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 A felsőfokú szakképzés – akkori nevén: akkreditált iskolarendszerű felső-
fokú szakképzés – bevezetése ezeket a problémákat igyekezett orvosolni, a szakok 
akkreditációja révén megpróbálva összekötni a képzési kínálatot a munkaerő-piaci 
igényekkel. A későbbiekben már nem volt szükséges az akkreditáció feltételeként 
igazolni a munkaerő-piaci igényt, azonban továbbra is megfogalmazódott, hogy 
kívánatos a képzés munkaerő-piaci orientáltsága. 

Az oktatási kormányzat erőteljesen támogatta a képzés elterjedését: jellem-
zően mindig több államilag finanszírozott helyre lehetett jelentkezni, mint amennyi 
tanuló végül elkezdte tanulmányait. A létszám fokozatosan bővült, az ezredfordulót 
követő évtized közepén már évente 8500–9000 fő, a felsőfokú képzés egészébe belé-
pők mintegy 14%-a kezdhette meg tanulmányait ebben a képzési formában (Imre és 
Györgyi, 2006). E fokozatos expanzióban többek között a diplomások ezredforduló 
után tapasztalható elhelyezkedési nehézségei is megnyilvánultak, bár nem sokat 
lehetett tudni a végzettek munkaerő-piaci helyzetéről. A képzésben tanulókról 
sem állt sok információ rendelkezésre, mivel sohasem működött egyéni tanulási 
utakat követő rendszer az oktatásban. A 2009/10-es tanévben a felsőfokú képzés 
egészében tanulók több mint 10%-át tették ki a felsőfokú szakképzésben tanulók 
(Oktatásstatisztikai évkönyv 2009/2010), ami – figyelembe véve a főiskolai és  
az egyetemi képzés szintjeit és azok hosszát – 16-17%-os beiskolázási arányt,  
azaz további emelkedést jelent.

Egy-egy képzési program expanziója azonban nem feltétlenül jelenti an-
nak munkaerő-piaci sikerességét. Egyrészt azért nem, mivel a képzési piac nem 
„tökéletes” piac, vagyis a képzésre jelentkezők a jelentkezés időpontjában nem 
rendelkeznek azokkal az információkkal, amelyek alapján meg tudják ítélni az 
megszerzendő végzettséggel való elhelyezkedés esélyeit (kiszolgáltatva magu-
kat a képző intézmények marketingtevékenységének), másrészt azért nem, mert  
a jelentkezők egy része számára másodlagos az elhelyezkedés esélye: szándékuk a 
továbbtanulás, vagy a menekülés a munkavállalás elől. (Részletesebben lásd erről 
Fehérvári, 2009, 123. o.) 

A felsőfokú szakképzés elterjedésében szerepet játszott az is, hogy bár a tár-
sadalmi minimumnak jelenleg még a középfokú végzettség tekinthető (ez alatt be-
szélünk hiányos iskolai végzettségről), a norma egyre inkább a felsőfokú végzettség 
lesz: aki ebből kimarad, az lemarad. Ezt a diplomások nemzetközi viszonylatban  
is jelentős előnyét jelző munkaügyi és a jövedelmi statisztikák is alátámasztják.  
A felsőfokú szakképzés ugyan nem ad diplomát, de – különösen a felsőfokú oktatási 
intézményekben megvalósuló képzések esetén – sok tekintetben egybemosódik  
a két eltérő szintű képzési program.

 A Pécsi Tudományegyetem Oktatáskutató Központjában 2008-ban elvég-
zett kutatás1  a felsőfokú szakképzést a munkaerőpiachoz kötő szálakat vizsgálta, azt, 
hogy  mely tényezők erősítik, s melyek gyengítik a munkaerő-piaci orientáltságot. 

