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A felsőfokú szakképzés és a munkaerőpiac 

 

 

Bevezetés 

 

Kutatásunk a 10 éve, 1998-ban elindított felsőfokú szakképzés munkaerő-piaci 

kapcsolatrendszerét kívánta vizsgálni. A rövid idejű felsőfokú képzés sok európai országban 

már korábban meghonosodott, s jó alternatívája a hosszú idejű felsőfokú oktatásnak. Egyes 

országokban (pl. Svédország) domináns szerepet tölt be harmadfokon. Egységes európai 

modellje nem alakult ki, ahány ország annyiféle konstrukció. Hazai elindítása egyértelműen 

kormányzati döntés volt, a képzési programot nem a gazdaság kényszerítette ki. (Szemben 

például Ausztriával, ahol a gazdasági élet szereplői sokkal intenzívebben vettek részt az ottani 

hasonló program kereteinek kialakításában.) 

A felsőfokú szakképzés nagyon lassan nyert teret, a 2000-es évek közepén azonban az 

összes felsőfokra beiratkozott hallgató 13-14%-át fogadta. Ez az arány nem kevés, de messze 

nem annyi, amennyit az oktatási kormányzat elérni szeretne: a beiskolázási keretlétszámok 

rendre messze meghaladják a felvett tanulók számát, holott a pótfelvételi eljárásban a 

felsőoktatásba fel nem vett jelentkezők minden további nélkül átkerülhetnek ebbe a képzési 

programba.  

A kínálat fokozatosan bővült, 2005-ben már több mint 300 iskola rendelkezett 

képzésindítási jogosultsággal, ami valójában ennél több képző helyszínt jelent, hiszen a 

felsőfokú intézmények gyakran helyezik ki képzéseiket középiskolákba.  

A felsőfokú szakképzés (továbbiakban FSZ) peremfeltételeiben az indítás óta két 

alapvető változás történt. Egyrészt csökkent az érettségizők száma, így egyre nagyobb 

hányadukat tudta felszívni a felsőoktatás, másrészt bevezetésre került a felsőoktatásban a 

lineáris képzés, az alapszakokon hasonló képzési célokkal, mint amelyek az FSZ tekintetében 

megfogalmazódtak. Vagyis itt is, ott is elsősorban a gyakorlati ismeretek kerültek előtérbe.  

Az FSZ lassan feléledt, de – az oktatásban résztvevők illetve a kutatók – általában a 

folyamat lassúságát hangsúlyozták, utalva ezzel arra, hogy nem egészen úgy történik minden 

az FSZ-ben, illetve az FSZ körül, mint ahogyan várták. A tisztánlátást nehezítette, hogy 

szisztematikus kutatások nem történtek, csak néhány sporadikus kutatás alapján lehetett 

megismerni a programot, az intézményeit, szereplőit. Ezek a kutatások általában az 

intézményrendszerrel foglalkoztak, érintették a tanulók képzéssel kapcsolatos céljait, 

ugyanakkor kevésbé foglalkoztak a képzés másik oldalával, vagyis a képzéssel kapcsolatos 

munkaadói igényekkel. Volt ugyan néhány kérdőíves próbálkozás, de az alkalmazott 

módszerrel nem könnyű megbízható eredményt elérni, mert egyrészt a minta kialakítása 

ütközik nehézségekbe, másrészt a válaszadói hajlandóság csekély.  

Részben az idevonatkozó kutatások hiánya, részben azok kudarca, részben pedig a 

használható kutatások óta eltelt idő indokolta, hogy belekezdjünk a felsőfokú szakképzés 

munkaerő-piaci összefüggéseit középpontba helyező kutatásunkba. Ennek eredményeit adjuk 

közre tanulmányunkban. Hozzájárult ehhez az is, hogy a felsőfokú szakképzésből 

közismerten nagy a lemorzsolódás, becslések szerint 40%-körüli, ami felveti, hogy e folyamat 

mögött munkaerő-piaci összefüggések is fellelhetők.  

Munkánkat különösen aktuálisnak tartjuk, mert bár – s ebben kutatásunk is megerősített 

bennünket – a felsőfokú szakképzés 10 év után is ismeretlen sokak számára, szakértői 

körökben él néhány olyan klisé a képzéssel kapcsolatban, amelyek igazságtartalmát fontosnak 
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tartottuk megvizsgálni, s ha szükséges, árnyalni. Így például a szakirodalomban is 

rendszeresen felbukkan az a nézet, hogy az itt tanulók ugródeszkaként használják az FSZ-t 

felsőfokú tanulmányaikhoz, valamint az, hogy a képző intézmények a képzést tisztán üzleti 

megfontolásból indítják, félresöpörve minden más szempontot. E sommás megállapítások 

igazságtartalmát akkor is célszerű időnként megvizsgálni, ha valamikor kutatások igazolták, 

vagy cáfolták, hiszen idővel a képzésindítás feltételei, körülményei változnak, s ez a 

résztvevők motivációt is befolyásolhatja.  

 

 

A módszerek 

 

Elsősorban azt vizsgáltuk, hogy a felsőfokú szakképzés milyen mértékben veszi figyelembe a 

munkaerő-piaci igényeket, s melyek azok a tényezők, amelyek elősegítik ezt a folyamatot, 

illetve melyek azok, amelyek hátráltatják. Három nézőpontból, a három fő résztvevői kör 

szemszögéből igyekeztünk körbejárni a témát, vagyis kérdéseinkkel iskolákat, munkaadókat, 

s tanulókat egyaránt megkerestünk, s a velük készített rövidebb-hosszabb interjúk 

segítségével igyekeztünk feltérképezni a helyzetet és a mozgatórugókat.  

Kutatásunk terepéül három olyan nagyvárost (Budapest, Debrecen, Pécs) választottunk, 

amelynek képzési kínálata lehetővé tette, hogy mind a képzési programot indító intézmények 

összetétele, mind a képzési programok szakmai szerkezete változatos legyen.  

Eredeti terveink szerint városonként 12 oktatási intézményt, s intézményenként 2 (egy-

két éve) végzett tanulót, illetve 3 céget kívántunk felkeresni. Elképzeléseink csak részlegesen 

valósultak meg: 12 oktatási intézményt valóban megkerestünk, a megcélzott tanulói és 

munkaadói számot azonban nem sikerült elérnünk: a 24 helyett csak 20 tanulóval, s a 36 

helyett csak 24 munkaadóval sikerült interjút készítenünk, nem is teljesen arányosan az egyes 

oktatási intézményekre nézve.  

Az első, kisebb problémával akkor kellett szembenéznünk, amikor vagy a képzésben 

érintett intézmények hivatalos listája bizonyult tévesnek, vagy pedig a képzés szűnt meg 

egyik évről a másikra.  

A tanulói interjúk alanyaihoz a személyiségi jogok védelme következtében csak az 

oktatási intézményeken keresztül tudtunk eljutni, ami azt jelentette, hogy az oktatási 

intézményeknek hozzájárulást kellett kérniük egykori hallgatóiktól, hogy elérhetőségüket 

számunkra kiadják.  

Az igazi nehézséggel a munkaadók elérésében kellett szembenéznünk: az oktatási 

intézmények egy része nem tudott elegendő számban olyan munkaadót: céget, intézményt 

megnevezni, ahova a végzettek jellegzetesen dolgozni mennek, vagy ahol gyakorlatoznak, s 

itt is előfordult, hogy a potenciális kérdezett nem vállalkozott az interjúra.  

A nehézségek ellenére is sikerült annyi, s olyan összetételű mintán elvégezni a 

kutatásunkat, amely lehetővé tette a probléma körüljárását. A 12 oktatási intézményből 7 

felsőfokú képzést folytat alaptevékenységként, 5 pedig középiskola. A megkeresett 

interjúalanyok számára és összetételére nézve az alábbi táblázat nyújt felvilágosítást. 
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A minta 

Város Oktatási Intézmény 
Tanulói 

interjúk száma 

Felkeresett 

munkáltatók száma 

Budapest Budapesti Műszaki Főiskola – Bánki 

Donát Főiskolai kar 

2 2 

 Budapest Gazdasági Főiskola – 

Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari 

Főiskolai kar 

2 5 

 Terézvárosi Szakközépiskola 3 1 

 Adu Csepel Szakközépiskola 2 1 

Debrecen Irinyi Szakközépiskola 6 2 

 Cívis Szakközépiskola - 1 

 Debreceni Egyetem –Agrárgazdasági és 

Vidékfejlesztési Kar  

1 – 

 Debreceni Egyetem – Matematikai és 

Informatikai Intézet 

1 – 

Pécs Comenius Szakközépiskola 1 3 

 Pécsi Tudományegyetem –

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Kar 

2 3 

 Pécsi Tudományegyetem – Pollack 

Mihály Műszaki Kar 

- 3 

 Pécsi Tudományegyetem – 

Közgazdasági Kar 

- 3 

 

 

A program négy szakterületet nevesített – agrár, gazdasági, humán, műszaki –, amelyek 

súlya eltérő, legjelentősebb a gazdasági terület. Mi nem a szakterületi arányokra törekedtünk, 

hanem arra, hogy mindegyik képviselve legyen a mintánkban, mégpedig több intézménnyel. 

 

 

A felsőfokú szakképzés tanulói  

 

Kutatásunk azt jelzi, hogy az FSZ-tanulók nem képeznek homogén réteget, hanem jelentősen 

rétegzettek. Szembeötlő különbség van a középiskolai, illetve a felsőfokú intézmény által 

szervezett programban résztvevők között.  

