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Bevezetés 

 

Képzés és munkaerőpiac. Két önálló életet élő, vagyis folyamatait jelentős részben 

önmagában is vizsgálható, vizsgálandó szakterületről van szó, mégis ezer szállal kap-

csolódnak egymáshoz. Hogy a képzés produktuma, vagyis a valamilyen szakmai vég-

zettséget szerzett tanuló a munkaerőpiacon méretik meg, már közhely, sőt a közgondol-

kodás eljutott odáig, hogy a tanulást, az oktatást már sok esetben akkor is a munkaerő-

piac szemüvegén keresztül értékeli, ha nem kifejezetten szakmai, hanem közismereti 

képzésről beszél. A közismereti képzés színvonalának emelése, a mind szélesebb réte-

gek közismereti képzésbe való bevonása, s mind hosszabb ideig tartó benntartása egyre 

kevésbé öncél, a legtöbb esetben a gazdaság, a munkaerőpiac szükségleteiből levont 

következtetés. Természetesen nem állítjuk, hogy a közoktatásnak a napi működés szint-

jén a munkaerőpiac szükségleteit kell szem előtt tartani, s még csak azt sem, hogy a 

munkaerőpiachoz a közoktatásnál sokkal erősebben kapcsolódó szakképzésnek min-

denben ki kell szolgálnia a  munkaerőpiac igényeit, de azt igen, hogy mind a közoktatás, 

mind a szakképzés intézményeinek – beszéljünk akár az iskolarendszerű oktatás intéz-

ményeiről, akár az iskola rendszeren kívüli képzésekről – szem előtt kell tartania azt, 

hogy tanulóik előbb-utóbb kikerülnek a munkaerőpiacra, s ott meg kell állniuk a helyü-

ket. Ehhez pedig olyan tudással, s olyan kompetenciákkal kell rendelkezniük, amelyek 

vagy közvetlenül hasznosíthatók a munkavégzés során, vagy pedig lehetővé teszik a 

munkavégzéshez szükséges ismeretek gyors elsajátítását, vagyis az oktatásnak részben a 

munkavégzésre, részben pedig a további tanulmányokra fel kell készíteni a tanulóit.  

Ez a kettős cél az utóbbi évtizedekben fokozott jelentőséget kapott azzal, hogy felér-

tékelődött a felnőttkori tanulás. Természetesen felnőttkori tanulás korábban is volt, je-

lentős is volt, a technika és a gazdaság változásának felgyorsulása azonban egyrészt 

gyakoribb tanulást (divatos szóhasználattal élve: folyamatos tanulást) igényel, másrészt 

a tanulást részben átterelte az informális szférából a nem formális és – kisebb részben – 

a formális szférába
1
. Amíg korábban az iskolából már kilépett munkavállalók az új is-

mereteket gyakorta szerezték meg munka közben, ma már egyre gyakoribb, hogy kü-

lönböző tanfolyamokra iskolázza be őket a munkáltatójuk. Ez egyrészt azt jelenti, hogy 

segítséget kapnak a tanulásban, másrészt viszont azt is, hogy korábbiaktól eltérő tanulá-

si kompetenciákkal kell rendelkezniük. Például nem elég ellesni az új ismereteket, ha-

nem képesnek kell azokat a szakirodalom segítségével elsajátítani, s képesnek másokkal 

egy ütemben tanulni. Az ehhez szükséges képességeket elsősorban a közoktatásban kell 

megszerezni, mindazon ismeretek mellett, amelyeket a közgondolkodás az alapművelt-

ség részének tekint.  

A képzés közismert expanzióját sok tényező táplálja, de ebben tagadhatatlanul jelen 

van a munkaerőpiac, amely mind magasabbra teszi a mércét. A munkaerőpiac igényeit 

ugyanakkor a munkaerő-kínálat is befolyásolja, vagyis ezek az igények nem függetle-

nek az oktatási expanzió következményeitől. Valójában tehát kölcsönhatásról beszélhe-

tünk. Mindennek köveztében egyre többen, s egyre több időt töltünk az oktatásban, ami 

megnöveli az esélyét annak, hogy elakadunk valahol, ez az elakadás pedig lényegesen 

ronthatja munkaerő-piaci esélyeinket.  

                                                 

1
 A mind általánosabbá váló terminológia szerint formális oktatáson az iskolarendszerű képzést értjük, 

nem formális oktatáson az ezen kívüli, de a szervezettség nyomait magán hordó oktatást, informális tanu-

láson pedig mindazokat a tevékenységeket – olvasás, tévé-rádió-internet figyelése, beszélgetés, stb. –, 

amelyek többé-kevésbé tudatosan új ismeretek megszerzésére irányulnak.  
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A tanulás folyamatában való elakadás legtöbbünk számára mégis ritka, vagy leg-

alábbis ideiglenes állapot. Ritka abban az értelemben, hogy Magyarországon még min-

dig a „királyi út” dominál, vagyis az általános iskola befejezését azonnal követi a kö-

zépiskola, majd – azok számára, akik ezt megcélozzák – a felsőfokú tanulás. S ebben, 

az iskolarendszerhez köthető tanulási folyamatban viszonylag ritkák a szünetek, ritka 

tanulás és a munkavégzés párhuzamossága. Ideiglenes pedig abban az értelemben, hogy 

ha mégis elakadunk valahol, vagyis akár két iskolai szint között, akár valamely szinten 

történő tanulás során, sokan akkor is képesek vagyunk néhány év alatt önerőből tovább-

lépni.  

A képzés expanziója és a „királyi út” dominanciája azonban nem jelenti sem azt, 

hogy az iskolarendszer teljes mértékben felkészít minket a munkaerőpiacra, mindent 

megad ahhoz, hogy ott megtaláljuk számításunkat (s ami ugyanolyan fontos: a munka-

adók is megtalálják a számításukat!), sem pedig azt, hogy az út bejárása mindenki szá-

mára elérhető. S hogy mi a köze az oktatási rendszerben korlátozottan megszerezhető 

tudásnak, kompetenciáknak, illetve a tanulásban való elakadásnak? Egyrészt az, hogy 

mindkettőnek hasonló munkaerő-piaci következményei (elhelyezkedési nehézségek) 

vannak, lehetnek, másrészt az, hogy a helyzetet korrigálandó képzési utakra, tanulást 

segítő támogatásokra van szükség.  

Ezek az utak és az utak bejárásához szükséges támogatások ma részben megtalálha-

tók az iskolarendszeren belül is, de jelentős részük azon kívül került. Kívül került rész-

ben azért, mert éppen az iskolarendszer hiányosságaira, diszfunkcióira reagál, részben 

azért, mert az iskolarendszer kötöttsége, szolgáltatásai nem mindenki számára megfele-

lő céljai eléréséhez, részben pedig azért, mert – a kötöttségek lazulása ellenére – az is-

kolarendszer elsősorban a fiatalabb korosztályok képzésére vállalkozik. Hozzátehetjük 

még az okok sorához, hogy az iskolarendszer merevsége okán képtelen a munkaerőpiac 

gyorsan változó igényeit teljes mértékben kielégíteni, bár nem is feltétlenül az iskola-

rendszerű képzés feladata minden ilyen jellegű feladat megoldása.  

Az iskolarendszeren kívüli képzésnek így párhuzamosan erősödik mindkét funkciója: 

vagyis egyaránt szolgálja a továbbképzést, illetve a tanulási utak korrekcióját, beleértve 

a horizontális és a vertikális korrekciót
2
 

Mindez az iskolarendszeren kívüli tanulás felértékelődésével járt az utóbbi évtize-

dekben. Ez vezetett az élethosszig tartó tanulás fogalmának elterjedéséhez, s ez vezetett 

a tanulás három formájának definitív elkülönüléséhez, azaz a formális, a nem formális 

és az informális tanulás megkülönböztetéséhez, valamint kapcsolatuk, hatásaik korábbi-

nál szisztematikusabb vizsgálatához.  

Évtizedek óta közismert, hogy a tanulás nem csak az érintett egyének munkaerő-

piaci helyzetét határozza meg, alakítja sorsát, hanem a következő generációét is. Talán – 

a hazai helyzetet nézve mondhatjuk, hogy – a korábbinál is erőteljesebben, hiszen a ta-

nulás elmaradása okán a munkaerő-piac perifériájára való sodródás sokkal erőteljeseb-

ben befolyásolja az utódok tanulását, mint korábban, a teljes foglalkoztatottság idősza-

kában. A munkaerőpiacról való kiszakadás ugyanis a társadalom perifériájára való sod-

ródást is jelent egyben, ez pedig megnehezíti az utódok továbbtanulásával kapcsolatos 

döntéseket, s korlátozza számukra a választási lehetőségeket is.  