1 A kutatásban e tanulmány szerzőjén kívül, Boros Julianna, Fehérvári Anikó, Marton Melinda és  
Paku Áron vett részt.

1. Bevezető
A felsőfokú szakképzés 1998-as bevezetése a felsőoktatás kilencvenes évek elején 
elkezdődött expanziójának természetes következménye volt. A munkaerőpiac ek-
kor ugyan még lehetővé tette a frissen végzett főiskolai, egyetemi hallgatók elhe-
lyezkedését, de már akkor látni lehetett valamilyen költségkímélőbb, ugyanakkor  
a munkaerő-piaci igényekre is rugalmasabban reagáló program szükségességét 
is. A statisztikák elemzéséből is kitűnt, hogy a hazai képzési szerkezet nem tük-
rözi a nemzetközi tendenciákat. A legfejlettebb országokban a felsőfokon tanulók 
jelentős részét a rövid idejű – egy-két éves – képzésben való résztvevők tették ki, 
miközben a hazai rendszerben egyáltalán nem léteztek ilyen programok. Így nem 
csak a legfejlettebb országok képzési struktúrájától különbözött a magyar, hanem 
az OECD-országok többségéétől, sőt még a konzervatív szerkezetet inkább megőrző 
dél-európaiakétól is (Sediviné, 2006).

A felsőfokú szakképzés 1998-as bevezetése a munkaerőpiac igényeihez 
igazodó képzési programot ígért. Az oktatási kormányzat erőteljes támogatása 
ellenére általában nem sikerült teljes egészében betölteni az államilag finanszíro-
zott helyeket, a képzési program mégis fokozatosan bővült: a 2009/10-es tanévben  
az e képzést választó  hallgatók a harmadfokú képzésbe belépőknek már mintegy 
17%-át tették ki. A fokozatos bővülés ellenére – mint az alábbi, elsősorban interjúkra 
támaszkodó tanulmányból kiderül – a képzési program nem ért el áttörést a képzés és  
a munkaerőpiac kapcsolatában. A munkaadók tíz év elteltével is alig ismerik,  
s a végzetteknek sem tudnak a képzettségüknek megfelelő munkát biztosítani. 
Ebben szerepet játszik az is, hogy az oktatási intézmények gyakran nem is ker-
esik a kapcsolatot a munkaadókkal, akiknek ezért az igényeit sem ismerik: a kép-
zések így sokszor légüres térben zajlanak. A tanulók, akik többnyire határozatlan 
célkitűzésekkel kezdik el tanulmányaikat, a bizonytalan munkaerő-piaci kimenetet 
látva inkább a felsőfokú továbbtanulást választják. Mindez olyan önmagát erősítő 
folyamatként írható le, amelynek során nemcsak a tanulók keresik a továbbtanulási 
lehetőségeket, hanem – ezt látva – az oktatási intézmények is egyre inkább erre 
készítik fel őket, megnehezítve felkészülésüket a munkaerőpiacra.
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E tanulmányban elsősorban az iskolák és a munkaerőpiac szempontjából 

közelítve írjuk le tapasztalatainkat. Különös jelentőséggel ruházza fel a témát az új 
felsőoktatási törvény, amely alapvetően átrendezheti a felsőfokú képzés struktúrá-
ját. Gondoljunk csak a finanszírozási szabályok megváltozására, a beiskolázási ke-
retszámok módosítására vagy arra, hogy a felsőfokú szakképzés helyett felsőoktatási 
szakképzésről beszél a törvény, kiemelve azt a középfokú szakképzés intézményi és 
jogszabályi környezetéből. E szakképzés célja, keretei még nem láthatók, de nagy 
valószínűséggel sok közös vonást mutatnak majd az ezen a néven megszűnő fel-
sőfokú szakképzéssel. Akár egy teljesen új, akár a felsőfokú szakképzésre sokban 
emlékeztető  képzés körvonalai rajzolódnak is majd ki, mindenképpen figyelembe 
veendők a felsőfokú szakképzés tapasztalatai is.