Az előbbiek gyengébb tanulmányi eredménnyel végezték középiskoláikat, valamivel 

kevésbé beszélnek idegen nyelven (a pécsiek a felsőfokú intézményekben átlagosan 1,16 

idegen nyelvet beszélnek legalább középfokon, a középfokú iskolákban 0,97 nyelvet), s 

kevésbé iskolázott szülői háttérrel rendelkeznek. A három városban készült tanulói interjúk 

megerősítik a pécsi kérdőíves felmérés tapasztalatait. Ez utóbbi azt is jelzi, hogy a 

középiskolai FSZ-be az átlagosnál magasabb arányban kerülnek a szakközépiskolákban 

frissen, tehát az adott évben érettségizettek, akik sok esetben saját középiskolájukban 

folytatják a tanulást.  

A középiskolai FSZ-képzésben felülreprezentáltak azok a tanulók, aki nem 

próbálkoztak meg korábban semmilyen felsőoktatási intézménybe bejutni, illetve akik 

semmilyen szakmai végzettséggel nem rendelkeznek. Az ő esetükben az FSZ nem a 

felsőfokú, hanem a középfokú szakmatanulás alternatívája, vagyis az FSZ nem a felsőfokú 

képzés iránti igényt csökkenti, s tereli onnan a munkaerőpiac által jobban igényelt (vagy 

legalábbis sokak által ilyennek tartott) alacsonyabb szakmai végzettség irányába, hanem pont 

fordítva: a középfokú szakképzés elől viszi el a tanulókat.  

A felsőfokú intézmények által szervezett képzésben a hallgatók érettségi eredménye 

lényegesen, 0,5 jeggyel magasabb, mint a középfokú iskolába járóké. A sok nagyvárosi 

hallgató ellenére itt térben szélesebb a merítési bázis, ami azt is jelzi, hogy ezeknek az 
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intézményeknek nagyobb a presztízsük a középiskolákhoz képest, így az itteni képzéséért 

érdemes nagyobb távolságot, s ennek következtében nagyobb áldozatot vállalni. 

Annak ellenére, hogy más tanulói réteg jelenik meg az egyik, s más a másik 

intézménytípusban szervezett képzésben, a képzéssel kapcsolatos tapasztalataik nagyon közel 

állnak egymáshoz.  

A viszonylag jó tanulmányi eredmények ellenére a tanulók jelentős része a meghiúsult 

felsőfokú továbbtanulás miatt került ide. Kisebb részük meg sem próbálkozott a 

továbbtanulással, s jöttek olyanok is, akik a felsőoktatásból morzsolódtak le. A továbbtanulási 

aspirációkat is figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy az FSZ-tanulmányok e résztvevők 

számára vagy kudarcot jelent, vagy pedig csak átmeneti helyzetet. Kivételt csak néhány olyan 

speciális szakmát tanuló fiatal jelent, akik számára az FSZ nyújtja az egyetlen tanulási 

lehetőséget, vagy amelyek divatos pályafutáshoz (pl. média) köthetők. A tanulók összetétele 

azonban e képzéseken is vegyes, s így a sikerszakmáknak is meg kell küzdeniük mindazokkal 

a problémákkal, amelyek a kevésbé sikeres szakokat jellemzik.  

A tanulási aspirációk tekintetében – a két képző intézménytípust együttesen kezelve – a 

tanulók öt csoportja határolható le (céltudatosak, közömbösek, lemaradók, lemorzsolódók, 

elhivatottak). Legnagyobb arányban azok találhatók meg közöttük, akik nem az FSZ-t 

tekintették eredeti céljuknak, egyszer vagy többször, egy-egy alkalommal akár több helyre is, 

beadták jelentkezésüket valamilyen felsőoktatási programba, de oda nem vették fel őket. 

Ambícióik és helyzetük alapján őket két csoportba soroltuk. Elsősorban – de nem 

kizárólagosan – a felsőfokú intézmények által szervezett képzésben vesznek részt. Felsőfokra 

történő korábbi próbálkozásaikat az is jelzi, hogy a pécsi felmérésben résztvevők között az 

ilyen intézményben tanulók átlagosan egy évvel idősebbek, mint a középfokú intézmények 

tanulói. 

Egy részük kifejezett érdeklődik a tanulni kívánt szakterület iránt, ők a céltudatosak, a 

másik réteg számára viszont a szakterület semmit nem jelent, ők csak a papírra hajtanak, a 

szakma, a szakterület iránt közömbösek. A céltudatosok ugyan saját érdeklődési területüket 

tanulhatják az FSZ-ben, fő céljuk azonban továbbra is az, hogy diplomához is jussanak, 

törekvéseiket alapvetően ennek rendelik alá, nem elégszenek meg a felsőfokú szakképzés 

szintjével. Ők azok, akik ténylegesen ugródeszkaként értelmezik az FSZ-t, olyan képzésnek, 

ami megkönnyítheti a bejutásukat a felsőoktatásba, s az átvitt kreditpontok révén megkönnyíti 

későbbi előrehaladásukat is. Minden bizonnyal ezzel hozható összefüggésbe az, hogy a 

szakmai gyakorlat iránt nem mutatnak különösebb érdeklődést. 

Ezzel kapcsolatban az rajzolódik ki a kutatásból, hogy a továbbtanulási tervek 

megvalósítása lehetséges, de nem olyan egyszerű. A pécsi adatok arra utalnak, hogy sokaknak 

csalódniuk kell az intézményen belüli könnyű továbbtanulási perspektívában. Egy évvel a 

tanulmányok megkezdése után a tanulók kevesebb mint 10%-a látott erre esélyt, holott ennél 

többen gondolták az FSZ-t ugródeszkának. 

A közömbösek csoportját azok teszik ki, akik vagy nem rendelkeznek kialakult 

elképzeléssel, hogy milyen szakterületen szeretnének dolgozni, vagy pedig nem arra a 

szakterületre jutottak be az FSZ-képzésben, amire szerettek volna a felsőoktatásban. 

Számukra a szakirányú felsőfokú továbbtanulás sem igazán vonzó. Ez a hozzáállás – ha csak 

nem éri őket valamilyen egyértelmű pozitív hatás FSZ-tanulmányaik során, nagyon könnyen 

pályaelhagyókká teheti őket. Interjúalanyaink 10 és 70% közé tették, a motiválatlan, vagyis a 

szakma iránt semmilyen érdeklődést nem mutató tanulókat, a pécsi kérdőíves felmérés 

átlagosan 40%-ot jelez. 

A tanulók harmadik csoportját azok teszik ki, akik továbbtanulással nem próbálkoztak 

korábban, rögtön az FSZ-be kerültek. Őket leginkább lemaradóknak nevezhetjük, bár 

valószínűleg nem csak arról van szó, hogy lemaradtak a tanulásban, s így nem sok eséllyel 

kerülhettek volna be a felsőoktatásba, de mégiscsak ők azok, akik a legrosszabb középiskolai 
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tanulmányi eredmény mutatják fel. Jelentős számban vannak közöttük olyanok, akik a 

megszerzett szakközépiskolai érettségi után saját iskolájuk FSZ-programját választják. A 

szakmával kapcsolatos elképzeléseik nem feltétlenül egységesek, bár inkább az rajzolódik ki, 

hogy nem igazán érdeklődnek iránta, inkább csak a megszokott intézményhez ragaszkodnak. 

Néhány interjú arra utal, hogy a szakközépiskola FSZ-programmal leginkább saját 

gyerekkorukat igyekeznek megnyújtani, s nem igazán céltudatosan, így pl. a középiskolásokra 

jellemző fegyelmezetlenséggel végzik tanulmányaikat.  

A negyedik, markánsan elkülöníthető, de nem túlságosan nagynak tűnő csoportba azok 

tartoznak, akik korábban felsőfokú tanulmányokat folytattak, de onnan kimaradtak, vagyis ők 

a lemorzsolódók. Ők tekinthetők az egyik, az FSZ-t végső célnak tekintő tanulói rétegnek. 

Azért állítható ez, mert e réteg akar a legkevésbé továbbtanulni. Minden bizonnyal belátták, 

hogy számukra nem megfelelő a felsőfokú tanulás, ezért megelégednek az FSZ-szel.  

Végül meg kell említenünk egy ötödik tanulói csoportot, az elhivatottakat. Nem csak a 

szakterület iránt érdeklődnek, de az FSZ-képzés elvégzése is elsődleges számukra. Ez a réteg 

sem nagy, leginkább azokhoz az FSZ-képzésekhez kötődik, amelyeknek nincs alternatívája a 

felsőoktatásban. Ide sorolhatók – szakterülettől függetlenül – azok a már idősebb tanulók is, 

akik sokévi munka után döntöttek a tanulás mellett, s akik – nem érezve elég energiát a 

főiskolai, vagy egyetemi tanulmányokhoz  – e szint elvégzését tűzték ki maguk elé.  

A kutatás tehát azt jelzi, hogy az FSZ-ben jelentős arányban tanulnak – az információk 

alapján úgy látszik, hogy többségben vannak – olyanok, akik számára vagy az FSZ 

végzettség, vagy a megszerzendő végzettséggel való munkába állás nem cél.  

 

A szakmához való viszony 

 

A pécsi felmérés azt jelzi, hogy a kötődés elsősorban a képzési program viszonylatában laza, 

a szakmai elkötelezettség lényegesen nagyobb. Összességében) kevesen állították, hogy nem 

érdekli őket a tanult szakma, a szakterület, zömük ismételten ugyanezen a területen tanulna, 

tanulmányaikat félbehagyni pedig csak elvétve szeretnék. Ez arra utal, hogy minden előzetes 

szándék ellenére, lehet, lehetne mire építeni, vagyis a tanulókat az adott szakmán belül a 

munkavégzésre felkészíteni, ha a képzés megfelel az elképzelésüknek, a képezhetőségüknek, 

s ha a munkaerőpia fogadja, s meg is fizeti őket. 

Mint a későbbiekben látni fogjuk, ezek a feltételek, különösen a munkaerőpiacot érintők 

kevéssé vannak jelen, így nem véletlen, hogy pl. a pécsi diákok egyharmada a saját 

szakterületén, egy ötöde pedig valamilyen más területen tovább szeretne tanulni. 