A munkaerőpiac bizonytalansága, vagyis a munkaerő iránti kereslet összetételének 

gyors, s szinte kiszámíthatatlan változása, a korábbinál megalapozottabb tanulással kap-

csolatos döntéseket is igényel. Ezek a döntések részben az egyén szintjén vizsgálhatók, 

hiszen egyéni döntésekről, s egyéni sorsokról beszélhetünk. Ugyanakkor egyrészt felve-

                                                 

2
 Horizontális korrekció alatt hasonló szintű, de más szakmai végzettséget értünk, vertikális korrekció 

alatt pedig a végzettségi szint növelését. 
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ti a „társadalom”, vagyis a társadalom intézményeinek felelősségét, azaz mindazon in-

tézménynek, hatóságnak a felelősségét, amelyik bármilyen módon részt vesz az oktatás 

tartalmának, színvonalának és az oktatási módszerek kialakításában, megszervezésében, 

működtetésében, másrészt pedig össztársadalmi következménnyel is jár, hiszen a meg-

felelően képzett munkaerő vonzerőt gyakorolhat a munkahelyteremtő beruházásokra, el-

lenkező esetben pedig a munkanélküliség társadalmi költségei, vagy pedig a munka-

helyteremtő beruházások költségei nőhetnek meg jelentősen.   

Természetesen a „társadalom”, az állam felismerte ezt a veszélyt, s különböző intéz-

ményei révén igyekszik úgy alakítani a folyamatot, hogy az mind többek számára le-

gyen sikeres, beleértve azokat is, akik segítségre szorulnak ebben a folyamatban.  

Az állam szerepe azonban nem egyértelmű ebben, hiszen centralizált oktatásról még 

a közoktatás esetében sem beszélhetünk: az intézmények működtetésében sokféle szer-

vezet, intézmény vesz részt, különböző jogosultságokkal, eltérő, egymásnak időnként 

ellent is mondó érdekekkel. Ugyanez az érdekellentét megfigyelhető a tanulók között is, 

s természetesen a tanulók és az oktatásirányítók között is. Az oktatásirányításnak – ha 

jól működő rendszert akar létrehozni – akkor mindezekre a felszínre került, s megbújó 

ellentétekre is figyelemmel kell lennie, ellenkező esetben torz és / vagy diszfunkcionális 

rendszer jön létre.  

A munkanélküliség mértékét természetesen nem csak az iskolai végzettség befolyá-

solja, de épp az iskolai végzettség lehet képes más – lakóhelyi, életkori, etnikai, stb. hát-

rányokat kompenzálni. A magasabb iskolai végzettséghez fűződő munkaerő-piaci hoza-

dék egyéni szinten továbbtanulásra sarkall, rendszerszinten azonban nem lehet cél, hogy 

mindenki felsőoktatásba kerüljön, ha a munkaerőpiac nem ezt várja el az iskolarend-

szertől. Az oktatásnak sokkal inkább a gazdaság igényeit szem előtt tartva kell olyan vá-

lasztékot, színvonalat kínálnia, amely az adott képzést elvégzők számára hosszú távon 

jelent stabilitást, vagy legalábbis megalapozza ezt a stabilitást, s teszi lehetővé mind 

többek számára az elkezdett képzési program befejezését. Az ennek ellenére kihullók 

számára pedig alternatív megoldásokat kínáljon. 

Ebben a tanulmánykötetben a képzés és a munkaerőpiac sokoldalú kapcsolatára vo-

natkozó tanulmányokat adunk közre. E tanulmányok nem írják, s nem is írhatják le e 

kapcsolatrendszer egészét, hiszen óriási terület ez. Sokkal inkább rávilágítanak arra, 

hogy milyen sokféle aspektusból lehet-e kapcsolatrendszert vizsgálni. A nézőpontok 

sokféle dimenzió mentén alakíthatók ki: lehet vizsgálódni a képző rendszer intézményei 

illetve a hozzájuk tartozó működési rendszer (formális, nem formális képzés) szerint, a 

formális oktatás szintjei szerint (alsó, közép- illetve felsőoktatás), a képzés funkciója 

szerint (közoktatás, szakképzés, felsőoktatás), a résztvevők életkora alapján (ifjúsági 

képzés, felnőttképzés), a résztvevők eltérő tanulási igényei szerint (elitképzés, felzár-

kóztató-korrigáló képzés), megnézve, hogy milyen érdekek, akadályok viszik a résztve-

vő intézményeket, oktatókat tanulókat ilyen, vagy olyan irányba, s milyen következmé-

nyekkel jár mindez az érintettek, vagy a szűkebb-tágabb társadalom számára. A tanul-

mányok ezt a sokszínűséget jelzik: foglalkoznak a diplomások munkaerőpiacával, egy 

alig tíz éve bevezetett képzési program, az úgynevezett felsőfokú szakképzés munkaerő-

piaci helyzetével, a legkevésbé képzett tanulók munkaerő-piaci helyzetével, az oktatási 

intézmények működési mechanizmusával, valamint a felnőttképzésben résztvevők kép-

zési esélyeivel. 

A tanulmányokat két témakör köré csoportosítottuk. A harmadik fejezet a diploma 

felértékelődését, az ezzel kapcsolatos jelenségeket és összefüggéseket mutatja be, vala-

mint a szakképzés és a felsőfokú képzés határterületén található felsőfokú szakképzés 

munkaerő-piaci összefüggéseit. A negyedik fejezet munkaerőpiac „alsó” szegmensében 

található, gyenge iskolai végzettségű fiatalok képzésével foglalkozik: okokkal, követ-
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kezményekkel, megoldási lehetőségekkel. Ennek kapcsán szükségszerűen kitérünk az 

iskolarendszeren kívüli képzésekre, illetve azokra a civilszférához köthető alternatív 

megoldásokra, amelyek hozzájárulhatnak e fiatalok sorsának rendezéséhez. A könyv 

zárszavában rámutatunk arra, hogy a két réteg helyzete, s az őket érintő folyamatok elté-

rőek ugyan, de közös gyökerekkel rendelkeznek.   

A tanulmányok a szerző utóbbi években megvalósított kutatásain alapulnak. E kuta-

tások mindegyike a képzésben résztvevők (a „tanulók”) munkaerő-piaci esélyeire fóku-

szál, s arra, hogy ezeket az esélyeket, az oktatási intézményeket érintő milyen mecha-

nizmusok növelik, vagy csökkentik, rámutatva ezzel az intézményrendszer működését 

érintő változtatási igényekre is. A felsőoktatás és a felsőfokú szakképzés kapcsán a köz-

ponti téma a kétszintű képzés, illetve a felsőfokú szakképző program bevezetése, a le-

szakadó rétegek esetében pedig a mostanában sokat emlegetett, de sem funkcióját, s fő-

leg intézményrendszerét tekintve nem igazán tisztázott ún. második esély típusú képzé-

sek megvalósulása.  

A kutatások különböző időpontban készültek, így – annak ellenére, hogy az adatokat 

igyekeztünk frissíteni – a kutatás időpontjának jellegzetességeit is magukon hordozzák. 

Egymás mellé állításukat nem tartjuk kockázatosnak, mert a tanulmányok hosszabb idő 

óta aktuális problémákat villantanak fel.  

Könyvünket a téma iránt érdeklődők mellett az oktatás-gazdaságtant tanuló hallga-

tók számára is ajánljuk, mert úgy gondoljuk, hogy tanulmányozása hozzájárul a képzés 

és a munkaerőpiac sokoldalú kapcsolatának megértéséhez. Kifejezetten az ő számukra 

(illetve minden olyan olvasó számára, aki számára a témakör kevéssé ismert), összefog-

laljuk az előzményeket, vagyis a munkaerőpiac és a tanulás, a képzettség közötti össze-

függéseket, valamint az iskolarendszeren kívüli képzés irányításának, finanszírozásá-

nak, intézményrendszerének legalapvetőbb vonásait, megemlítve a közelmúltbeli válto-

zásokat is, annak érdekében, hogy a későbbi tanulmányok könnyebben érthetők legye-

nek számukra. Ugyancsak a kezdő érdeklődők számára magyarázunk a lábjegyzetben 

olyan fogalmakat, amelyek a szakemberek körében már ismertek, használatosak, de a 

szélesebb olvasóközönség számára nem egyértelműek.  
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A képzés és a munkaerőpiac kölcsönhatása 

 

A két fogalom elég közismert ahhoz, hogy ne kelljen pontosan definiálnunk ezeket. 

Inkább csak a rend és az egyértelműség kedvéért jelezzük, hogy a képzést tágan értel-

mezzük, beleértve minden, valamelyest is szervezett keretek között folyó oktatást, tör-

ténjen az iskolai, tanfolyami körülmények között, vagy akár munka közben. A munka-

erőpiac fogalma alatt munkavállalók és munkaadók egymásra találásához vezető folya-

matot, illetve a munka és a munkaerő megtartását értjük.  