2. Képzési Kínálat, munKaerő-piaci iGényeK, 
tanulói szándéKoK 
A szakképzési rendszerben – a tág értelemben vett felsőoktatást is beleértve –  
a képzési struktúra akkor ideális, ha az oktatási kínálat megfelel a tanulói keres-
letnek, ez pedig a munkaerő-piaci igényeknek. Ilyen ideális helyzet természetesen 
nincs; ha lenne, akkor sem lehetnénk elégedettek, hiszen az, ami rövid távon esetleg 
megfelelő, nem biztos, hogy hosszabb távon is képes lenne kielégíteni a munkaerő-
piac igencsak gyorsan, és sokszor jelentős mértékben változó igényeit. A fő kérdés 
tehát az, milyen mechanizmusok segítik elő, hogy a három autonóm döntéshozó 
szereplő – a képzést kínáló intézmények, a munkaerőpiac (pontosabban a mun-
kaadók) és a tanulók  –szándékai közelítsenek egymáshoz. Ehhez természetesen 
megfelelő jogi és pénzügyi környezetre van szükség, és arra is, hogy hiteles infor-
mációk áramoljanak a szereplők között. Vagyis az iskoláknak nemcsak a tanulói 
igényeket kell ismerniük, hanem a munkaerőpiac jelzéseit is érteniük kell; a tanu-
lóknak nemcsak az iskolai kínálatot kell ismerniük, hanem valamelyest tisztában 
kell lenniük a munkaerőigényekkel is; a munkaadóknak pedig tudniuk kell, a végzett 
hallgatók milyen tudással és kompetenciákkal rendelkeznek, vagyis milyen munkák 
elvégzésére alkalmasak. 

 Kutatásunkban részben az információáramlásra, részben pedig a sze-
replők döntéseit befolyásoló érdekekre fókuszálunk. Mivel a folyamat egészében 
–  megítélésünk szerint – az iskolák a főszereplők, de legalábbis az iskolák érde-
keltségi rendszere a legkönnyebben szabályozható, ők állnak a vizsgálódás kö-
zéppontjában. A kutatás során azonban nemcsak oktatási intézmények vezetőit, 
munkatársait, hanem néhány évvel korábban végzett diákokat és – a gyakorlati 
képzésbe bekapcsolódó, tehát a felsőfokú szakképzést feltételezhetően valameny-
nyire ismerő – munkaadókat is megkerestünk. A kutatás három egyetemi város 12 
oktatási intézményére terjedt ki. Az intézmények között egyaránt voltak felsőfo-
kú oktatási intézmények és szakközépiskolák: igyekeztünk minél jobban lefedni  
a szakmai spektrumot. Az oktatási intézmények képviselőin kívül a munkaadók 21 
képviselőjével és 20 korábban végzett diákkal készítettünk interjút. A kutatást az 
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatta. 

3. az oKtatási intézményeK és a munKaerőpiac
Kutatásunk általános tapasztalatai szerint az akár, közép-, akár felsőfokú képző 
intézményekről legyen is szó,  nagyon laza és esetlegesek az együttműködésük  
a munkaerő-piaci szereplőkkel, bár nem állíthatjuk, hogy lazábbak a közép- vagy  
a felsőfokú képzést nyújtó intézményekben tapasztalhatóknál. A felsőfokú intéz-
mények, különösen az egyetemek esetében nincs is komolyabb hagyománya az 
effajta együttműködésnek. A szakok akkreditálása nem igényli munkaerő-piaci 
fontosságuk bizonyítását, pusztán nyilatkozatot arról, hogy a munkaerőpiac mely 
területén van szükség rájuk. A felsőfokú szakképzésben korábban csatolni kellett 
munkaadói nyilatkozatokat is az akkreditációhoz; a gyorsan változó gazdasági körül-
mények között azonban hamar érvényüket veszthetik a munkaerő-piaci szereplők 
nyilatkozatai, s ezért semmiféle felelősség nem volt rendelhető hozzájuk: így néhány 
év múlva a nyilatkozat már nem szerepelt az akkreditáció feltételei között.

 Tapasztalataink szerint az oktatási intézmények számára nem kü-
lönösebben  fontos a munkaerőpiac jelzése. Számukra diák az elsődleges, mert  
ő hozza a fejkvótát. A diák pedig az oktatási rendszer egyik szintjén sem kap hiteles  
munkaerő-piaci prognózist, így a felsőfokú szakképzéstől sem követeli meg. 