Jellegzetes törésvonal figyelhető meg ugyanakkor a két különböző intézménytípusban 

tanuló között. A felsőoktatási intézményben tanulók lényegesen erősebben kötődnek a 

szakterülethez, mint a középiskolában tanulók (ami érthető, mert magasabb arányban sikerült 

az elképzelt szakterületre bejutniuk), ugyanakkor magasabb arányban tartják elhibázottnak a 

pályájukat. Ez egyértelműen arra utal, hogy vagy a képző intézmény nyújtotta képzéssel 

elégedetlenek (a kérdőíves felmérésben ennek vannak nyomai), vagy pedig nyomja őket a 

sikertelen felsőoktatási kudarc, vagyis továbbra is a felsőfokú tanulás a céljuk, ezt a képzést 

pedig csak a szükséges rossznak tartják.  

A középiskolai tanulók között ellenben többen vannak azok, akik elégedettek 

pályaválasztásukkal, mint azok, akik kötődnek az adott szakterülethez. Ha összefüggésbe 

helyezzük ezt az információt, akkor ez azt jelenti, hogy korábbi tanulmányi eredményeik, 

esetleg valamilyen más ok (pl. családi háttér, finanszírozás, távolság, stb.) miatt sokan 

közülük kényszerpályán mozognak, s úgy választottak maguknak továbbtanulási területet, 

hogy nincs igazán közük a szakmához. Csak hipotetikusan fogalmazható meg, hogy ebben 

szerepet játszik, hogy az itt tanulók között sokan itt is érettségiztek, s számukra sok előnyt 

jelentett a saját középiskola választása, hiszen ide általában könnyű a bejutás, s nem kell 
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ismeretlen intézmény ismeretlen tanáraihoz, ismeretlen képzéseihez alkalmazkodni, hanem a 

középiskolás korban megszokott szituáció ismétlődik még néhány évig.  

 

A tanulmányok 

 

A főiskolai-egyetemi és a középiskolai FSZ-képzés között sok formai különbség van. A 

hátterét ismerjük a szakirodalomból: az egyik esetben a középiskolásokra jellemző tanulói 

jogviszony a jellemző, a másik esetben a felsőoktatásban tanulókra vonatkozó hallgatói 

jogviszony. A sok ezzel kapcsolatos eltérés jogegyenlőségi kérdéseket is felvet, a diákokat 

azonban ez kevéssé zavarja. Sokkal inkább zavarja az odajárókat a középiskolák kötöttsége, 

bár az is tény, hogy a középiskola sokkal elérhetőbb, barátságosabb számukra, különösen, ha 

a már jól ismert korábbi középiskolájukat választják.  

Annak ellenére, hogy a képzés tartalma nem függhetne a képző intézmény típusától, úgy 

tűnik, mégiscsak van különbség. A középiskolák képzéséről kevesebbet tudunk, de a 

főiskolára, egyetemre járók esetében megfogalmazódik néhány olyan kritika, amely azt jelzi, 

hogy a képzés elsősorban a felsőfokú képzés jegyeit hordozza magán. Az interjúk során a 

megkérdezettek csaknem fele főiskolai szintűnek találta a színvonalat, állítva, hogy a két 

képzés között nincs igazán érdemi különbség. Néhány olyan munkaadó is így nyilatkozott, 

akinek rálátása van a képzésre. Hogy mindez nem pusztán vélekedés, hanem hiteles 

vélemény, arra az utal, hogy nem csak a kreditrendszer hasonlít a felsőfokú képzéshez, de sok 

esetben közös a tananyag, néha közösek az órák, s közös a követelményrendszer (zárthelyi 

dolgozat, félév végi vizsga, diplomamunka) is. 

A felsőfokú szakképzés céljai között gyakorta felmerül, hogy azoknak kell kedvezzen, 

akik kevéssé alkalmasak elméleti tanulmányok folytatására. Ehhez képest a tanulók jelentős 

része túlzottan elméletinek tartja az oktatást. Különösen igaz ez a felsőfokú intézményekben 

szervezett képzésekre, de ebben a középiskolák sem jelentenek kivételt. Ezzel függ össze, 

hogy a pécsi felmérés szerint a felsőfokú intézményben tanulók 79%-a, a középiskolában 

tanulóknak pedig 62,5%-a szeretne több gyakorlatot az elméleti órák rovására. Azt 

természetesen nem tudtuk megítélni, hogy ezek az elvárások mennyire megalapozottak, 

azonban a munkáltatók véleménye is alátámasztja ezt. Mindez arra is utal, hogy a többség 

ugyan nem határozott céllal érkezett a felsőfokú szakképzésbe, de lassanként körvonalazza 

igényeit.  

Sok diák panaszkodott arra, hogy az elméleti oktatók között nincs, vagy kevés a 

gyakorlati szakember. Ugyanez a probléma több munkaadónál is megfogalmazódott. Az 

elmélet és a gyakorlat általában kettészakad. Az elméleti oktatóknak időnként fogalmuk sincs 

a gyakorlatról, hiányosan készítik fel a diákokat a gyakorlati munkára, nem egyszer elavult 

ismereteket közvetítve. Az órák színvonalára is panaszkodott a volt diákok némelyike, de nem 

bizonyítja semmi, hogy ez tömeges lenne, illetve azt sem tudjuk, hogy mennyire az FSZ-

képzés sajátossága. 

Az általános probléma ellenére néhány kivétellel is találkoztunk. Elsősorban ott, ahol a 

gyakorlati szakemberek egy része, elsősorban azok, akik a képzés megtervezésében is részt 

vettek helyet kapnak az oktatásban. Ez sem garancia azonban arra, hogy a gyakorlatorientált 

lesz képzés, hiszen a tanárok egy része e képzésekben is távol áll a gyakorlati tapasztalatoktól. 

A követelmények általában nem okoznak gondot a tanulók számára, az egyetlen kivételt 

a szakmai nyelvvizsga jelenti. Ennek hiánya sok tanulót megakadályozott abban, hogy 

befejezze a képzést. Ez arra utal, hogy a tanulók korábban jelzett nyelvtudása vagy 

megkopott, vagy nem igazán alkalmas arra, hogy erre szakmai nyelvtudást alapozni lehessen.  

Interjúalanyaink általában meg voltak elégedve tanáraikkal, és az elméleti oktatás 

tartalmával. A kritikusabb vélemények is inkább csak a későbbi munkaerő-piaci tapasztalatok 

alapján fogalmazódtak meg. A kritika természetesen ebben az esetben még megalapozottabb, 
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ugyanakkor arra utal, hogy a résztvevők többsége elfogadja azt, ami a képzésen belül történik, 

a lemorzsolódás elsősorban nem ezzel kapcsolatos. A kritizálók ugyanakkor általános 

problémaként említették a tananyag korszerűtlenségét, az elméleti tudás túlzott hangsúlyát, 

hasznos témák/tárgyak kimaradását a tananyagból, valamint a felesleges, gyakorlatban nem 

használható tudás túlsúlyát. A tanárokat elsősorban azok kritizálták erősen, akik nem tanultak 

tovább, hanem munkát vállaltak FSZ-tanulmányaik befejezését követően. Ez is arra utal, hogy 

a képzésnek inkább az elméleti oldala színvonalas, s inkább készít fel továbbtanulásra, mint 

munkavállalásra. A középfokú intézményekben tanulók elégedettebbek a színvonallal, a 

tanárokkal, a tananyaggal, a gyakorlati képzés hasznosságát tekintve pedig megosztottak, ami 

a főiskolán-egyetemen tanulók lesújtó véleményéhez képest pozitívnak látszik. 

A pécsi felmérés leginkább a tanulók jelentős részének közömbösségére utal, vagyis 

arra, hogy a képzés sok elemével se nem elégedettek, se nem elégedetlenek.  

 

 

Kapcsolódások a munkaerőpiachoz 

 

A szakmai gyakorlat 

 

A szakmai gyakorlat biztosítása az intézmények számára nem könnyű feladat. Intézménye 

válogatja, hogy milyen módon oldják meg. Esetenként előfordul, hogy szerződést kötnek erre 

valamely vállalkozással, gazdálkodó szervezettel. Ebben az esetben kontrollálható leginkább a 

szakmai gyakorlat, de még ez sem jelenti, hogy a gyakorlatot biztosító szervezetek igényei 

beépülnek az elméleti oktatásba.  

A gyakorlati képzés tartalma, színvonala nagyon eltérő lehet, attól függően, hogy a 

fogadó fél mennyire érintett a tanulók képzésében. Van, ahol külön programot dolgoznak ki 

számukra, s tudatosan készítik fel őket, máshol inkább csak unatkoznak a tanulók, anélkül, 

hogy komolyabb feladatot kapnának, amivel begyakorolhatnak bizonyos munkafolyamatokat. 

Másik esetben a képző intézmény a hagyományos, tehát – intézménytől függően – a 

felsőfokú, vagy a középfokú képzésben résztvevők hagyományos gyakorlati helyeire küldik a 

tanulókat, többnyire minden formális megállapodás nélkül. E megoldás előhozza azt a 

kérdést, hogy mire is készít fel az FSZ. S mivel erre a munkaadók nem igazán tudják a 

választ, a hagyományos sémáknak megfelelően, tehát a középfokú gyakorlóhelyek a 

középiskolásoknál megszokott munkakörökben, a felsőfokú gyakorlóhelyek pedig az ott 

megszokott munkakörökben gyakorlatoztatják őket. Az első esetben a tanulók érzik magukat 

rosszul, hiszen úgy gondolják, nem használják ki tudásukat, képességeiket, a másik esetben 

pedig a munkaadók nem tudnak mit kezdeni a hallgatókkal, akik valamivel kisebb tudással 

rendelkeznek, mint a főiskolai, egyetemi hallgatók.  