A képzés és munkaerőpiac kölcsönös hatással van egymásra. A képzés meghatározza 

a munkaerőpiacon munkát vállalni kívánó munkaerő képzettségi szintjét, szakmai ösz-

szetételét, szakmai színvonalát. A képzés során azonban a leendő munkaerő sok olyan 

készséget, kompetenciát is elsajátít, amelyet a munkaadók elvárnak tőlük. Különösen 

nagy jelentősége van ebben az oktatásnak akkor, ha e készségeket, kompetenciákat nem 

biztosítják a társadalom egyéb intézményei, szervezetei, beleértve a családot is. Ahogy 

az iskolai oktatás szerepe nőtt, s egyre több időt töltünk az iskolában, úgy csökkent an-

nak az esélye, hogy mindezt az iskolán kívül megszerezzük. Természetesen ezzel ellen-

tétes folyamat is tetten érhető, hiszen például egyre több időt töltünk a tévé, a számító-

gép mellett, ami újabb lehetőségeket teremt ezen a területen. A fő kérdés természetesen 

az, hogy az így megszerzett kompetenciák mennyiben felelnek meg az elvárásoknak, s 

ami hiányzik, azt ki és hogyan tudja pótolni. Ezt a folyamatot árnyalja, hogy sem a 

munkaadók elvárásai, sem a társadalom nem homogén. Egyes rétegeinek más és más, 

ráadásul időben és térben is eltérő elvárásoknak kell megfelelni, a társadalom rétegei el-

térő felkészültségűek. Minderre szintén reagálni kell az oktatásnak (képzésnek), egy-

részt konkrét célokat kijelölve, másrészt lehetővé téve az egyén számára, hogy – szük-

ség esetén – megoldja problémáit. Mindez már elvezet a tanulási kompetenciáknak, 

vagyis azoknak a képességeknek a biztosításához, amelyek lehetővé teszik, hogy egyé-

nileg vagy csoportosan megtanuljuk mindazt, amire a munkaerőpiacon (akár egy mun-

kahely megszerzése, akár megtartása érdekében) szükség van.  

 A munkaerőpiac visszahat az oktatásra. Akkor is természetesen, ha az oktatás ke-

vésbe veszi figyelembe a munkaerőpiac jelzéseit. A megcélzott képzettségi szintnél, a 

szakmaválasztásnál tapasztalható egyéni döntések (a pályaválasztás) a munkaerőpiac 

elvárásai ismeretében születnek. A munkahelyi képzések már közvetlen kapcsolatot je-

lentenek, de a munkáltató intézmények sok egyéb módon befolyásolják a képzést, az 

oktatást: részt vehetnek (vagy nem vesznek részt) az iskolarendszerű képzés gyakorlati 

oktatásában, finanszírozhatják azt, fogadhatnak (vagy éppen nem fogadnak) gyakorno-

kokat, befizetik munkavállalóikat különböző tanfolyamokra.   

Mindezek a folyamatok nagyon összetettek, s sokféle megközelítésben tárgyalhatók.  

Ebben a könyvben a képzés jelenti a kiindulópontot, a tanulmányokban azt mutatjuk be, 

hogy a képzés miként reagál a munkaerőpiac elvárásaira, s ennek milyen következmé-

nyei vannak a képzésben résztvevőkre, illetve azzal foglalkozunk, hogy melyek azok a 

tényezők, amelyek a képzési rendszer résztvevőit mozgatják, s hogy ebben milyen sze-

repe van a munkaerőpiac elvárásainak.  

A képzés területén kevéssé járatosak számára összefoglaljuk az előzményeket, vagy-

is a két szakterület érintkezési pontját meghatározó legfontosabb folyamatokat, koncent-

rálva az utolsó két évtizedre, azon belül is pedig részben a munkaerő-piaci kínálatot 

legközvetlenebbül meghatározó szakképzéssel és felsőfokú képzéssel, valamint felnőtt-

képzéssel. A felnőttképzés esetében bemutatjuk annak irányítási, finanszírozási és in-



Képzés és munkaerőpiac A képzés és a munkaerőpiac kölcsönhatása 

 

 10 

tézményrendszerét is, mert az a közoktatás és a felsőfokú képzés rendszerénél lényege-

sen kevésbé ismert.  

 

Az oktatási rendszer és a munkaerőpiac a kilencvenes években 

 

A munkanélküliség nyolcvanas évek végi megjelenése óta Magyarországon is gyor-

san kirajzolódott az a kép, amely a fejlett országok többségére jellemző, hogy a képzett-

ségi szint emelésével a munkavállalók munkaerő-piaci pozíciója általában javítható. Az 

időszak elején, néhány év alatt a foglalkoztatottsági szint a korábbi négyötödére esett 

vissza.
3
 Legelőször elsősorban a legalacsonyabb képzettségű munkavállalók veszítették 

el a munkájukat, s ők találtak a legnehezebben – vagy egyáltalán nem – új munkahelyet 

maguknak.  

Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy általános iskolai végzettség nélkül nagyon nehéz 

munkához jutni, de általános iskolai végzettséggel sem sokkal könnyebb. Az első évek 

átmenetinek is tűnhettek, de a kilencvenes évek közepén a fejlődésnek induló gazdaság 

már egyértelműen megfogalmazta képzettségi igényeit, s ez alapvetően megegyezett a 

rendszerváltás elején tapasztaltakkal. Mindez a tanulási utak meghosszabbodásával járt, 

hiszen a tanulásba érdemes volt időt, energiát fektetni. A folyamatot néhány, az oktatási 

kínálatot érintő intézkedés is elősegítette, érdekeltté téve az oktatási intézményeket 

mind több tanuló minél hosszabb ideig tartó iskoláztatásában. 
  

 1. ábra 
 

 
Az adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal, stADAT-táblák

4
 

Lásd 6-8. tábla 

 

                                                 

3
 Az 1990-ben még 4 880 ezer foglalkoztatott helyett a mélyponton – 1997-ben – már csak 3 646 ezer. Az 

ezt követő emelkedés is csak minimális volt. (Fazekas, 2002, 4.3. táblázat, 254. o.) 
4
 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_01_06i.html és 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_01_11i.html.  Az internetes adatforrások 

letöltésének időpontja minden ábra és táblázat esetében 2009. VI.-VIII. hónap.    

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

%

Év

Munkanélküliségi ráta iskolai végzettség szerint

8 általános 

iskolánál 

kevesebb
Általános 

iskola 8. 

osztálya
Szakiskola és 

szakmun-

kásképző
Gimnázium

Egyéb 

érettségi

Főiskola



Képzés és munkaerőpiac A képzés és a munkaerőpiac kölcsönhatása 

 

 11 

Az általános iskolát be nem fejezettek aránya a fenti folyamat következtében fokoza-

tosan csökkent, majd a kilencvenes évek második felétől kezdve évi 3–4%-on stabilizá-

lódott. Érdemi előrelépés történt az általános iskola befejezését követő továbbtanulás te-

rén is. Az általános iskolát befejezett tanulók szinte egésze továbbtanul valamilyen kö-

zépfokú képzés programban ettől az időszaktól kezdve. Ebben komoly szerepe volt a 

tankötelezettségi korhatár szigorúbb betartatásának is
5
. E folyamatok eredményeként a 

lemorzsolódás, vagyis az iskolarendszerből a munkaerő-piaci érvényesüléshez általában 

szükséges középfokú iskolai végzettség előtti kimaradás zömmel a középfokú képzés 

időszakára került. 

A fiatalok iskolai végzettsége szüleik, nagyszüleik korosztályáénál magasabb volt 

már ekkor is, helyzetüket viszont nehezítette, hogy pályakezdőként nem rendelkeztek 

sem munkahelyi tapasztalattal, sem pedig olyan kapcsolatrendszerrel, amely segítette 

volna elhelyezkedésüket. Éppen ezért volt létfontosságú számukra a tanulás. Az oktatási 

rendszer fogadó késznek bizonyult erre. A középfokú intézmények már a kilencvenes 

évek első harmadában – nem kis részben a tankötelesekre vonatkozó továbbtanulási kö-

telezettség, s az ebből következő fenntartói férőhely-teremtési kötelezettség miatt – 

igyekeztek mindenkit felvenni az általános iskola befejezését követően, holott épp ekkor 

lépett be a legmagasabb létszámú korcsoport a középfokú képzésbe, a szakmunkáskép-

zés helyzetét pedig rontotta, hogy a gazdasági szféra gyakorlóhelyei sorra megszűntek, 

így egyre nagyobb problémát jelentett számukra a szakmai gyakorlati képzés megszer-

vezése. A tankötelesek felvételét a jogszabályok értelmében természetesen kötelező volt 

megoldani valamilyen módon 

Az iskolák, az iskolafenntartók megteremtették a lehetőséget arra, hogy mindenkit 

beiskolázhassanak. Igaz, nem is tehettek mást, hiszen a 16 éves tankötelezettségi korha-

tár kötelezte őket szinte minden általános iskolát végzett tanuló felvételére
6
. A munka-

helyi gyakorlóhelyek hiányát – sok esetben költségvetési támogatással – iskolai gyakor-

lóhelyekkel pótolták, emiatt az 1993-as szakképzési törvényben
7
 megfogalmazott el-

képzelések nem teljesültek: ahelyett, hogy a gyakorlati képzés a munkahelyekre helye-

ződött volna át, mind nagyobb szeletet hasítottak ki ebben az iskolák. Komoly törést je-

lentett ez a képzés és a munkaerőpiac együttműködésében, mert pont abban az időszak-

ban lazult meg a két szféra közötti kapcsolat, amikor a gazdaság jelentősen átalakulni 

kezdett, s erre az átalakulásra az iskoláknak kevés rálátásuk volt.  

