjének növelése;

• független kutatás-fejlesztés: a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve az együttműködésen alapuló
kutatás-fejlesztést, beleértve a kutatóhelyek fenntartását, működtetését;

• a kutatási eredmények terjesztése;

• a technológiaátadásra irányuló tevékenységek, amennyiben e tevékenységek belső természetűek és a
belőlük származó összes bevételt az érintett kutatóhelyek elsődleges tevékenységeibe fektetik be ismét;

• az oktatói és kutató kiválóság elismerése és javadalmazása;

• nemzetközi kapcsolatépítést és államközi megállapodás alapján külföldi hallgatók fogadását szolgáló
szervezetfejlesztés.
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Oktatói - Kutatói életpálya

MTMI 40 - Nemzeti 
MTMI Platform

Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központ

EFOp pályaorientáció

Új Nemzeti Kiválóság Program 
(UNKP) – 2,2 mrd/év

Bsc, Msc, Doktori, 2 éven belül PhD-
szerzett oktató - kutatók

EFOP – Kutatói 
utánpótlás

MTA, NKFIH ösztöndíjak

Nemzeti Kutatási 
Program – 15 milliárd/év
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Köznevelés Felsőoktatás Oktatók-kutatók

Érettségi

BA

MA

Phd+2

Posztdoktor

Senior
Kutató

Nemzeti Tehetség Program
• OTDK
• Szakkollégium
• Köztársasági ösztöndíj

2

3

45

1

Kutató 
csoport

6

4

5

2

3



Új Nemzeti Kiválóság Program
Tervezet

• Magyar állami központi költségvetési támogatásból

• A rendeletmódosítás folyamatban

• A 2016. évi folytatás fedezete a minisztérium 2016. évi költségvetésében
rendelkezésre áll, ~ 2,2 Mrd Ft-os kerettel.

• BSc és MSc hallgatói ösztöndíjak a képzés teljes idejére elnyerhetők (évente
10 hónapra).

• A doktori képzésben részt vevő hallgatói ösztöndíj legfeljebb 48 hónapra
szólnak.

• 2 éven belül PhD-t szerzett oktató-kutatók 24 hónapos támogatása.
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Köszönöm a figyelmet!
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