A szakmai gyakorlat harmadik, s legnagyobbnak látszó szeletét azok megoldások 

jelentik, amikor a tanuló keres fel munkaadókat, s oldja meg egyénileg a gyakorlatot. Az 

iskolák jelentős része erre bíztatja tanulóit, mert ő maga nem tud elegendő helyet biztosítani. 

Az interjúk arra utalnak, hogy e gyakorlóhelyek legalább egy része nem csak ad hoc jelleggel 

vesz részt a képzésben, hanem rendszeresen fogad diákokat. Egy részük – nagyobb részük – 

azért, mert így olcsó munkaerőhöz jut, más részük pedig azért, mert megszánja őket.   

A negyedik esetben az elméleti oktatók személyes kapcsolataik révén keresnek 

gyakorlóhelyet. Az ebben érintett munkáltatók hozzáállása vegyes. A szakmai gyakorlat iránti 

elkötelezettségük nem túlságosan erős, de az olcsó munkaerőnek gyakran örülnek. A 

gyakorlat szakmai tartalma azonban kétséges. 

A tanulók egyik nagy problémája a gyakorlattal, hogy túlságosan rövid. Intézménytől, 

szakterülettől függetlenül szinte mindegyik interjúalanyunk így nyilatkozott, bár a 

továbbtanulást célul kitűzők valamelyest megosztottak voltak ebben a kérdésben. A másik 
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problémát az jelentette számukra, hogy nem kaptak elég szakmai feladatot, sok esetben kellett 

olyan munkát végezniük, amelyhez – úgy érezték – nem kell semmilyen tanulmányt folytatni, 

azt bárki meg tudja csinálni, mert egyszerű betanított munka.  

Természetesen a diákok véleménye csak az egyik oldalt jelenti, s meglátásuk ellenére 

elképzelhető, hogy az adott munka készségeket fejleszt. Hogy meglátásuk igaz lehet, arra 

részben a munkaadói interjúkból következtethetünk, részben pedig abból, hogy az általunk 

felkeresett diákok kifejezetten fontosnak tartották, s igényelték a gyakorlatot, függetlenül 

attól, hogy a képzéssel mi volt az igazi céljuk. A gyakorlatot biztosító munkaadók jelentős 

része ugyanakkor egyaránt tájékozatlan a képzés céljáról és a tanulók képességeiről, így nem 

meglepő, ha tényleg nem tudják eltalálni a számukra ideális és hasznos tartalmat a gyakorlatra 

– nem beszélve saját érdekeikről. Az információhiány hátterében elsősorban az áll, hogy az 

iskolák többsége egyáltalán nem keresi a kapcsolatot a munkaerőpiac szereplőivel, s még ott 

is hiányos az együttműködés, ahol az oktatásban, a vizsgáztatásban gyakorlati szakemberek is 

részt vesznek. Az így kialakuló, személyes kapcsolatokon nyugvó együttműködés sokat segít, 

de az elméleti oktatók egy része nem törvényszerűen érdeklődik a gyakorlati szakemberek 

véleménye iránt.  

A gyakorlati munkahelyet biztosító cégek, intézményeknek ugyanakkor szembe kellett 

nézniük egy másik problémával: a tanulók érdeklődésének hiányával. Mivel a szakmai 

gyakorlat többnyire nincs szisztematikusan felépítve, különösen azoknál a cégeknél, amelyek 

inkább csak az olcsó munkaerő miatt kerültek képbe, illetve amelyek csak szívességből 

vállalták el a feladatot, ezért a gyakorlatvezetéssel megbízott szakemberek jelentős mértékben 

igyekeztek építeni a tanulók érdeklődésére. Miután azonban a tanulók jelentős része nem elég 

motivált az FSZ-tanulásra, így sokszor valóban nem sok minden történt a gyakorlati idő alatt. 

A két fél tehát –mindkettő joggal – egymásra mutogat. A tanulók (egyes tanulók) 

motiváltságának hiányát különösen azokon a gyakorlóhelyeken érezték, ahol a 

gyakorlatvezetők elkötelezettek a szakterület, s így a szakterületen folyó képzés iránt, s akinél 

ezt nem érzik, azzal nem is nagyon foglalkoznak. A meginterjúvolt egykori tanulók egyébként 

kizárólag az ezeken a területeken folytatott képzéssel voltak elégedettek, igaz, ők a 

motiváltak, vagyis a gyakorlatvezető által támogatottak közül kerültek ki.  

A tanulók motiváltságának kisebb a jelentősége azokon a területeken, amelyeken a 

gyakorlati munkahelyet biztosító cég, cégek és a képző intézmény összehangolt tevékenysége 

és a munkahely mérete lehetővé teszi a gyakorlat tudatos felépítését. Itt látszik leginkább 

körvonalazódni a szakmai gyakorlat fontossága, s itt foglalkoznak a legcélratörőbben a 

tanulók egészével, s így itt számít legkevésbé az, hogy melyik tanuló mennyire, s mi iránt 

motivált. E gyakorlatokon ugyanis nem a tanuló, hanem a gyakorlóhelyen dolgozók játsszák a 

kezdeményező szerepet.  

A pécsi vizsgálat azt mutatja, hogy a felsőfokú képzőhelyek FSZ-hallgatóinak nagyobb 

része végez valamilyen kereső munkát tanulmányai mellett, a középiskolák képzésében részt 

vevők azonban lényegesen kevésbé. Ennek okát nem látjuk világosan: egyaránt szerepet 

játszhat az, hogy az előbbiek között többen vannak, akik nem helyben laknak, vagyis kilépnek 

a család oltalmából, s fenntartási költségeik is magasabbak, illetve az, hogy a felsőfokú 

intézményben való tanulás szabadabb élettel párosul, mint a középiskolás szabályokhoz 

igazodó, a kötelező bejárásra súlyt helyező középiskolai képzés, így nagyobb az esély a 

munkavállalásra. Esetleg fiatalabb koruk is közrejátszik ebben. A szakmatanulás 

szempontjából mindennek azonban csak másodlagos hatása van, ugyanis e munkavégzés 

általában nem szakmai jellegű, így legfeljebb csak a munkavégzés igényelte szociális 

kompetenciák megszerzését segítheti, a szakmaiakat aligha.  

Viszonylag kevés hallgatót érint, hogy a szakmai gyakorlaton bevált tanulókat a 

munkaadók igyekeznek sokszor magukhoz kötni, s kisebb-nagyobb alkalmi munkával 
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megbízni. A szakmai gyakorlatot teljes egészében erre építeni nem lehet, mert erre csak a 

legmotiváltabb tanulók esetében kerülhet sor. 

 

A tanulmányok után 

 

Hogy mi történik a hallgatókkal a tanulmányok során, illetve után, arra a legnehezebb választ 

adni, hiszen még a drága követéses vizsgálatok eredménye is kétséges az alacsony válaszadási 

hajlandóság miatt. Mi a tanulói interjúkból igyekeztünk megragadni a gyakoribb jelenségeket, 

s a mögöttük álló folyamatokat, okokat. A 24 interjú ehhez kevés lenne, hiszen a 

munkaerőpiac nem csak szakterületek, hanem földrajzi térségek szerint is erősen 

differenciálódik. Éppen ezért az interjúkban igyekeztünk rákérdezni arra is, hogy a hallgatók 

mit tudnak egykori osztály-, csoport-, illetve tankörtársaikról. Feltételezésünk az volt, hogy 

valamelyest tartják egymással a kapcsolatot, hiszen a képzést csak egy-két éve fejezték be. 

Várakozásaink beváltak, s a módszert – kiegészítve az egzaktabb kérdőíves kérdezéssel – 

ajánlani tudjuk a követéses vizsgálatok számára.  

A következőkben megadott számok elsősorban a hallgatóktól, tanulóktól kapott 

becslések, tehát statisztikaként nem értelmezhetők, inkább csak jelzik a folyamatok 

nagyságrendjét. 

Az iskolák szerint a kimaradás három leggyakoribb oka a bukás, a felsőoktatásba való 

átlépés és a nyelvvizsga-követelmény teljesítésének hiánya. Ebből az első és a harmadik a 

tanulók gyenge tanulási kompetenciáit és / vagy érdektelenségét jelzi, a második pedig a 

tanulók tanulási szándékát. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon nagy a szórás 

lemorzsolódást tekintve. Vannak olyan szakmák (pl. a gépipari mérnökasszisztens), ahol a 

képzést elkezdők ¾-e nem fejezi be a tanulmányait. Ennél alacsonyabb, kb. 50%-os a 

lemorzsolódás a pénzügyi szakügyintézők között, a legkisebb pedig (5-10%) a vendéglátó és a 

kereskedelmi szakmenedzser és az ifjúságsegítő képzésben. A lemorzsolódásnak általában 

nem tanulmányi oka van, sokkal inkább az érdeklődésre vezethető vissza (pl. pénzügyi 

szakügyintéző), vagy pedig a szakma nagyon rossz munkaerő-piaci helyzetére (pl. 

ifjúságsegítő). A lemorzsolódók egy része szakterületet vált, másik része pedig munkába áll, 

ezek arányát nem tudjuk megbecsülni. 

Formálisan lemorzsolódónak számítanak azok is, akik ugyan elvégezték a képzést, de 

nem kapnak oklevelet, mert nem tudják letenni az előírt nyelvvizsgát (esetleg más vizsgájuk 

hiányzik). Ez a probléma nem érint minden szakterületet, mert nem mindenhol feltétele a 

végbizonyítványnak a nyelvvizsga.  

A felsőoktatásba való átlépés az iskolák érdeke is lehet. Erre a lehetőségre ők maguk is 

befolyással lehetnek, eldöntve, hogy az FSZ-képzésben tanulók számára mennyire könnyítik 

meg a felsőoktatási programokba történő bejutást. A felkeresett iskolák közül mindössze 

eggyel találkoztunk, amelyik nem engedte a felsőoktatási programjába a végzetteket. 