A fejkvóta megszerzésére való törekvés hátterét – mennyire nélkülözhetetlen 
ez a pénz az egyes intézmények számára? milyen mértékben szolgálja a más okból 
kieső bevételek csökkentését, s ez által a foglalkoztatott oktatók megtartását vagy 
az  oktatás feltételeinek javítását? – nem vizsgálhattuk, ezért erről nincs. Arra 
azonban utalhatunk, hogy egyre kisebb létszámú korosztályok lépnek be a közép-
fokú képzésbe, s ma már a felsőoktatásba jelentkezők számában is érzékelhető  
a visszaesés – igaz, a kutatás idején ez még csak a levelező oktatásra volt érvényes. 
Ezzel párhuzamosan mindkét szinten számolni kellett az állami, csak a középfokú 
intézmények esetében pedig a fenntartói – többnyire helyi vagy megyei önkor-
mányzati – források lassú apadásával is, ami szintén saját bevételeik növelésére 
ösztönözte a képzőket.  

Mivel sem közép-, sem felsőfokon nem működik hiteles és általános pályakö-
vetési rendszer, s mivel sokan nem is kívánnak még elhelyezkedni, ezért az oktatási 
intézményeknek számos lehetőségük adódik becsalogatni a tanulókat az általuk 
indított felsőfokú szakképzésbe, anélkül, hogy foglalkozniuk kellene ennek a mun-
kaerő-piaci hozadékával. A felsőfokú intézmények elsősorban az intézményen belüli 
felsőfokú továbbtanulást megkönnyítő eljárásokkal kecsegtetnek, a középfokúak 
pedig a felsőoktatásban tovább nem tanuló egykori diákjaikra, a velük kialakult 
személyes kapcsolatokra építenek. 

 A tanulók becsalogatása általában nem hiteles információk visszatartá-
sát, jelenti az intézmények részéről, hiszen általában maguk is csak igen hézagos 
ismeretekkel rendelkeznek a munkaerőpiacot illetően. Pedig sokan igényelnék  
a releváns ismereteket, és alkalmazkodnának is (valamelyest) a munkaerőpiac 
igényeihez, de se pénzük, se módszereik nincsenek az információk megszerezésé-
re. A munkaadói szervezetek sem tudják megfogalmazni az elvárásaikat, ráadásul 
dinamikus környezetben kellene értelmezni a statikus információkat. 
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Az oktatási intézményekhez nemcsak a munkaerőpiac jelzései nem jutnak 
el, hanem a tanulói szándékok sem világosak a számukra. Különösen a felsőfokú 
oktatási intézményben tanulók nem elhanyagolható része csak kényszerből került  
a képzési programba, sem komolyabb érdeklődést, sem tanulási ambíciót nem 
mutat, így pedig természetesen háttérbe szorul a munkaerő-piaci kimenet . 

 Mindezek ellenére nem teljesen általánosak a negatív tapasztalatok.  
A munkaerőpiacra figyelő programok két típusát különböztethetjük meg. Az egyik 
esetben valamely, az adott szakterületen tekintélyes az ágazat oktatásáért felelős-
séget vállaló, s így a munkaerő-piaci szereplőket jól ismerő, velük hivatalos együtt-
működést is kialakító oktatási intézmény képes megszervezni az információáram-
lást a két szféra között. Ilyet tapasztaltunk például a vendéglátás területén, ahol  
az évtizedekkel korábban még egyetlen főiskola képezte a szakterület jelenlegi 
elitjének tekintélyes részét. Ez a kapcsolat biztosítja a párbeszédet, ami pedig 
lehetővé teszi egyrészt a képzési programok piachoz alkalmazkodó kialakítását 
– ez megkülönbözteti a felsőfokú szakképzést a sok tekintetben hasonló célú alap-
képzéstől –, másrészt a piac is tájékozódhat a képzésről, harmadrészt pedig a piaci 
cégek gyakorlóhelyként így részt vehetnek az oktatásban. 

A másik sikeres típust képviselő programokat nem ez az intézményi, hanem 
az egyéni elhivatottság és cselekvőkészség élteti. Általában akkor találkozunk ezzel,  
amikor egy-egy szakterület egyik-másik szakembere szívén viseli az oktatást,  és 
oktatóként be is száll a képzésbe: ily módon mind a képzést, mind a szakterülete 
foglalkoztatottsági és foglalkoztathatósági viszonyait ismeri, az információkat 
pedig személyesen közvetíti. 