Részben a gyakorlóhelyek hiányával függ össze a középiskolai képző programok, 

vagyis a szakközépiskolai és a gimnázium programok létszámkeretének bővülése is. A 

lakosság nyomása nagy volt annak érdekében, hogy mind több tanuló jusson érettségi-

hez, s ennek viszonylag csekély gyakorlóhely-igénye az iskolákat és fenntartóikat is a 

képzési szerkezet ennek megfelelő átstrukturálására ösztönözte. A szerkezetváltáshoz 

hozzájárult az is, hogy a rendkívül magas munkanélküliség átmeneti levezetésére al-

kalmasnak látszott a képzési idő meghosszabbítása, a fenntartó önkormányzatok pedig 

sokkal kevésbé voltak költségérzékenyek akkoriban, mint a kilencvenes évek második 

felében, illetve az ezredfordulót követően.  

A középiskolai képzés előtérbe kerülése és a szakmunkásképzés visszaszorulása azt 

eredményezte, hogy egyre kevesebben léptek ki a középiskolából szakmai végzettség-

                                                 

5
 A már korábban is 16 éves korig tartó tankötelezettséget a kilencvenes évek elejéig csak az általános is-

kola elvégzéséig tartották be, annak befejezése után nem volt kötelező a továbbtanulás, függetlenül a ta-

nuló életkorától.  
6
 Ebben az időszakban a 7 éves kori általános iskolai kezdés még nem volt annyira általános, mint ma, így 

a tankötelezettségi korhatárt csak azok lépték át az általános iskola befejezése idején, akik az általános 

iskolában kétszer is évet ismételtek. 
7
 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 
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gel. Igaz, ekkoriban a szakközépiskolai képzés négy éve alatt szakmai végzettséget is 

biztosított, s csak csírájában (az ún. világbanki képzések formájában
8
) volt jelen a mai, 

az első négy évben, vagyis az érettségit megelőzően főként a közismeretre koncentráló 

képzés.  

A szakmunkásképzésbe lépők számának, arányának csökkenése azt is jelentette, 

hogy az itt tanulók összetétele romlott, hiszen a legjobbak érettségit adó képzésbe men-

tek, ugyanakkor – igaz, ennek nagyon nagy jelentősége már nem volt – az általános is-

kolát a leggyengébb eredménnyel végzők is bekerültek a képzésbe, vagyis olyan fiata-

lok, akik a nyolcvanas években csak az általános iskola befejezéséig jutottak. A szak-

munkásképzés egyre inkább a kontraszelektált tanulók gyülekezőhelyévé vált
9
. Olyan 

tanulóké, akik gyenge felkészültségük okán képtelenek voltak magas szintű szakmai tu-

dás elsajátítására és / vagy különböző beilleszkedési zavarokkal küzdöttek, ami mind az 

ő, mind az iskolák helyzetét nehezítette. Ez már önmagában is azzal a következménnyel 

járt, hogy a munkaadók kezdtek elfordulni a szakiskolát végzettektől, előnyben része-

sítve a középiskolai végzettségűeket, ami természetesen tovább erősítette a középfokú 

képzési struktúra átalakulását, az érettségit adó képzési programok megerősödését.  

1998-ig ezt a folyamatot egy átmeneti képzési program, az ún. szakmunkások 

(szak)középiskolája fékezte valamelyest, amely a szakmunkások számára 1–2–3 éves 

formában
10

 lehetővé tette az érettségi megszerzését. A három éves szakmunkásképzésre 

ráépülő program sokak számára elviselhető volt, hiszen így – tipikus esetben 5 év alatt – 

befejezték tanulmányaikat, javítva munkaerő-piaci pozícióikon.  

A középfokú képzés szerkezeti átalakulása, vagyis a magasabb szintű végzettséget 

biztosító programok irányában történt elmozdulás törvényszerű volt, mert a magasabb 

végzettségnek nagy volt a munkaerő-piaci hozadéka. Ezt a hozadékot a nemzetközi 

szakirodalom és a statisztika általában két módon méri: az elhelyezkedési esélyek javu-

lásával és a megszerezhető jövedelemtöbblettel. A kilencvenes években, főleg annak el-

ső felében, amikor az országos munkanélküliség 10% felett volt
11

, azért is volt nagy je-

lentősége a magasabb végzettségnek, mert elsősorban nem a jövedelemtöbbletről szólt, 

hanem a munkához jutásról, vagyis húsbavágó egzisztenciális kérdéssé vált.  

A szakmunkásképzés nem volt felkészülve a korábban is észlelhető, de a szakmun-

kástanulók magasabb száma miatt akkor még csak szórványos tanulási, magatartási 

problémák koncentrált megjelenésének kezelésére. Egyebek mellett emiatt is megnőtt a 

szakmunkásképzésben a lemorzsolódás mértéke, de kiemelkedő szerepe volt ebben a 

létszámcsökkenésnek önmagában is, hiszen a visszaszoruló képzési programban tanulók 

                                                 

8
 A szakzsargon világbanki képzésnek nevezi a Magyar kormány és a Világbank megállapodása alapján 

az utóbbi által támogatott, a szakközépiskolai képzés megújítását célzó, a kilencvenes évek első felében 

megvalósult kísérletet, amelynek fő jellemzője a szakmacsoportos képzés bevezetése,  illetve a szakkö-

zépiskolai képzés szerkezetének átalakítása 2+2+x rendszerűvé. Az első két évet a közismereti képzés 

túlsúlya jellemzi, a második kettőt a szakmacsoportos képzés magas aránya (40%), majd az érettségi utá-

ni időszakra kerül a változó hosszúságú,  kifejezetten a munkaerőpiacra felkészítő szakmai képzés. (Tót, 

1996.) 
9
 A szakmunkásképző iskolákat, illetve az ilyen programokat 1998-tól egységesen szakiskoláknak, illetve 

szakiskolai képzési programoknak nevezik.  
10

 A program eleinte nem viselt önálló nevet, de a törvény végig lehetővé tette, hogy a végzett szakmun-

kások különböző intenzitású, érettségit adó iskolai programokba kapcsolódjanak be. Az iskolák részben a 

tanulók érdekében, részben pedig saját munkaerő-foglalkoztatási megfontolásokból gyakorta kínálták fel 

ezt a képzést saját tanulóiknak. A képzési program – önálló névvel, s ebben a formában – 1998 után 

szűnt meg, azóta a szakiskolát végzettek csak egy év kedvezményt kapnak, így a szakmunkás-

bizonyítvány megszerzése után további három évet kell tanulniuk az érettségi érdekében.  
11

 A munkanélküliség mértékét az ún. munkanélküliségi ráta fejezi ki legtömörebben, amely a munkanél-

küliek arányát mutatja a gazdaságilag aktív népességhez, vagyis a munkában állók és a munkanélküliek 

(más szóhasználattal: munkát keresők) együttes számához képest. 
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alacsonyabb száma mellett a korábbival megegyező számú tanuló lemorzsolódása is 

növeli ennek arányát. A lemorzsolódás problémája mind szembetűnőbbé vált, látványo-

san előtérbe került, amire az oktatási kormányzatnak is reagálnia kellett.  

Hiába vált tehát teljesen általánossá az általános iskola utáni továbbtanulás, a szak-

munkásképzésből lemorzsolódók valamint az általános iskolát be sem fejezők az adott 

korosztály mintegy 10%-át tették ki (s teszik ki ma is), vagyis az oktatási expanzió elle-

nére hosszú évek óta jelentős arányban kerültek, kerülnek ki az iskolarendszerből olyan 

fiatalok, akik még a szakmunkásoknál is lényegesen rosszabb munkavállalási esélyek-

kel rendelkeztek. 