A végzettek közül sokan továbbtanultak, főként az eredeti, tehát az FSZ-szakterületen, 

de vannak olyanok is, akik főiskolai vagy egyetemi tanulmányaik során új szakma felé 

orientálódtak. Érdekes összefüggés rajzolódik ki a korábbi sikertelen főiskolai-egyetemi 

felvételi és a továbbtanulás között, a továbbtanulók ugyanis elsősorban azok közül kerülnek 

ki, akik korábban nem próbálkoztak ezzel. Ez arra utal, hogy a kudarcos felvételit követően a 

mégis továbbtanulók jelentős része el sem végzik FSZ-tanulmányait, tehát vagy nagyon 

fontos nekik a továbbtanulás, s amint tehetik átlépnek a felsőoktatásba, vagy pedig „végleg” 

lemondanak erről, megelégedve a felsőfokú szakképzésben megszerezhető végzettséggel.  

A továbbtanulás elsősorban azokon a szakterületeken tanulók között jelentős, ahol 

nehezebb az elhelyezkedés, s ahol a magasabb iskolai végzettségnek nagy a hozadéka. Ez 

egyes szakmák esetében ez azt jelenti, hogy a szinte lehetetlen munkaerő-piaci helyzetből 

menekülnek a tanulók, más esetben inkább csak a karrierépítés nélkülözhetetlen kelléke a 
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diploma. A pénzügyi szakügyintézők alacsony továbbtanulása ugyanakkor összefüggésben 

lehet azzal, hogy ezzel a szakmával már önmagában is jól el lehet helyezkedni.  

 

Interjúalanyaink iskolatársaikról összegyűjtött információi szerint a szakmájukat 

elhagyók, vagyis a más szakterületen munkát vállalók száma meghaladja a saját szakterületen 

dolgozókét. Munkanélküliség előfordul, de nagyon ritka. Kérdezetteink – egy kivételével – 

mindegyike kapcsolatokon keresztül szerezte jelenlegi munkáját, de megítélésünk szerint ez a 

hazai munkaerőpiac alapvető sajátossága. 

 

Az elhelyezkedés mellett nem mellékes az sem, hogy kik, milyen szakterületen milyen 

munkakörben dolgoznak, s milyen jövedelemre tudnak szert tenni. A tapasztalat szerint ebben 

a korábbi és későbbi tanulmányok egyaránt szerepet játszanak.   

A továbbtanulók sokkal nagyobb eséllyel maradnak szakterületükön. Természetesen 

ebben nem, vagy nem feltétlenül a munkaerőpiac értékítélete játssza a fő szerepet, hiszen a 

szakirányú továbbtanulás egyben azt is jelenti, hogy e tanulók szakmai elkötelezettsége 

erősebb, s nyilván mindent el is követnek annak érdekében, hogy a kitanult szakmában 

dolgozhassanak. A „csak” felsőfokú szakképzésben résztvevők között ezzel szemben kevesen 

maradtak szakterületükön. 

A szakterületen való elhelyezkedés nem jelenti feltétlenül azt, hogy olyan munkát 

végeznek, amely megfelel a végzettségüknek. A többség úgy ítélte meg, hogy 

alulfoglalkoztatják őket, vagyis olyan munkakörben, amely nem igényel FSZ, vagy felsőfokú 

végzettséget. A felsőfokú végzettség hozadéka itt is jelentős, de valójában a felsőfokú 

végzettség is csak azt teszi lehetővé, hogy a felsőfokú szakképzésnek megfelelő munkakörbe 

kerülhessenek a végzettek. Kissé számszerűsítve az elmondottakat: a csak FSZ végzettségűek 

fele dolgozik középfokú, esetleg annál alacsonyabb végzettséget igénylő munkakörben, a 

főiskolát, egyetemet végzettek mindegyike pedig olyan munkát végez, amire – szerintük – a 

felsőfokú szakképzés jogosít fel.  

A fentiek ellenére szakmájuk munkaerő-piaci helyzetét a kérdezettek csaknem fele 

jónak találja, bár más összefüggésben arról beszélnek, hogy kevés a munkahely. Az ellentét 

feloldása valószínűleg más szakmák, szakterületek, iskolai végzettségi szinthez köthető még 

rosszabb elhelyezkedési lehetőségivel oldható fel.  

A továbbtanulók, tehát a felsőfokú képzésbe kerülők optimistábbak a munkaerőpiacot 

illetően, mint a másik réteg, ami nem meglepő, hiszen ők tényleg jobb helyzetben vannak. 

Helyzetük és optimizmusuk egyben magyarázza is a magas továbbtanulási hajlandóságot.  

Az elhelyezkedéssel kapcsolatban rá kell mutatnunk arra, hogy az FSZ-képzésbe való 

belépést megelőzően szakmát szerzettek munkaerő-piaci helyzete kedvezőbb, mint a csak 

FSZ-képzést végzőké. Többen maradtak saját szakterületükön, s a fizetésükkel is 

elégedettebbek. Ez arra utal, hogy ha az FSZ képzés javít egyáltalán a munkaerő-piaci 

helyzeten – ezt nem tudhatjuk, hiszen nincs középfokú végzettségű releváns 

kontrollcsoportunk –, akkor elsősorban azokén, akiknek nem csak ez az egy szakmai 

végzettségük van. Ezt a jelenséget egyelőre nem tudjuk értelmezni, ehhez további célirányos 

vizsgálatra lenne szükség. 

A három város közül a budapesti képzésben résztvevők elégedettek leginkább a 

jövedelmükkel, ugyanakkor nagyon sok közöttük a pályaelhagyó, s sokan megelégedtek a 

végzettségüknél alacsony képzettséget igénylő munkakörökkel. Ez leginkább arra utal, hogy 

az itteni munkaerőpiac kínál leginkább olyan alternatívákat, amelyek a magasabb jövedelem 

révén elcsábítják a munkavállalók jelentős részét a szakterületükről. A debreceniek 

pályaelhagyása is jelentős, de sokkal alacsonyabbnak látszó jövedelmek mellett. A Pécsett 

végzettek ugyanakkor maradtak a pályán, igaz, alacsony beosztásban.   



11 

 

A felemás elhelyezkedési lehetőséget az magyarázza, hogy a munkáltatók – néhány 

kivételes szakmát leszámítva – nem ismerik az FSZ-t. A kivételt a televízióműsor-gyártó és a 

már említett pénzügyi szakügyintéző szakma jelenti a mintánkban, de tegyük hozzá, hogy a 

másik, szintén a tévékhez köthető szakma esetében (médiatechnológus), esetében is hasonló 

feltételezhető. A két médiához köthető szak esetében a jól megválasztott képzés áll a 

háttérben, amelynek következtében ezeket a munkaköröket más szintű végzettséggel be lehet 

ugyan tölteni, de nem kifejezetten szakirányú felkészítéssel. A pénzügyes területen pedig 

valóban igényli a munkaerőpiac a szakembereket. Ez utóbbiakat a munkaadók általában meg 

is becsülik, beosztásuk, jövedelmi viszonyaik is kielégítőnek látszanak, s erre utal az is, hogy 

ezen a területen az egyik legalacsonyabb a szakterületüket elhagyók aránya. 

Különleges helyzetben van a gépipari mérnökasszisztensi képzettség, amelyet a 

munkaadók nem nagyon ismernek, de a végzettség jellege mégis viszonylag kedvező 

elhelyezkedést tesz lehetővé, igaz sokan tovább is tanulnak a képzésből. 

A többi vizsgálatba bevont szakterület munkaerőpiaca vegyes képet mutat. Vannak 

olyan végzettségek, amelyekkel teljesen reménytelen az elhelyezkedés, s vannak olyanok, 

amelyeken szívós munkával előre lehet jutni.  

Mindez arra utal, hogy a munkaerőpiac kontrollja nagyon nem működik a felsőfokú 

szakképzés területén. Teljesen esetleges, hogy a képzéssel mit lehet kezdeni. Vannak nagyon 

jól eltalált képzések, de ugyanúgy működnek (minden kontroll nélkül?) olyanok, amelyek 

értéktelenek, s csak azért életképesek, mert a tanulók – tegyük hozzá: a munkaerő-piac 

igényeivel összhangban – mind magasabb iskolai végzettséget igyekeznek szerezni, s így 

csökkentik a munkakeresletet. Ez a munkaerő-piaci szituáció viszi a tanulókat, hallgatókat 

ezekbe a szakirányokba, ugyanakkor igazi hozadéka legfeljebb a munkába állás lehetősége, 

hosszabb távon sem építhető ezekre karrier.  

Alapvető gondnak látszik, hogy a felsőfokú szakképzés szinte teljesen ismeretlen a 

munkáltatók számára. Ha ismerik is, nem tudják megmondani, hogy az innen kikerülők mit 

tudnak, mit lehet velük kezdeni. Feltételezhető, hogy ez áll az elhelyezkedők alacsony 

beosztásában, hiszen ha a munkaadók nem ismerik a képzést, nem rendelnek a végzettséghez 

munkaköröket, s nem is írnak ki álláspályázatokat az ilyen végzettségű munkavállalók 

számára.  

Azok a munkaadók, akik az FSZ-ben gyakorlati képzőhelyet biztosítanak, s így némi 

rálátásuk van a képzettség munkaerő-piaci helyzetére, általánosságban azt mondják, hogy a 

kibocsátás mértékében biztosan nincs szüksége a munkaerőpiacnak ezekre az emberekre. Igaz 

ez azokra a szakterületekre is, amelyek FSZ-végzetteinek nem kell felsőoktatásban végzett 

riválisokkal megküzdeni az álláskeresés során. Ez pedig a fentiekkel összhangban szintén a 

képzési rendszer munkaerő-piaci kontrolljának teljes hiányára utal.  