Az együttműködés imént leírt feltételei csak ritkán alakulnak ki, s a második 
esetben komoly gondot jelent, hogy erősen személyfüggők a kapcsolatok: nemcsak 
az egyéni elhivatottság korlátaira kell utalnunk ezzel kapcsolatban, hanem arra is, 
hogy e személyek munkaerő-piaci helyzete, pozíciója is változhat, ez pedig a korábbi 
együttműködés, információcsere elhalását eredményezheti.

4. a munKáltatóK információi a Képzésről
A munkáltatók2  esetében akkora tájékozatlanságot tapasztaltunk képzésről, mint 
amekkora munkaerő-piaci tájékozatlansággal találkoztunk az oktatási intézmé-
nyekben. A cégek az esetek túlnyomó többségében semmit nem tudtak a képzési 
programról, sőt sokszor még azt sem tudták megmondani, hogy a náluk szakmai 
gyakorlatot töltő diákok közül kik tanultak ebben a rendszerben. Azokban az ese-
tekben, amikor a diákok maguk szerezték gyakorlóhelyüket (sokszor azért, mert  
az iskola nem tudott számukra biztosítani), az adott cég semmilyen kapcsolatban 
sem állt a képző intézménnyel. Elsősorban a kisebb cégeknél dolgozó diákok eseté-
ben volt ez a jellemző. A diák részt vett a munkában, a gyakorlat végén a munkáltató 
igazolta a munkavégzést, de ennél többet nem vártak egymástól. 

2 A kutatás eredeti elképzelései szerint a felsőfokú szakképzésben végzetteket nagyobb számban fogla-
lkoztató munkáltatókat kerestünk. Mivel ilyen munkáltatókat nem találtunk, ezért azokat kerestük, 
akik szakmai gyakorlaton rendszeresen fogadták a képzési programban tanulókat, így – feltételezésünk 
szerint – valamelyest ismerniük kellett magát a programot is.

Amikor az oktatási intézmények biztosították a tanulók számára a gyakor-
lóhelyet, általában korábbi kapcsolataikat használták fel ehhez: a középfokú okta-
tási intézmények a középfokú szakmákat tanuló diákok gyakorlóhelyeire küldték  
a felsőfokú szakképzésben tanulókat, a felsőoktatási intézmények pedig a főisko-
lások, egyetemisták gyakorlóhelyeit ajánlották fel számukra is. A gyakorlóhelyek 
képviselői számára éppen ezért – a megfelelő tájékoztatás hiánya miatt is – a felső-
fokú szakképzésben tanulók összemosódtak a közép-, illetve a felsőfokú képzésben 
tanulókkal, így ugyanazokat a feladatokat kapták ők is, s ugyanolyan elvárásokat 
fogalmazták meg velük szemben is. Ennek megfelelően ott, ahol az azonosítás mégis 
megtörtént, a tanulók felkészültségét érő kritikák is ezt tükrözték: a felsőfokon 
tanulókhoz képest az FSZ-ben tanulók elméleti ismereteit tartották szegényesnek, 
ugyanakkor a gyakorlati tudásukat is hiányosnak tartották, tudniillik középfokú 
képzésben tanulókéhoz képest. Mindez arra is rávilágít, hogy rendszerszinten is 
hiányos a felsőfokú szakképzéssel kapcsolatos tájékoztatás.

A nagyfokú bizonytalanság ellenére is találkozhattunk néhány, valós mun-
kaerő-piaci igényeket kielégítő képzési területtel. Van olyan eset, amikor közép- és 
felsőfokon is egyedi jellegű képzésről van szó, így az itt végzetteket nem lenne 
könnyű más végzettségűekkel pótolni. Ilyen volt például az egyik intézmény mé-
diatechnológus-asszisztens programja, amely nem csak helyi, hanem fővárosi pi-
acra is képezte a szakembereket. Komoly problémát jelent ugyanakkor itt is, hogy 
a munkaerőpiac felvevő képessége kisebb, mint a képző intézmények kibocsátó 
képessége. Más esetekben a képzés nem egyedi, de az adott szakterületen szakem-
berhiány van. Az ilyen képzések a legsikeresebbek, mert minden végzett számára 
perspektívát jelentenek. 

