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G.3. BERUHÁZÁS ÉS HUMÁN TŐKE PÉNZÜGYI STABILITÁS  
ÉS GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG

A műszaki és természettudományos végzettséggel rendelkezők az innováció és a digitalizáció motorját jelentik, 
ezért a versenyképesség fokozásához növelni kell a számukat.

G.3.5. A műszaki és természettudományos végzettséget szerzettek 
aránya
Egy  ország megfelelő szintű innováció 
nélkül nem lehet versenyképes, ezért 
a kormányzat kiemelt feladata kell legyen 
az  innovációs tevékenység ösztönzése, 
a feltételek megteremtése és a megfelelő 
humán állomány biztosítása. Az innováció-
hoz mint eredményhez nagyban hozzá-
járul a műszaki és természettudományos 
végzettségű szakemberek rendelkezésre 
állása. E  tudományterületek szakembe-
rei korunk egyik legfontosabb globális 
folyamata, a digitalizáció szempontjából 
is kiemelt jelentőséggel bírnak. A  digi-
talizációs folyamatokba való bekapcso-
lódáshoz képzésre van szükség. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy versenyké-
pességi szempontból nem elegendő, ha 
a műszaki és természettudományos végzettségűek száma 
nő. Elengedhetetlen, hogy ezek az emberek a tudásukat itt-
hon hasznosíthassák.

Az indikátor a műszaki és természettudományok területén 
oklevelet és tudományos fokozatot szerzettek arányát mutatja 
a felsőoktatásban végzettek számához viszonyítva. Az így kép-
zett mutató értéke 2006 és 2015 között folyamatosan emelke-
dett, ami a digitalizációra és a robotizációra való felkészülés 
szempontjából kedvező jelenség. Ebben az időszakban az e 
tudományterületeken végzettek aránya több mint 10 száza-
lékponttal emelkedett, vagyis számuk az általunk vizsgált idő-
szakban megduplázódott. A 2005–2008 között tapasztalható 
stagnálás után 2009-től  jelentősen emelkedett a megszerzett 

végzettségek száma, amire feltételezhetően hatással volt 
a 2005-ben  bevezetett Bologna-rendszer, hiszen az új, három 
szintre tagolódott felsőoktatásban az alapképzést (BSc) vég-
zett első hallgatók száma a 2008-as, de jellemzően a 2009-es  
adatoknál jelenik meg, köszönhetően a legalább 6-7 féléves 
képzési időnek. 2009 után folyamatos növekedés figyelhető 
meg, amelynek következtében 2015-ben  már 12 528 fő (18,3%), 
2016-ban  pedig 11 876 fő (17,4%) szerzett műszaki vagy termé-
szettudományos végzettséget. Ez azt jelenti, hogy 2016-ban  
6095 fővel többen végeztek ezeken a területeken a 2005-ös  
referenciaévhez képest. A műszaki és természettudományos 
végzettséget szerzettek számát a felsőoktatásban végzettek 
számához viszonyítva is nyilvánvalóvá válik e két terület elő-

retörése. Ez a növekedés kedvező, hiszen 
a hazai termékinnováció és digitális ver-
senyképesség forrását e tudományterüle-
tek szakemberei jelenthetik.

Mivel a versenyképesség szempontjából 
kiemelten fontos területről van szó, ezért 
elengedhetetlen a nemzetközi összehason-
lítás. Ehhez egy új mutatót alkalmazunk, 
a felsőfokú műszaki és természettudomá-
nyos területeken végzettek számát ezút-
tal a 20–29 éves lakossághoz viszonyítjuk. 
A  V4- országok adatait összevetve azt 
látjuk, hogy Lengyel ország (2,1%), Cseh-
ország (1,7%) és Szlovákia (1,7%) jelentő-
sen jobb arányt ért el, mint Magyar ország 
(1,2%). E mutató tekintetében az Európai 
Unióban Ír ország (3,2%), Finn ország (2,4%) 
és Ausztria (2,2%) rendelkezik a legmaga-
sabb értékekkel.
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