A kilencvenes évek közepén a speciális szakiskolai képzés jelenthette volna az első 

válaszkísérletet a leghátrányosabb helyzetű fiatalok oktatásának biztosítására. Igaz, élet-

re hívását sokkal inkább a demográfiai hullám okozta magas tanulói létszám középisko-

lai elhelyezése indokolta, mint a lemaradók szakmai kudarcának megelőzése, de mivel 

ebbe a képzési programba a szelekció következtében a legrosszabb előképzettséggel 

rendelkező fiatalok kerültek, a programnak szembesülnie kellett a réteg képezhetőségé-

vel is, s megoldást kellett keresni a felmerülő problémákra. A feladatot az iskolák kü-

lönbözőképpen oldották meg. Volt, ahol sikerült alkalmazkodni a tanulók lehetőségei-

hez, s teljes értékű szakmai végzettséget biztosítottak számukra, sok más esetben azon-

ban meg sem próbálkoztak ezzel
12

. (Fehérvári, 1996). A végzettek többsége sem meg-

alapozott szaktudást, sem elfogadható munkaerő-piaci esélyt nem kapott. Részben a 

speciális szakiskolai képzést ért kritikák, részben a tanulói létszám csökkenése miatt 

rendelkezésre álló kapacitásfelesleg vezetett e képzési program 1998-as megszűnéséhez.  

Ugyanebben az évben történt egy jelentős, s sok szakember által vitatott szerkezeti 

átalakulásra, amelytől a szakemberek a szakmunkásképzésnek a munkaerőpiac elvárása-

ihoz való rugalmasabb alkalmazkodását várták. A szakmunkásképző iskolát felváltotta a 

mai rendszerű szakiskolai oktatás, amelynek első két évfolyamára az ún. 9-10. osztályra 

csoportosították a közismereti tantárgyakat, az ezt követő évfolyamokra pedig, melyek 

száma szakmáktól, s időszakoktól függően egy, kettő, vagy három év lehetett, került a 

szakmai képzés. Mindez összefüggésbe hozható a Nemzeti Alaptanterv (NAT) megje-

lenésével, amely a mindenki számára kötelező közismereti képzést tíz évfolyamra írta 

elő. 

Ezzel egy időben a képzés tartalmi elemei is megújultak. E megújulás háttere az volt, 

hogy a szakmunkásképzés sikerességét a képzési követelmények elavultsága is gátolta. 

Ezek a követelmények sokáig a korábbi, az 1990 előtti gazdaság igényeihez igazodtak. 

Elavult szakmákat, elavult módon oktattak, illetve annyira speciális szakismereteket 

igyekeztek biztosítani a tanulók számára, amely ismeretek az állandó mozgásban lévő 

gazdaságban hasznavehetetlennek, vagy legalábbis nagyon hamar elavultnak bizonyul-

tak. A korábbinál rövidebb idejű szakmai képzéstől a lomha képzési rendszer gyorsabb 

reagálását várták, az Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
13

 1998-as bevezetésétől pedig a 

tartalmi megújulást. Ma már ki lehet jelenteni, hogy az OKJ bevezetése nem jelentett át-

törést, a szakmák szétaprózottsága nem változott. Ugyancsak nem történt jelentős válto-

                                                 

12
 Az akkori rendszer szerint teljes értékű végzettséget igazoló Országos Szakképzési Jegyzékben szerep-

lő szakmai végzettség helyett az Ágazati Szakképzési Jegyzékekben szereplő szakmai végzettséget biz-

tosítottak számukra, vagy csak iskolalátogatási bizonyítványt adtak,  bármilyen szakmai bizonyítvány 

nélkül. 
13

 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről. Az OKJ rögzíti az állam által elis-

mert szakmákat, s meghatározza oktatásuknak néhány paraméterét, mint például a belépési feltételeket, 

az elméleti-gyakorlati képzés arányát, a képzés hosszát, valamint  – a legújabb változatában (1/2006. (II. 

17.) OM rendelet) – a szakmák felosztását alapszakmákra, részszakmákra, elágazó szakmákra és ráépülő 

szakmákra.   
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zás az iskolák munkaerő-piaci igényekhez történő reagálásában. Részben a tanulók, szü-

leik igénye, részben az oktatási intézmények érdeke miatt a tényleges szakmaválasztás 

továbbra is a 14-15 éves kori továbbtanulásnál történt, így a szakmaválasztással kapcso-

latos döntések – mivel a pályaválasztás továbbra is elsősorban az általános iskola befe-

jezésekor történt – a korábbi három év helyett, négy-öt év múlva éreztették hatásukat, 

vagyis ekkor már ennyivel korábban kellett (volna) látni mind a tanulóknak (szüleik-

nek), mind az iskoláknak a munkaerőpiac igényeit. 

Az ezredfordulóra a szakiskolai programok részesedése a 9. évfolyamra beiskolázott 

tanulókat figyelembe véve 26–27%-ra csökkent a 10 évvel korábbi 50% körüli értékről. 

Jelentős eltérés tapasztalható a fiúk és a lányok továbbtanulási gyakorlatában, illetve a 

tanulók lakóhelyét illetően. Ennek következménye az lett, hogy – ha a két végpontot 

említjük – a fővárosban a lányoknak csak 7%-a választotta a szakiskolai programot, a 

falun élő fiúknak viszont még mindig 34%-a
14

 (Györgyi, 2006). Ez azt jelenti, hogy fő-

ként a lányok és a nagyvárosi (fővárosi) fiatalok esetében erős a kontraszelekció a szak-

képzésben, amely kontraszelekciót az oktatási expanzió mellékhatásának tekinthetjük. 

Ez hosszabb távon előrevetíti azt a jelenséget, ami a még szakmunkás végzettséggel 

sem rendelkezők esetében már régóta jól látható, vagyis hogy a munkaerőpiac nem szí-

vesen foglalkoztatja őket. Egyre nyilvánvalóbb mindenki számára, hogy jelentős rész-

ben tanulási nehézségekkel küzdő, magatartászavaros fiatalok végeznek itt (ha végez-

nek), akiknek foglalkoztatása még akkor is kockázatos a munkáltatók számára, ha az 

adott munkakör nem igényel komolyabb szakmai kompetenciákat. Ezt már jelzik a 2000 

utáni adatok is, miszerint az átlagos munkanélküliség csökkenése, illetve kismértékű 

emelkedése mellett az általános iskolát, illetve a még azt sem végzettek munkanélküli-

sége jelentősen nőtt.  
  

2. ábra 
 

 
Az adatok forrása: OKM Közoktatási Statisztikai Adatok 2008

15
 

Lásd 9. tábla 

 

                                                 

14
 A két időpontra vonatkozó adatok az elérő számbavételi módszerek miatt csak korlátozottan hasonlítha-

tók össze.  
15

 http://db.okm.gov.hu/statisztika/ks08_fm/index.html 
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Az oktatási expanzió a középfokú oktatást – mint láttuk – elsősorban csak struktúrá-

jában érintette, a felsőoktatást azonban globálisan is. A felsőoktatás expanziójának két 

forrása volt. Az egyik forrást a középfokú képzés belső szerkezetének módosulása, hi-

szen az érettségizettek magasabb számának köszönhetően mind többek számára vált le-

hetővé a felsőfokú továbbtanulás. Ebben az esetben azonban inkább csak áttételes hatás-

ról beszélhetünk, hiszen – bár ilyen adatunk, kutatási eredményünk nincs – nem való-

színű, hogy a felsőfokon továbbtanulók jelentős részben azok közül a fiatalok közül ke-

rültek volna ki, akik a középiskolai képzés kapacitásnövekedése következtében jutottak 

csak érettségit adó képzéshez
16

. Sokkal inkább beszélhetünk arról, hogy az érettségizet-

tek számának növekedése a középfokú végzettségűeket érintő munkaerő-piaci szegmen-

sekben versenyhelyzetet teremtett a munkavállalók számára, ami többeket késztetett to-

vábbtanulásra, javítandó munkaerő-piaci pozícióikat. Hozzájárult ehhez a gimnáziumi 

képzés súlyának növekedése, mivel pusztán gimnáziumi végzettséggel mind nehezebb 

lett az elhelyezkedés, így az ebben érintetteknek valamilyen továbbtanulásra minden-

képpen szükségük volt. 

A felsőfokú oktatás expanziójának másik forrása a korábbi rendszerből fakad. A fel-

sőfokú képzés kínálta férőhelyek kilencvenes évek eleji bővülése előtt jelentős tömegek 

nem jutottak be a felsőoktatásba, vagyis a felsőoktatás iránti (jelentős részben kielégítet-

len) kereslet már a korábbi, viszonylag alacsony arányú középiskolai végzettség mellett 

is kitapintható volt. Ezt mutatja, hogy a kilencvenes években a felsőfokú oktatásban el-

sősorban a levelező tagozatos képzés bővült, befogadva a tanulásért fizetni hajlandó és 

tudó idősebb korosztályt.  
 