5. eGymást erősítő neGatív hatásoK
Figyelembe véve a tanulók törekvéseit is, három, egymást erősítő negatív hatás 
körvonalazódik a rendszerben. 

 Mivel a tanulók jelentős része nem a szakmaszerzés céljából vesz részt 
a képzési programban, hanem vagy azért, mert meghiúsult az elsődleges célja  
– a felsőfokú továbbtanulás –, vagy pedig mert még nem döntött arról, hogy mi-
vel is szeretne foglalkozni a későbbiekben, ezért sokan kóvályognak céltalanul  
a rendszerben – márpedig a motiválatlanság megnehezíti az oktatást. Az oktatási 
intézmények, főként a felsőfokúak, nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel.  
A túlzott szigor a tanulók lemorzsolódását eredményezné, s így bevételektől is el-
esne a képző intézmény. Ezért a szigor csökkentése árán a motiválatlanok többsége 
is bennmaradhat a rendszerben, ám emiatt rossz híre kel a képzési programnak  
a munkaerőpiacon. Ez pedig mind a gyakorló-, mind a munkahelykínálatra negatív 
következményekkel jár, ami  tovább erősíti a tanulói motiválatlanságot: a motivál-
tabb tanulókban is erősíti a kilátástalanság érzését, így ők szakmaváltásban vagy 
felsőfokú továbbtanulásban kezdenek gondolkodni. 

Hasonló folyamat figyelhető meg az oktatás elméleti-gyakorlati képzésének 
aránya tekintetében. Az intézmények, különösen a felsőfokú oktatási intézmények, 
inkább az elméleti képzést preferálják, de az ide kerülő tanulók sem előképzettségük, 
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sem a rövidebb képzési idő miatt nem képesek ugyanazt a tudást elsajátítani, mint 
az alapképzésben tanulók. S mivel a gyakorlati képzésük is hiányos, a szakmunká-
sokkal sem tudják felvenni a versenyt. Ez pedig az elhelyezkedést is megnehezíti. 
Ennek következtében az oktatásban inkább a továbbtanulásra felkészítő szerep 
kerül előtérbe, megerősítve ezzel a probléma kiindulópontját, vagyis az elméleti 
oktatás túlsúlyát.

S ugyanez tapasztalható az oktatás tartalmától függetlenül is a szűk állás-
kínálat következtében is: az elhelyezkedési nehézségek a tanulók jelentős részét 
fordítják a továbbtanulás felé, erősítve a képzés továbbtanulásra felkészítő szerepét.

S hogy ennek mi a következménye, az világosan kiderül a kutatáshoz kap-
csolódó pécsi kérdőíves felmérés adataiból3. E szerint a felsőfokú szakképzésbe  
a tanulók mindössze egy tizede kezdte tanulmányait kifejezett továbbtanulási szán-
dékkal, miközben több mint felerészben még bizonytalanok voltak az elhelyezke-
dést, illetve a továbbtanulást illetően. Egy évvel a kezdés után e bizonytalan réteg 
80%-a a tanulás mellett tette le a voksát, s csak egy ötödük döntött a munkavállalás 
mellett. Nem helytálló tehát az a gyakorta hangoztatott vélemény, hogy a tanulók 
túlnyomó többsége csak a felsőfokú továbbtanulás ugródeszkájaként használja  
a felsőfokú szakképzést. Pontosabban: ez a megfigyelés nem a tanulók eredeti, 
hanem a tanulás során szerzett tapasztalatok utáni szándékára érvényes. Ez pedig 
a képzési programból, illetve a képzési programot körülvevő bizonytalanságokból 
adódó következmény.

3 A felmérés során több mint 200, a felsőfokú szakképzés első évfolyamának befejezése előtt álló 
tanulót kérdeztünk meg a városban. A minta matematikai értelemben nem reprezentatív ugyan, de  
a városban tanulók túlnyomó többsége – becslésünk szerint 70-80%-a – válaszolt a kérdéseinkre.  