Az elhelyezkedési lehetőségeket nem csak a felsőfokú szakképzés munkaerő-piaci 

kontroll nélküli bővülése jelenti, hanem a munkaerőpiac határterületei is befolyásolják. Ha az 

FSZ-t végzett hallgatók képzettségének megfelelő munkakörök elegendő számban vannak 

(vagy: lennének – hiszen ilyen mélységben a munkaerőpiac feltérképezhetetlen egy kis 

kutatás keretén belül), akkor is figyelembe kell venni, hogy a munkaadók egy része a talán 

ismertebb, de mindenképpen magasabb értékű végzettségnek számító diplomával 

rendelkezőket részesíti előnyben. Akár hasonló a végzettség szakmai tartalma, akár eltérő. S 

tulajdonképpen teljesen érthető a döntésük, mert olyan munkavállalók mellett döntenek 

ilyenkor, akik többet bizonyítottak, hiszen jobb középiskolai tanulmányi eredményükkel 

bejutottak a felsőoktatásba, s az ott eltöltött hosszabb idő alatt feltételezhetően többet is 

tanultak. S ha az adott szakterület részleteit nem tanulták meg, akkor is könnyen 

megtaníthatók ezekre. A felsőfokú szakképzésben végzettek előnye a komoly gyakorlati 

tapasztalat lehetne, de a képzés – mint láttuk – nem igazán fordít erre komoly energiát. Az 

FSZ-képzés azokon a területeken a legsikeresebb, ahol vagy egyáltalán nincs felsőfokú 
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képzés, vagy pedig nem bocsát ki elegendő szakembert. A kutatás során megismert szakmák 

közül azonban csak néhány sorolható ezek közé, s ezek közül sem mindegyikben korlátlanok 

az elhelyezkedési lehetőségek.  

A fentiek alapján definiálható a felsőfokú szakképzés paradoxona, amely jelentősen 

korlátozza a képzés munkaerő-piaci hitelességét. Ezt pedig úgy foglalhatjuk össze, hogy 

miközben a képzés tartalma sok esetben a felsőfokú végzettséghez közelít, a munkaerőpiac 

középfokú végzettségként értékeli.  

 

Együttműködés az oktatási intézmények és a munkaadók között 

 

Kutatatásunkban nem foglalkoztunk az iskolák képzéssel kapcsolatos motivációival. Ebben 

nyilván fontos szerepet kap a fejkvóta és mindaz, amit a fejkvóta megszerzése lehetővé tesz, 

vagy az a veszély, amit elhárít. Egy dologra szeretnénk felhívni csak a figyelmet: az FSZ, 

miután nem kapcsolódik önálló intézménytípushoz, nem egyszerűen bevételtöbbletet 

eredményez számukra, hanem hosszabb távon is képes odakötni a diákot, s ezzel önmagán 

túlmutatóan jelent pótlólagos bevételt. Felsőoktatási intézmények esetén ez azt jelenti, hogy 

az FSZ-hallgatók egyben potenciális főiskolai, egyetemi hallgatók is, a középiskolák számára 

pedig előzetesen jelenthet plusz bevételt, hiszen a beiskolázandó fiatalok számát – 

megcsillantva a „felsőfokú” szakmatanulás lehetőségét – könnyebb lehet növelni, mint FSZ 

nélkül. 

A munkaadók jelentős részének nagyon homályos elképzelése van az FSZ-ről. Ez 

rajzolódik ki interjúinkból, pedig a felkeresett munkáltatók mindegyike fogad gyakorlatra 

diákokat, és vagy foglalkoztat is FSZ-t végzett munkavállalókat. Alapvetően itt is tetten 

érhető a két fél – a középfokú képzés esetén már megszokott – egymásra mutogatása: a 

munkaadók az iskolákat okolják, hogy nem megfelelő a képzés (bár nem is ismerik általában), 

az iskolavezetők szerint pedig a munkaerőpiac nem fogalmazza meg az igényeit. Ez az 

információs vákuum azért alakult ki, mert nem alakultak ki sem spontánul, sem szervezetten 

azok a mechanizmusok, amelyek terelnék az információáramlást. Nem látszanak ugyanis sem 

az ehhez szükséges érdekek, sem az a szervezőerő, amely kikényszerítené ezt  

A munkaadók része számára a szakmai gyakorlat semmilyen hozadékkal nem jár, ezért 

vagy nem is vesznek részt benne, vagy csak szívességi alapon vállalnak ilyen feladatot. 

Mások számára viszont olcsó munkaerőt jelent, s jelentene különösen, ha hosszabb lenne a 

gyakorlat. Az ezzel kapcsolatos kritika mellett időnként panaszkodnak a gyakorlat 

rövidségére, az FSZ-képzés hiányos elméleti alapjaira, vagy a gyenge középiskolai 

felkészítésre, illetve a tanulók motiválatlanságára. Mindez természetesen az előzőkből, vagyis 

a tanulók céljaiból, és az iskolák programjaiból adódik.  

Igaz ugyan, hogy az FSZ és a munkaerőpiac nem talált egymásra, az intézményesített 

kapcsolat nagyon gyenge közöttük, néhány szakterület azonban kivételnek számít, vagyis a 

globális kép árnyalandó. A kapcsolatrendszer három típusa különböztethető meg. A 

távolságtartó kapcsolat látszik a legtipikusabbnak, s e kapcsolat alatt valójában a kapcsolat 

szinte teljes hiányát értjük. Hátterében a két fél kölcsönös érdektelensége áll. Mindkét fél a 

saját gondjaival van elfoglalva, s miután a kapcsolat nélkül is remekül megvannak, hiszen a 

képzés elindításához, működtetéséhez nincs szükség a munkaerő-piaci szereplőkre („csak” a 

gyakorlati képzéshez), a munkaadók pedig amúgy is találnak jó (bár a mindennapok 

gyakorlatát nem feltétlenül ismerő) munkavállalókat, nem keresik egymást. A minimális 

ismeretek hiánya azután nem is teszi szükségessé a másik fél részletesebb megismerését. 

Tulajdonképpen egy önmagát gerjesztő folyamatnak lehetünk tanúi, hiszen az oktatási 

intézmények – nem ismerve a munkaerő-piaci szereplőket – a tanulókra bízzák a gyakorlati 

helyek megtalálását, aminek következtében ők meg sem tudnak ismerkedni a munkaadókkal, 

akik viszont így teljesen tájékozatlanok a képzés tartalmával kapcsolatban, s legfeljebb a 
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náluk gyakorlatozó tanulók, hallgatók révén alkothatnak képet az FSZ-ben tanulók 

kvalitásairól.  

Az erős szakmai kohézióval jellemezhető ágazatoknak sikerülhet valamelyest kitörni a 

fenti ördögi körből. A szakmai elit és az elit képző intézmény régóta megvalósult szakmai 

kontaktusa alapján indult az együttműködés, s bár ez nincs mindenre kiterjedően kidolgozva, 

mégis lehetővé tette, hogy a két szféra tudjon egymásról, s a munkaerőpiac valamelyest 

reflektálhasson is az elméleti képzés tartalmára. A problémát itt az jelenti, hogy ez mindkét 

oldal elitjére vonatkozik csak, s kialakulásának nélkülözhetetlen eleme a szakmai 

együttműködés előzménye. Az együttműködés eredménye a gyakorlati szakemberek 

tapasztalatait is figyelembe vevő oktatás, a szakmai gyakorlati férőhelyek viszonylag nagy 

száma, a tudatosan tervezett szakmai gyakorlat, s ennek következtében a tanulók későbbi, 

viszonylag sikeres elhelyezkedése.  

A személyi összefonódáson alapuló kapcsolat látszik a legsikeresebbnek. Alapja, hogy 

az oktatásban (sőt már a képzés megtervezésében is) megjelennek a gyakorlati szakemberek, 

akik személyes kapcsolatokat építve vesznek részt az elméleti képzés kialakításában, illetve a 

szakmai gyakorlat megtervezésében. Ennek eredményeként a gyakorlati szakemberek 

tapasztalatai itt jelennek meg leginkább a képzésben, hiszen nincs szükség e kapcsolat 

megszervezésére. A sikerhez hozzájárul az is, hogy ezeken a területeken sok az elkötelezett 

szakember, akinek szívügye a képzés. Ezek a személyes kapcsolatok akár hosszú távon is 

működőképessé tudnak tenni egy-egy képzést, részben az elhivatottság, a szakmaszeretet, 

részben a közös érdekek mentén.  

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy az FSZ intézményesítetten alig kapcsolódik a 

munkaerőpiachoz. A személyes elkötelezettségen, vagy a tágabb szakmai együttműködésen 

alapuló kapcsolatok jelen vannak ugyan a rendszerben, de egyrészt csak egyes 

szakterületeken figyelhetők, s az együttműködésnek olyan speciális feltételei vannak, amelyek 

nem teszik lehetővé, hogy a rendszer egésze ilyen lábakon álljon. Az, hogy az oktatási 

intézmények többsége nem tart fenn rendszeres, az oktatás kínálatát, tartalmát befolyásoló 

szakmai kapcsolatot a munkaerőpiaccal, azért természetesen nem csak az oktatási 

intézmények a felelősek, hanem a munkaadók és a munkaadói szervezetek is, amelyek nem 

kezelik a képzést központi kérdésként, illetve nem tudják megfogalmazni a képzéssel 

kapcsolatos elvárásaikat sem.   

A képzésnek a munkaerőpiac igényeihez történő alkalmazkodása nem csak a két fél 

együttműködésének sikerességén múlik, hanem azon is, hogy a képzés szerkezetében, 

tartalmában mennyire képes megújulni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt a megújulást a 

hosszú akkreditációs eljárás, s a közalkalmazotti foglalkoztatási kényszer erősen akadályozza.  
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A felsőfokú szakképzést folytató intézmények helyzete 

 

Hogy a felsőfokú képzés 10 év után is a helyét keresi, az nem a kutatásunk felfedezése. A sok 

részsiker ellenére a képzés szereplőinek jó része még mindig nem azt kapja, amit vár. A 

képzés a bővülés ellenére nem terjedt el a kormányzati várakozásoknak megfelelő mértékben. 