3.  ábra 

 

 
Az adatok forrása: A keresetek alakulása ..., 2008 

 Lásd 10. tábla  

                                                 

16
 Erre utal az is, hogy a kapacitásnövekedés leginkább a szakközépiskolákat érintette, ugyanakkor a fel-

sőoktatás nappali tagozatára kerülők 65%-a (2007) gimnáziumban érettségizett, miközben szakközépis-

kolai (technikumi) érettségivel csak 28%-uk rendelkezik. (A többiek külföldiek, illetve már rendelkeznek 

valamilyen diplomával.) – Felsőoktatási Statisztikai Adatok: http://db.okm.gov.hu/statisztika/fs07_fm/ 
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Hozzájárult a tanulási (és fizetési) kedvhez az is, hogy a jövedelmeket tekintve is jól 

megtérülő beruházás volt a tanulás, különösen a versenyszférában. A legfrissebb, 2007-

re vonatkozó adatok szerint e szektorban a főiskolát végzettek bruttó keresete mintegy 

kétszerese a középfokú végzettséggel rendelkezőkének, az egyetemet végzetteké pedig 

csaknem háromszorosa. 

Mindennek következtében a felsőfokon tanulók száma 10 év alatt mintegy három-

szorosára, a végzetteké pedig a két és félszeresére nőtt. A végzettek számának megnö-

vekedése a munkaerőpiacon ebben az évtizedben nem járt komolyabb feszültséggel. Ez-

zel, s a következő évtized folyamataival foglalkozik a könyv következő fejezete. Itt csak 

azt említjük meg röviden, hogy a munkaerő-piaci feszültség hiánya részben a gazdaság 

átalakulásával hozható összefüggésbe, amelynek következtében a munkaerőpiac a ko-

rábbinál több diplomást, mindenek előtt az idősebbekéhez képest más tudással, más 

kompetenciákkal munkaerőpiacra lépő fiatalokat igényelt, részben pedig azzal, hogy a 

munkaerőpiac vertikálisan átrendeződött, s a munkaadók a korábban középfokú vég-

zettséget igénylő munkakörök egy részét diplomásokkal kezdték feltölteni. Mindez va-

lamelyest elfedte a felsőfokú képzés munkaerőpiachoz való alkalmazkodásának hiányát. 

Az intézmények zöme ugyanis elsősorban a tanulólétszám növelésében volt érdekelt, a 

továbbtanulók előtt megnyíló kapuk, s a viszonylag könnyű elhelyezkedés a leendő 

hallgatókat sem késztették olyan továbbtanulási stratégiára, amely kikényszerítette vol-

na a felsőoktatás szerkezetváltását. S nem tette meg ugyanezt a kormányzat sem. 
 

4.  ábra   

 

 
Az adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal, stADAT-táblák

17
 

Lásd 11. tábla  

 

A kilencvenes évek közepe óta eltelt időszak részben a középfokú képzés korábbi 

lassú expanziójának kiteljesedését jelentette, részben pedig a harmadfokú képzés továb-

bi expanzióját. Ez az expanzió nemzetközi viszonylatban nem eredményezte a felsőfokú 

végzettségűek arányának túlzott növekedését, inkább csak a nálunk fejlettebb országok 

képzettségi szintjéhez való fokozatos felzárkózását. Hogy megvalósulhatott, vagyis 

                                                 

17
 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_06_10i.html 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Fő

Év

A felsőfokon tanulók számának alakulása

Hallgatók száma összesen

Nappali tagozatos tanulók

Nappali tagozaton tanulókból első évfolyamos



Képzés és munkaerőpiac A képzés és a munkaerőpiac kölcsönhatása 

 

 17 

hogy a felsőfokú tanulási igények jelentős része megvalósult, abban szerepet játszott az 

oktatáspolitika, amely középfokon gyakorlatilag korlátlanul finanszírozta, felső fokon 

pedig részben finanszírozta tanulást, részben pedig lehetővé tette a költségtérítéses kép-

zésben való részvételt. Középfokon hozzájárultak ehhez a különböző iskolafenntartók, 

amelyek nem kizárólag oktatáspolitikai, hanem sok esetben településpolitikai megfonto-

lásból is érdekeltek voltak a bővítésben, némileg csökkentve ezzel a munkanélküliséget, 

megelőzve az iskolába kerülő egyre kisebb korosztályok miatt a pedagógusok elbocsá-

tását. Ez utóbbiban az iskolák különösen érdekeltek voltak, vagyis számukra sem volt 

közömbös a tanulási idő hossza.  

A munkaerőpiac egy idő után már jelezte, hogy a képzési struktúra adott vertikális 

szerkezete nem haladhat a végtelenségig a megadott irányban, vagyis nem csak diplo-

másokra, hanem jól képzett szakmunkásokra is szükség van. A szakmunkásképzés fej-

lesztése időről időre felmerült, de részben a beindult expanziós folyamat felgyorsulása, 

részben pedig az oktatás tartalmát és infrastruktúráját érintő beruházások elmaradása 

következtében nem sikerült vonzóvá tenni a tanulók számára. Tegyük hozzá, hogy a 

munkaerőpiac hiányjelzése sem volt soha egyértelmű. A szakmunkáshiány térben és 

időben csak pontszerűen, vagyis bizonytalanul jelentkezett. Még a hiányszakmákkal 

rendelkezők is csak bizonytalan időre tudtak elhelyezkedni, s a hiány a béreket sem 

emelte meg jelentősen. Hozzájárult mindehhez a felemás gazdasági fejlődés is, vagyis 

egyaránt jelen volt, s jelen van ma is a képzett munkaerőt az átlagnál valamelyest job-

ban megfizető modern cég, s az elavult munkakörülményeket biztosító, alacsony bére-

ket kínáló „hagyományos” vállalkozás. Általában az előbbiek sem kínáltak olyan ked-

vező feltételeket a többiekhez képest, ami komolyabb vonzerőt jelentett volna a pálya-

választás előtt álló tanulókra. Hozzájárult mindehhez, hogy a szakmunkásképzésbe sok-

szor nem szívesen kapcsolódtak be a cégek, munkaerőigényüket inkább másképp oldot-

ták meg.  
 

5.  ábra 
 

 
Az adatok forrása: Központi Statisztikai Hivatal, stADAT-táblák

18
 

(Lásd 12-13. tábla) 
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Az oktatási kormányzat reagálva a végzettségi szerkezet elmozdulására, az ezzel 

kapcsolatos, korábban inkább még csak lappangó (de egyes szakemberek szerint már a 

kilencvenes években jelzett) strukturális feszültségekre, külföldi minták nyomán struk-

turális beavatkozással: új képzési program bevezetésével reagált. Ennek eredménye lett 

az 1998-ban elindult felsőfokú szakképzés, amely egyrészt a szakmák egy részét felső-

fokra helyezve igyekezett a tanulókat a szakképzésbe terelni, másrészt a képzés feltét-

eleit határozták meg oly módon, hogy az lehetőség szerint alkalmazkodjon a munkaerő-

piac igényeihez. Részben hasonló célt szolgált a későbbiek során a felsőoktatásban a 

kétszintű képzés bevezetése is.  

 

A felnőttképzési rendszer átalakulása 

 

A nappali tagozatos iskolarendszerű képzés szerkezeti átalakulása mellett a képző 

rendszer egészét (és a munkaerőpiacot) érintő másik fontos változás a felnőttképzési 

rendszer alapvető átalakulása volt. Az átalakulás érintette a felnőttképzés funkciójának 

megváltozását, előtérbe helyezve eleinte a munkaerőpiac igényeihez való gyors alkal-

mazkodást. A későbbiek során egyre inkább alternatív képzési utat, utakat is kínált 

mindazok számára, akik valamilyen okból nem találták meg helyüket a nappali tagoza-

tos iskolarendszerű képzés programjaiban. Nem csak funkciója változott azonban, ha-

nem a képzés finanszírozása is, intézményrendszere -- ú képző intézmények jöttek létre, 

a régiek átalakultak --, s kialakultak a minőségbiztosítás csírái is.    

Mivel sem a felnőttképzés fogalma, sem a képzési rendszerben elfoglalt helye, nem 

közismert, vagy legalábbis nem egyértelmű mindenki számára, sem pedig az ide sorolt 

képzéseket működtető – irányító, finanszírozó, megvalósító – intézményrendszer, a kö-

vetkezőkben erről nyújtunk áttekintést, s csak ezt követően mutatjuk be a felnőttképzést, 

s annak munkaerő-piaci vonatkozásait érintő változásokat. 