A pécsi felmérés nem feltétlenül tükrözi az országos helyzetet, hiszen fi-
gyelembe kell vennünk a helyi munkaerőpiac jellegzetességeit, a város kínálta 
hatalmas felsőoktatási kapacitást, s felsőfokú szakképzés városra jellemző szakmai 
szerkezetét is; azt azonban igenis sejteti, hogy a felsőfokú szakképzésben tanulókat 
nem a munkaerőpiac irányába mozdítja el a rendszer, s hogy a képzés ezért felvételi 
előkészítőként funkcionál. Ez pedig – bár a költségeket illetően nem rendelke-
zünk megbízható adatokkal – valószínűsíti, hogy drága szakmai képzést tartalmazó 
továbbtanulási felkészítésben vesznek részt, ami nem csak önmagában, hanem  
a felsőfokú képzés és a felsőfokú szakképzés párhuzamosságai miatt is pazar-
lás nemzetgazdasági szinten: a továbbtanulók kurzusainak egy részét kétszer  
finanszírozza a finanszírozó (bárki is az).  

6. hoGyan továBB?
A fent leírtak nem jelentik azt, hogy a felsőfokú szakképzés – és esetleg a folytatá-
sát ígérő felsőoktatási szakképzés – teljes mértékben zsákutcás képzési program 
volna. Kialakult formájában, s kialakult beágyazottságát tekintve azonban kevéssé 
felel meg a munkaerő-piaci kimenettel kapcsolatos elképzeléseknek. A jól eltalált 
képzések bizonyítják, hogy a felsőfokú szakképzésnek vagy hasonló programnak 
van létjogosultsága a képzési rendszer egészében, de csak akkor, ha gátat vetünk 
az  említett öngerjesztő folyamatoknak. A képzés korábban kialakult formájában és 
terjedelmében még akkor is túldimenzionáltnak látszik, ha a képző intézmények és 
a munkaerőpiac közötti kapcsolat intenzívebbé válásával megbízhatóbban működik 
az információcsere. Nélkülözhetetlennek látszik a gyakorlati képzés megerősíté-
se, ami  egyrészt a gyakorlat hosszának növelését, másrészt a gyakorlati képzés 
szigorúbb kritériumrendszerének kidolgozását igényli. S érdemes lehet  azon is 
elgondolkodni, nem érdemes-e valamilyen módon korlátozni a közvetlen tovább-
tanulási lehetőségeket. Az adminisztratív korlátozás túlságosan durva, s igencsak 
kétélű beavatkozás lenne, de a finanszírozással kapcsolatos beavatkozásra lehető-
ség nyílhat. Akár oly módon is, hogy a felsőfokú továbbtanulás állami támogatását 
munkahelyi gyakorlathoz, vagy pedig a szakképzés befejezése után bizonyos idő 
elteltéhez kötjük4. Mindez minden bizonnyal csökkenti mind a kínált helyek, mind 
a jelentkező tanulók számát, de hozzájárulhat a képzés értékének emeléséhez, 
hosszabb távon pedig az eddiginél megalapozottabb bővüléséhez. 

Az új felsőoktatási törvény (2011. évi CCIV) nem tesz különbséget a finan-
szírozás tekintetében a felsőoktatás és a felsőoktatási szakképzés között: ösz-
szességében korlátozza az állami támogatással igénybe vehető időszak hosszát.  
Ez a megoldás a vagy-vagy típusú döntések felé viheti el a tanulni vágyókat. Még nem 
látható, hogy ez mit eredményez a kialakuló új modellben, mert sok egyéb feltétel is 
változik ettől az évtől, ami kiszámíthatatlanná teszi a tanulói szándékokat. Négy-öt 
év után minden esetre indokolt lenne egy erre a képzésre irányuló célzott vizsgálat. 

4 Az előbbihez hasonló rendszer működött Finnországban a politechnikumi és az egyetemi 
képzés között.

A felsőfokú szakképzésben tanulók megoszlása terveik szerint 
a tanulás kezdetekor és egy év tanulás után
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