Az iskolák alkalmazkodva a helyzethez, a finanszírozáshoz, szívesen indítanak ilyen 

képzéseket.  

A tanulók FSZ-képzésen gyakorta túlmutató céljai nem könnyítik meg az iskolák 

számára a célok kitűzését, hiszen többféle igénynek kell, hogy megfeleljenek. Sok intézmény 

– különösen a felsőfokú intézmények – ezért a számukra kényelmesebb utat választják, s 

inkább az elméleti oktatásra helyezik a hangsúlyt. Oktatóik felkészültségének ez felel meg 

jobban, s így nem kell alkalmazkodnia a munkaerőpiac egyébként is bizonytalan elvárásaihoz. 

A képzés alapvető értéke a gyakorlatközpontúság. Vagy legalábbis ez lehetne. A 

tanulók egy része számára ugyan csak átmeneti cél az FSZ-ben való tanulás, s ily módon nem 

igazán érdekeltek a szakma mind teljesebb elsajátításában, de még közöttük is sokan vannak, 

akik – ha már itt vannak – szeretnék tisztességgel elvégezni.  

A felsőfokú intézmények és a középfokú iskolák képzésének különbségeit a kutatásunk 

alapján nem lehetett teljesen feltérképezni (erre nem is vállalkoztunk). A működési feltételek 

eltérnek, ez köztudomású, a szakirodalom bőven foglalkozik is ezzel a kérdéssel. Az azonban, 

ami ebből, vagyis az eltérő működésből felszínre kerül, valójában technikai kérdésnek látszik. 

Olyan kérdésnek, amely viszonylag könnyen megoldhatónak látszik, vagy, ha nem is oldható 

meg minden eleme, a képzés tartalmát, sikerességét kevéssé befolyásolja.  

Az iskolák azt állítják, hogy nagyon nehéz gyakorlóhelyet szerezni. Állításuk nyilván 

igaz, de az interjúinkból nagyon egyértelműen kiderül, hogy a gazdaság nem általában nem 

vállalja ezt a feladatot: ha használható, ingyen munkaerőt kap, akkor hasznot húz a képzésből. 

A hallgatók olcsó munkaerejét szívesen igénybe veszi sok munkáltató – ha tudja, hogy 

megbízható munkaerőt kap, s ha van ideje betanítani őt. Ez viszont azt jelenti, hogy a 

gyakorlati időt növelni kellene.  

 

 

A problémák és a kirajzolódó feladatok  

 

Mivel a képző intézmények és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok esetlegesek, olyan 

szakterületeken is folyik képzés, amelyre – ezen a szinten – szinte egyáltalán nincs szükség. 

Részben azért, mert a két éves FSZ-tanulmányok nem tudják biztosítani a munkaerőpiac által 

elvárt tudást, kompetenciákat, részben pedig azért, mert a felsőoktatás „túlképez”, vagyis a 

munkaerő-piaci felszívóképességénél nagyobb arányban bocsát ki szakembereket, akiket 

olyan munkakörben foglalkoztatnak a munkaadók, amelyhez valójában FSZ-végzettség is 

elegendő lenne. Az első eset egyes műszaki területeken merül fel, de nagyon nehéz 

megállapítani, hogy mennyire tömeges jelenség. A második esetre sokkal több jel utal: mind a 

munkáltatók, mind a hajdani FSZ-diákok interjúiból következtethetünk arra, hogy munkaerő-

túlkínálat esetén (márpedig – leszámítva néhány kisebb szakterületet – mindenhol erről 

beszélhetünk), a magasabb végzettségűeket részesítik előnyben. Ha egyáltalán befolyásolni 

lehet a munkaadói döntéseket, akkor csak azon a módon, ha az FSZ gyakorlati ismeretekkel 

komolyan felvértezett munkavállalókat bocsát ki, akik egyben a gyakorlat során felhalmozott 

kapcsolati tőkéjüket is kamatoztatni tudják. Ez pedig a gyakorlati képzés megerősítésére hívja 

fel a figyelmet, akár a FSZ-hallgatók számának korlátozása mellett is.  

Egyes szakterületeken a gyakorlati képzés megerősítése, az FSZ-hallgatók számának 

korlátozása sem vezethet eredményre, mert a gyakorlat sem képes a korábban felhalmozott 

kompetenciahiányt pótolni. Az újságírást érintő képzés sorolható például ide, mert az FSZ-be 
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került viszonylag gyenge alapképzettségű hallgatóknak műveltségben, íráskészségben is fel 

kell venniük a versenyt az e tekintetben sokkal biztosabb lábakon álló 

bölcsészvégzettségűekkel. E területeken még a hosszabb szakmai gyakorlat sem képes 

(tömegesen) pótolni vagy kompenzálni a kompetenciahiányokat. Mondható ez annak ellenére, 

hogy az általunk felkeresett, a kommunikátor-képzésben érdekelt oktatási intézménynek 

sikerült egy olyan képzési rést találniuk, amely hallgatóik egy részét biztos álláshoz 

juttathatja.  

A fent felvázolt folyamat egymást erősítő elemekből áll, s végeredményként a felsőfokú 

szakképzés létjogosultságát kérdőjelezi meg. Annál is inkább, mert az időközben bevezetett 

lineáris rendszerű felsőoktatás is elbizonytalanítja a programot, hiszen a felsőfokú 

szakképzésnek most már nem csak a középfokú képzésektől kell tudnia magát elhatárolódni, 

hanem az egyetemi-főiskolai BA végzettségtől is, ami ráadásul más rendszerben definiálja a 

végzettségeket mint az OKJ-hez kötött felsőfokú szakképzés.  

A kutatás a sok bizonytalanság, a sok negatívum ellenére is rávilágít arra, hogy vannak 

olyan szakmák, amelyek ezen a szinten oktathatók, vannak felkészült intézmények, amelyek 

az oktatást meg tudják oldani, s vannak olyan cégek, intézmények, amelyek érdekeltek a 

gyakorlati képzésben, sőt szükségük van a képzésből kikerülő munkaerőre.  

Hogy a felsőfokú szakképzés a helyére kerüljön, s az érintett résztvevők többsége 

megtalálja számítását, ahhoz ki kellene lépni abból az ördögi körből, amely abból fakad, hogy 

a – részben a túlságosan szélesre tárt kapukkal rendelkező – képzés nehezen talál a 

munkaerőpiacon megfelelő gyakorlóhelyet a tanulóinak, emiatt enged a minőségből 

(kényszer-gyakorlóhelyek), vagy igyekszik azt időben szűkíteni (mint történt az jó néhány 

iskola esetében), ami pedig még kisebb munkaerő-piaci fogadókészséget eredményez, hiszen 

a tanulóknak nincs ideje, vagy – néha – alkalma sem arra, hogy mély gyakorlati ismereteket 

szerezzen. s a begyakorolt munkára építve hasznot hajtson a munkáltatónak. Ez pedig a 

hallgatók felsőfokon való továbbtanulási szándékát erősíti, ami az FSZ-t még inkább 

leértékeli, hiszen elvégzése önálló célként egyre kevésbé tűzhető ki, ha nincs munkaerő-piaci 

értéke.  

Tudjuk, hogy ez az ördögi kör nem jelenik meg ilyen vegytisztán, de a háttérben sok 

esetben felfedezhető, s hosszabb távon akár el is lehetetleníti ezt a képzést, legalábbis azokon 

a szakterületeken, ahol az FSZ-nek alternatívát jelent a felsőoktatás, esetleg a középfokú 

képzés.  

A képzés oktatási rendszerbe való beágyazottsága, vagyis a középfokú és a felsőfokú 

alapképzéstől való elhatárolásán nem könnyű segíteni, valószínűleg nincs is általános recept 

erre, hanem szakmánként kell ezt a feladatot aprólékosan elvégezni, még pedig kifejezetten a 

munkaerő-piaci szereplők vezetésével. Jelenleg illúziónak tetszik, hogy a munkaadók tartsák 

fenn a képzést, de az talán elképzelhető, hogy a gyakorlati oktatásban részt vállalni hajlandó, 

tehát a képzés iránt elkötelezett munkavállalók definiálják újra a szakmákat (amennyiben 

szükséges), s korlátozzák a felvételi létszámokat országosan, vagy regionálisan. Ha ugyanis a 

döntés az iskolák kezében van, vagy – mint eddig – központi döntés alapján történik a tanulói 

létszámok meghatározása, fellazul a rendszer, könnyen elszakad a képzés a munkaerőpiactól, 

hiszen az állami költségvetésen kívül nincs akadálya a képzésnek.  

Ugyancsak tisztázásra vár az FSZ és a felsőoktatás közötti átmenet kérdése. Ha az FSZ-

ből – mint jelenleg történik – tömegesen mennek át a felsőoktatásba a tanulók, az – a szakmai 

előnyök mellett – azt is jelenti, hogy a felsőoktatás hossza sokak számára megnyúlik, s ennek 

költségei vannak. Kérdés, hogy ezt a – gyakorlatilag felzárkóztató jellegű – képzést érdemes-e 

fenntartani a jelenlegi rendszerben. Az ideális az lenne, ha az FSZ önálló képzési céllá válna a 

tanulók számára, vagyis kézzelfogható munkaerő-piaci hozadéka lenne, mindenki számára 

világosan, hogy mit ér, mire képez, s milyen jövedelmet lehet (nagy általánosságban) elérni 

vele, mások pedig speciális felzárkóztató képzésben vehetnének részt. Rengeteg információs 



16 

 

feladat rajzolódik ki a területen, hiszen egyrészt a képzés tartalmát, „outputját” kell 

megismertetni a munkaadókkal, másrészt a potenciális tanulókat kell tájékoztatni ugyanerről, 

valamint az elhelyezkedési lehetőségekről. Felvethető az is – finn példa alapján – hogy az 

FSZ-képzést végzetteket csak késleltetve engedi a rendszer kedvezményesen a 

felsőoktatásba
1
.  