A fogalmakról 

Annak ellenére, hogy a felnőttképzés felértékelődött a képzési rendszer egészén be-

lül, máig sem egyértelmű az ezzel kapcsolatos szóhasználat. A fogalommeghatározás 

látszólag a célcsoport életkorán alapszik, de ez nincs teljesen szinkronban a valósággal, 

így inkább jogi kategóriának tekinthető. A felnőtt fogalom a mindennapi szóhasználat-

ban a 18 éves életkori határhoz kapcsolódik, a 18 év feletti fiatalok viszont tömegesen 

tanulnak az oktatási rendszer olyan intézményeiben, amelyeket semmilyen szóhasználat 

nem sorol a felnőttképzés intézményei közé (főként a felsőfokú oktatási intézmények-

ben, de egyre inkább a középiskolákban is), a felnőttképzés körébe sorolt intézmények, 

programok egy része (pl. a nyelvtanfolyamok, autóvezetői tanfolyamok, felvételi előké-

szítők) pedig nem csak nem tesz különbséget a résztvevők életkora szerint, hanem a fel-

nőttek mellett tömegesen fogad fiatalokat (fiatalkorúakat) is. Ezt a fogalmat használják 

ugyanakkor a jogszabályok, amelyek elsősorban az iskolarendszeren kívüli képzést sza-

bályozzák. A 2001-ben életbe lépett felnőttképzési törvény
19

 a képzést igénybevevő cél-

csoportot (felnőtt) olyan személyként definiálja, aki a közoktatási törvényben meghatá-

rozottak szerint tankötelezettségét teljesítette. 

 

Ezt a fogalmi pontatlanságot kikerülendő használatos a képzési program intézmé-

nyesültségén alapuló meghatározás, amely iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli 

képzést különböztet meg. Ez a megközelítés azonban szükségszerűen egységesen kezeli 

                                                 

19 
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről. 
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a tanköteles korúak (illetve folyamatos tanulmányaikat tanköteles korban elkezdő fel-

nőttek), valamint az iskolarendszerbe hosszabb-rövidebb kihagyással visszatérő, az ese-

tek nagy részében a tankötelesektől jogilag eltérő intézményi szervezetben (esti-

levelező képzés) tanulók oktatását.  

E könyv keretei között éppen ezért az adott helyzetnek megfelelően használjuk a 

felnőttképzés fogalmát. Ha az intézményesültség szempontjából vizsgálódunk, akkor az 

iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli fogalmakat használjuk, ha a célcsoport ta-

nulásáról beszélünk, akkor az ifjúsági képzés–felnőtt képzés fogalompárt, mely esetben 

az előbbi fogalomba beleértve a tankötelezettségi korhatáron túlnyúló nappali tagozatos 

iskolarendszerű képzést is, az utóbbi fogalomból padig nem kizárva a fiatalkorúak nem 

iskolarendszerű oktatását is. Ahol szükséges, későbbiekben a fogalmakat tovább ponto-

sítjuk, annak érdekében, hogy az olvasó világosan lássa, mire vonatkoznak a megállapí-

tások.  

A felnőttképzés fogalmának a fenti tág meghatározása mellett, s létezik egy szűkebb 

értelmezése is, amely a szintén a felnőttképzésbe sorolt iskolarendszerű felnőttoktatás-

tól határolódik el, s az eltérő intézményesültségi szint mellett utal valamelyest a képzés 

tartalmára is: az iskolarendszerű felnőttoktatásnak elsősorban a közismereti irányultsá-

gát hangsúlyozva, míg az – iskolarendszeren kívüli – felnőttképzéshez inkább a munká-

ban vagy a mindennapokban közvetlenül használatos tartalmi elemeket rendelve. 

Utalnunk kell arra is, hogy – bár ezt a szóhasználatban nem mindig jelezzük, hogy 

egyes esetekben a felnőttképzés (iskolarendszeren kívüli felnőttképzés) egy-egy szeg-

mensével foglalkozunk csak. Ezekben az esetekben a fejezetek elején tisztázzuk a feje-

zet témakörét. A fogalomértelmezést az alábbi táblázat segíti.  
 

1. tábla 

Az oktatás, képzés fogalmi rendszere 
 

  A megcélzott életkori csoport (jogi megközelítés) 

  Ifjúsági képzés Felnőttképzés 

In
té

zm
én

y
es

ü
lt

sé
g

 

Iskolarendszerű 

képzés 

KÖZOKTATÁS (Iskolarendszerű) FELNŐTTOKTATÁS 

Általános iskola,  

Gimnázium, szakközépiskola, 

 9-10. osztály 

Dolgozók általános iskolája; 

Gimnáziumi, szakközépiskolai felnőtt-

oktatás 

SZAKKÉPZÉS  

Szakiskola és szakközépiskola 

szakképző évfolyamai 
 

(Nappali tagozatos) 

FELSŐFOKÚ OKTATÁS 

ESTI LEVELEZŐ TAGOZATOS 

FELSŐFOKÚ OKTATÁS 

Főiskolák, egyetemek Főiskolák, egyetemek 

Iskolarendszeren 

kívüli képzés 

 
(Iskolarendszeren kívüli) 

FELNŐTTKÉPZÉS 

 

Munkaerő-piaci képzés, munkahelyi 

képzés, szabadidős képzés, egyéb tanfo-

lyamok 
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Változások az iskolarendszerű felnőttoktatásban 

Iskolarendszerű felnőttoktatás alatt sokáig az 1945 után meghonosodott dolgozók 

iskoláit értettük. Ennek intézményrendszere az akkori politikai változásokat követően 

kezdett kialakulni. Eleinte főként a korábbi rendszer iskolázottságban lemaradt rétegeit 

igyekezett felzárkóztatni. Ennek megfelelően fejlesztésének, működésének erős politi-

kai töltete is volt, amennyiben a rendszer új kádereinek kiképzését is felvállalta. E funk-

ciója az évtizedek során veszített jelentőségéből, hiszen az oktatás expanziója következ-

tében a nappali tagozatos képzés már egyre inkább képes lett átvállalni ezt a feladatot. 

Az expanzió ellenére az intézményi kapacitások nem tették lehetővé a nagyobb létszá-

mú korosztályok igény szerint beiskolázását, ami a felnőttképző intézmények, progra-

mok iránti keresletet megnövelte. Különösen a középfokú oktatásban éreztette ez a ha-

tását. Ezt a keresletet egészítették ki a pályamódosítási elképzelésekre, valamint a vég-

zettségi szint emelésére irányuló igények. 

Az intézményrendszer mind formájában, mind elnevezésében alkalmazkodott a ko-

rabeli gazdasági viszonyokhoz, a kvázi teljes foglalkoztatottsághoz. Ennek megfelelően 

kapták az iskolák a dolgozók iskolája elnevezést. Az oktatás esti illetve levelező formá-

ban történt, esti időpontú tanítási renddel, heti egy-két alkalommal, esetleg ennél ritkáb-

ban.  

Az első iskolák elsősorban a közoktatás területén működtek („dolgozók általános is-

kolája”, „dolgozók gimnáziuma”). Később kialakult a szakképző intézmények, minde-

nekelőtt a szakközépiskola esti és levelező formája is
20

. 

 

A nyolcvanas évek végéig a dolgozók általános iskolája részben a korábban csak 6 

elemi iskolai osztályt végzettek számára kínálta a későbbi minimumnak tekintett befeje-

zett általános iskolai végzettséget. A középiskolai felnőttképzés pedig részben szintén 

azok számára kínált előre lépési lehetőséget, akik a korábbi képzési rendszerben nem 

juthattak előbbre, részben azoknak, akik a kapacitáskorlátok miatt nem juthattak be a 

középiskolai képzésbe, részben pedig azok számára, akik későbbi életpályájuk során – 

nem kis részben a munkahelyi elvárások hatására igyekeztek érettségihez jutni. Az isko-

larendszeren kívüli képzés évtizedeken keresztül elsősorban a szakmai továbbképzést 

jelentette.  

A nyolcvanas évtized közepén alapvetően kezdett átalakulni a felnőttképzés intéz-

ményrendszere. A tanulásra fogható, leginkább aktív kereső rétegben mind kevesebben 

maradtak azok, akik az általános iskola bevezetése előtti időszakban végezték iskolái-

kat, s csak az elemi iskoláig jutottak. Ennek megfelelően elsősorban a fiatalabb, a tan-

kötelezettség ellenére az általános iskolát be nem fejezettek számára kínált a képzési 

program korrekciós lehetőséget, nem kis részben azok számára, akiket a nappali tagoza-

tos iskolák irányítottak át ide, valamilyen tanulási vagy magatartási probléma miatt. 

Most már tehát zömmel azok kerültek az általános iskolai felnőttképzési programokba, 

akiknek valamilyen egyéni okból tört meg iskolai pályafutásuk, s akik ezt a törést vagy 

valamilyen külső kényszer hatására, vagy belső motivációból korrigálni igyekeztek. Ez 

azt jelentette, hogy az oktatásban résztvevőknek egyre inkább számolni kellett az ebből 

fakadó nehézségekkel, vagyis azzal, hogy a korábbi iskolai lemorzsolódáshoz vezetett 

társadalmi hátrányokat csökkentsék, a hátrányokra visszavezethető tanulási kudarcokat 

leküzdjék, a magatartási problémákat kezeljék. A felnőttkori tanulás sikeressége ettől 

                                                 

20
 A dolgozók szűkebb szakmai képzését azonban elsősorban nem ez az intézménytípus oldotta meg. Erre 

a – mindenekelőtt minisztériumi működtetésű – szakmai tanfolyamok szolgáltak. A munkahelyi gyakor-

lat révén szerzett szakmai tudás formális elismerése sem az esti-levelező oktatás keretében történt.  
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kezdve már nem pusztán az egyén szorgalmán, és az iskolai oktatás korrektségén múlt, 

hanem az iskolák (és a mögötte álló intézményrendszer) funkcióbővülésén is.  