Megítélésünk szerint a képzési program helyzetén sokat segíthetne, ha a jelenleginél 

lényegesen hosszabb szakmai gyakorlat épülne be a rendszerbe, akár a képzést megelőzően, a 

képzés közben, vagy pedig utána. Akár munkaviszony formájában is, de mindenképpen az 

oklevél megszerzésének feltételeként. A nagyobb hangsúlyt kapó gyakorlat kedvező lehet a 

gyakorlatot biztosító munkaadók számára, nagyobb hozadéka lehet az elhelyezkedésnél, 

ugyanakkor könnyebben kiszűrheti a szakmai gyakorlatot csak formálisan biztosító 

szervezeteket.  

Bár költségelemzést nem végeztünk, illetve ezt a témát az interjúinkban nem érintettük, 

feltételezhető, hogy a felsőfokú intézmények – ha tehetik – a felsőoktatásba fogják terelni az 

egyre kevesebb tanulót, hiszen a hosszabb idejű felsőoktatás számukra inkább megéri. A 

folyamatot a jelenlegi rendszerben munkaerő-piaci oldalról nem fogja semmi 

megakadályozni, hiszen az oktatási intézmények nem érzékenyek a munkaerőpiac igényeire. 

Az FSZ képzésre pozitív hatással ez annyiban járhat, hogy várhatóan növekszik az 

egyetemről, főiskoláról lemorzsolódók aránya, valamelyest kompenzálva az elsődleges 

tanulói kereslet csökkenése okozta kiesést.  

Valós munkaerő-piaci igényt sok esetben egyáltalán nem lehet látni a képzés mögött, 

hiszen ha igényli is a képzést a munkaerőpiac, ezt az igényt könnyen kielégítheti a középfokú 

képzés, vagy pedig a felsőfokú alapképzés. Ez alapján azonban egyáltalán nem gondoljuk, 

hogy erre képzési formára nincs is szükség. Hiszen jó néhány olyan részterületet sikerült a 

képző intézményeknek felfedezni, ahol ezek a képzések jól működnek, s nem lenne érdemes 

minden áron felsőfokra tenni, vagy „visszanyomni” középfokra. Találkoztunk olyan 

szakterülettel is, ahol megindult az intézményes párbeszéd a gazdasági és az oktatási szféra 

között. Ezt a párbeszédet lenne érdemes kiterjeszteni más szakterületekre is, annak érdekében, 

hogy a képzések a helyükre kerüljenek. Itt az oktatási kormányzat játszhatna kezdeményező 

szerepet, eleinte akár bizonyos helyi szintű egyeztető fórumok létrehozásának 

kötelezettségével. 

 

 

A kutatás hipotézisei 

 

Kutatásunk tervezésekor hat hipotézist állítottunk fel. A továbbiakban – végezetül – e 

hipotézisekre reagálunk röviden, építve a korábban elmondottakra, de részletesen nem 

kifejtve azokat még egyszer. 

  

 A felsőfokú szakképzés részben az akkreditálásra vonatkozó szabályozás, részben 

pedig a szakmai gyakorlat miatti együttműködés következtében új minőséget 

teremtett az oktatás és a gazdaság kapcsolatában.  

A kutatás tapasztalatai azt mutatják, hogy a felsőfokú szakképzésnek – 

összességében – nem sikerült áttörnie azokat a falakat, amelyeket szeretett volna. A 

képzések vertikális rendjében formailag ugyan megragadható a képzés, de sok esetben 

nem tisztázott a tartalma, s nem világos senki számára, hogy mennyire igényli a 

munkaerőpiac.  

                                                 
1
  Finnországban a főiskolák BA képzéséből kikerülők MA képzésbe történő átlépését kötik 3 évi szakterületen 

végzett munkához.   
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A képzési program a képző intézmények és a munkaerőpiac közötti intenzív 

együttműködést feltételezi, ez az együttműködés azonban – leszámítva néhány kivételt 

– nem tartalmasabb, nem intenzívebb, mint más szakképzési, felsőoktatási 

programokban.  

A tanulók jelentős része számára a felsőfokú szakképzés csak átmeneti cél, ami 

jelentős mértékben hozzájárul a képzés lebegéséhez. Ugyanakkor hozzájárul ahhoz is, 

hogy komoly munkaerő-piaci feszültségek ne kerüljenek felszínre. 

 

 Az oktatási intézmények és a gazdasági szereplők közötti kapcsolat nem elég 

intenzív. Egyrészt hiányoznak azok a jogszabályi kötelezettségek, amelyek a képző 

intézményeket képzésük a folyamatos munkaerő-piaci megmérettetésére 

késztetnék, másrészt pedig a gazdaság sem termelte ki azt az információs 

rendszert, amely a képzések indításához segítséget tudna nyújtani.  

A fenti megállapítás összességében igaz, de árnyalásra szorul. Rendszerbeli 

elemek nem késztetik sem az oktatási intézményeket, még kevésbé a vállalkozásokat, 

intézményeket a képzéssel kapcsolatos együttműködésre, ugyanakkor működnek olyan 

informális, s részben már formálissá vált együttműködési formák, amelyekre építve 

hatékony kapcsolatok alakíthatók ki. Ezek alapja azonban részben a szakmai 

elkötelezettség, részben pedig a tradíció, így e megoldások expandálása nem várható.  

 

 A képzési szerkezetet az intézmények saját foglalkoztatási, egzisztenciális 

érdekeiknek rendelik alá, kevéssé figyelve a gazdaság, illetve a tanulók igényekre. 

A képzési tartalmat saját korábbi képzési rendszerükből kiindulva határozták 

meg, háttérbe szorítva a tanulók előképzettségét, taníthatóságát, illetve a 

munkaerőpiac igényeit.  

Ezt a hipotézist teljesen megerősíteni nem tudjuk, de nem is cáfolják a 

rendelkezésünkre álló információk. Kétségtelen, hogy az oktatási intézmények 

adottságai erősen befolyásolják a képzést, még inkább igaz, hogy a munkaerő-piaci 

igényekre nincsenek tekintettel (hiszen sok esetben nem is ismerik ezeket), ugyanakkor 

az sem állítható, hogy egyáltalán nem törekednek erre. Külső szakemberek képzésbe 

való bevonása is felfogható ennek példájaként. Ennek mértékéről a kutatásban nem 

kaptunk megbízható képet.  

Itt is meg kell említenünk az átlagtól eltérő intézmények viselkedését, azokét, 

amelyek valamelyest igyekeznek figyelembe venni legalább néhány, az adott szakterület 

munkaerőpiacán dolgozó gyakorlati szakember véleményét.  

 

 Mind a tanulók, mint a munkaadók tájékozatlanok a képzés biztosította 

kompetenciákról, tudásról, végső soron a képzés tartalmáról, sikerességéről  

A tanulók előzetes tájékozottságát nem tudtuk megbízhatóan felmérni, az azonban 

felszínre került, hogy a képzés elején többet vártak a képzéstől, mint amire valójában 

számíthatnak. Bár sokan eleve továbbtanulási céllal érkeztek, a munkavállalási célból 

szakmát tanulók egy része is továbbtanul. E szándékmódosítás mögött, nyilvánvalóan 

ott van, hogy mást kaptak a képzéstől, mint amire számítottak. Ugyanakkor ebben csak 

részben játszik szerepet a képzés minősége (túlzottan elméleti, s kevés a gyakorlat – 

fogalmazódik meg a legtöbb kritika), sokkal inkább a szakmák munkaerő-piaci 

helyzete, s az ebből fakadó kevésbé fényes karrierlehetőség késztet inkább 

továbbtanulásra. Hogy nem annyira a képzés tartalmával van a probléma, bizonyítja az 

is, hogy a munkaadók sem ismerik annak tartalmát, s saját gyakornokaik esetében sem 

nagyon látnak bele abba, hogy mire készítette fel őket az iskola.  
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A rendszer résztvevőinek információhiánya általános, de a jelzett problémák csak 

részben vezethetők vissza erre. Épp ezért a problémák megoldását sem csak itt kell 

keresni, még ha nagyon fontos feladat lenne is az információhiány általános 

csökkentése.  

 

 A képzés munkaerő-piaci értékét befolyásolja az is, hogy milyen típusú 

intézménynél (középiskolában, vagy felsőoktatásban) folyik a képzés, illetve, hogy 

az oktatók mely képzési szintről érkeztek. 

Ennek nyomai nem rajzolódtak ki a kutatásunkban. Ha van is ilyen eltérés, 

komoly problémát nem okoz. A képzési program működésében okoz kisebb-nagyobb 

zavarokat, de a képzés sikerességét jelentősen biztosan nem befolyásolja.  

 

 A tanulók jelentős része egyelőre azért választja a felsőfokú szakképzést, mert nem 

vették fel a felsőoktatásba. E rétegnek nincs közvetlen munkaerő-piaci célja a 

megszerzendő végzettséggel. Amíg a képzésnek nincs akkora presztízse, hogy 

munkaerő-piaci perspektívát teremtsen, addig a gazdaság és a képzés közötti 

kapcsolat szükségszerűen laza lehet. 

A fenti hipotézis erős fenntartásokkal igaz. az erős fenntartások arra vonatkoznak, 

hogy – például a középiskolák által fenntartott képzésben sokan nem ilyen célból 

érkeznek, s bár számottevő tömeget nem jelentenek, de kifejezett munkaerő-piaci céllal 

megjelennek a felsőoktatásból lemorzsolódók, s – valamivel nagyobb számban – 

mindazok, akik számára a felsőfokú szakképzés valamilyen egyedi szakképzettséget 

kínál. 

 

 

 