A kilencvenes évek elején a fiatalabb korosztályok megjelenése az intézményrend-

szer tagoltabbá válását eredményezte. Létrejöttek az ifjúsági tagozatok, kialakultak a 

korábbinál intenzívebb oktatási formák, az oktatás időpontja sok esetben áttevődött kora 

délutánra, illetve délelőttre. Egyre kevésbé beszélhettünk már dolgozók oktatásáról. 

Lassan kezdte a munkanélküliség is éreztetni a hatását, így sok esetben már a nem tan-

köteles résztvevők sem rendelkeztek munkahellyel.  

. A kilencvenes évek első éveiben - részben eltérő funkcióik, részben az intézmény-

rendszerüket ért eltérő hatások és az azokra adott eltérő válaszok következtében - a ko-

rábbinál is markánsabban kezdett átalakulni mind az alapfokú, mind a középfokú isko-

larendszerű felnőttoktatás.  

Az általános iskolai felnőttoktatást erőteljesen érintették demográfiai, pénzügyi 

és jogi hatások. 

 Csökkent az általános iskolás korú tanulók száma, így szűkült a felnőttoktatás 

bázisa, s bár, mint korábban már írtuk, egy-egy korosztály 3–4%-a ma sem 

végzi el az általános iskolát, de ez az arány egyrészt kisebb, mint korábban, 

másrészt lényegesen kisebb létszámú korosztályokra vonatkozik. 

 A közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról) erőtelje-

sen korlátozta a felnőttoktatás, mindenek előtt az általános iskolai felnőttokta-

tás résztvevőinek számát azzal, hogy megszüntette a tanköteles korúak fel-

nőttoktatásába való átirányításának lehetőségét.  

 Átalakult az iskolai oktatás egészének, s ezen belül a felnőttoktatásnak is a 

fenntartási-finanszírozási rendszere. Az állam részt vállalt ezekből a felada-

tokból (is), de sokak szerint alulfinanszírozta, alulfinanszírozza a rendszert.  

 Az iskolák fenntartásában nagyobb szerepet kapó önkormányzatok a kilenc-

venes évek során fokozatosan elszegényedtek, egyre inkább költségérzékeny-

nyé váltak, így egyre kevésbé szorgalmazták a képzés fenntartását.  

 Meggyengült a megye oktatásszervező funkciója. Az egyes települések ato-

mizált módon, minden kooperáció nélkül voltak kénytelenek már oktatási in-

tézményeiket működtetni, illetve megfelelő források hiányában megszüntetni. 

A kis tanulólétszám következtében a dolgozók iskoláinak fenntartására a ki-

sebb önkormányzatok már nem láttak lehetőséget, annál is inkább, mert a ki-

sebb létszám a fajlagos (egy tanulóra jutó) költségek emelkedésével párosult. 
  



Képzés és munkaerőpiac A képzés és a munkaerőpiac kölcsönhatása 

 

 22 

 

2. tábla 

Az általános iskolai felnőttképzés helyzetének változása 

 1987 és 1993 között 
 

Év 
Iskolák 

száma 

Osztályok 

száma 

Tanulók szá-

ma 

1989/90 199 852 13199 

1990/91 161 694 11536 

1991/92 153 687 11724 

1992/93 142 640 10944 

1993/94 112 518 8982 

1994/95 92 400 6558 

1995/96 82 294 5205 

1996/97 66 245 4099 

1997/98 58 200 3165 

1998/99 54 184 3016 

1999/00 57 187 3146 

2000/01  185 2940 

2001/02 57 184 2793 

2002/03 60 184 2785 

2003/04 65 232 3190 

2004/05 69 174 2766 

2005/06  174 2543 

2006/07  167 2319 

2007/08  148 2245 

2008/09   2083 

Forrás: Statisztikai tájékoztató, Alapfokú oktatás, 1990/91–1998/1999, 

Statisztikai Tájékoztató. Oktatási évkönyv. 1999/2000 – 2007/08 

 

A levelező oktatást fokozatosan kiszorította az esti oktatás, ami az oktatás intenzitá-

sának növekedését jelzi, s ez is utal a tanulói réteg átalakulására. Ezt jelzik a tanulók 

életkori adatai is, mely szerint a 30 évesnél idősebb korosztály 1993-ra teljesen "elfo-

gyott", a 20–30 éves korosztály aránya pedig 1987 után a korábbi létszám 50–75%-ára 

csökkent. A kilencvenes években a 20 év alattiak tették ki a tanulók túlnyomó többsé-

gét. A későbbiekben, részben az általános iskolából kihullók arányának csökkenésével, 

részben pedig a felnőttoktatásba való áthelyezés lehetőségének megszüntetésével ebben 

a tekintetben visszarendeződés történt, de a 20 év alattiak részesedése a 2007/2008-as 

tanévben így is 45%-ot tesz ki
21

.A résztvevők – értelemszerűen – a társadalom perifériá-

ra szorult családjainak a gyerekei. Olyanok, akik nem pusztán a tanulásban maradtak le, 

hanem komoly beilleszkedési zavarokkal is küzdenek, s akik számára nem pusztán ta-

nulási lehetőséget kell biztosítani, de tanulási készségeiket fejleszteni, tanulási ambíció-

ikat pedig támogatni szükséges. Egyebek mellett egy kilencvenes évekbeli vizsgálat-

                                                 

21
 Statisztikai Tájékoztató. Oktatási évkönyv 2007/2008. 
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ból
22

 tudjuk, hogy a tanulók jelentős része cigány. A cigányság problémái így erőtelje-

sen megjelennek ebben az iskolatípusban.  
 

3. tábla 

A felnőttképzést folytató iskolák jellemzői 1996-ban 
 

Jellemző 

A megnevezett jellemzővel 

rendelkező iskolák aránya 

a mintán belül (N=26) 

A munkahellyel rendelkező tanulók aránya  kevesebb, mint 10% 77,0% 

A hátrányos helyzetűek aránya 
50-99% 34,6% 

100% 19,2% 

A cigány tanulók aránya 
50-99% 34,6% 

100% 7,7% 

Forrás: Györgyi, 1997. 

 

A dolgozók általános iskolája iránti igény visszaszorulása, s a részben erre visszave-

zethető kínálatcsökkenés sok rászoruló, vagyis az általános iskolát be nem fejezett fiatal 

számára lehetetlenné tette a hiányos iskolai végzettség pótlását. A már említett vizsgálat 

azt jelezte, hogy az iskolák alapvetően a helyi, vagyis az adott településen élőket tudták 

megcélozni, a kisebb településeken élők számára megközelíthetetlenné vált az egyre in-

kább nagyobb településekre visszaszoruló kínálat. Más vizsgálatokból is tudjuk (Györ-

gyi, 2008), hogy a legkevésbé képzettek részben jövedelmi, részben családi helyzetük, 

részben pedig szokásiak miatt nehezen mozdíthatók ki a saját településükről, ráadásul 

olyan cél érdekében, amelynek közvetlen hasznát nem is érzik. A kilencvenes évek kö-

zepén már kevesebb, mint száz településen található csak felnőtteket oktató általános is-

kola, azóta pedig tovább csökkent a számuk.  

 

A középiskolai felnőttoktatás a korábbi időszakokban részben hasonló funkciót töl-

tött be középfokon, mint az általános iskolai felnőttoktatás alsó fokon: az iskoláztatás-

ban lemaradt fiatalok, illetve felnőttek iskolai életútjának korrigálása az egyéni és a tár-

sadalmi igényeknek megfelelően. Emellett két másik funkcióját is ki kell emelnünk: sok 

esetben ez a rendszer fogadta be a pályát tévesztett, s más iskolát, iskolatípust befeje-

zett, vagy azokat be sem fejezett tanulókat, másrészt kiegészítő képzést is nyújtott a ko-

rábbi végzettség mellé. Ennek megfelelően ez a képzési program még kevésbé volt a le-

szakadó társadalmi rétegek gyerekeinek gyülekezőhelye. Már csak azért sem, mert e fia-

talok jelentős részben be sem kerültek ide.  

 A kilencvenes években a középfokú felnőttoktatást is új hatások érték. Ezek 

részben azonosak vagy hasonlóak, mint az általános iskolai oktatást ért hatások, részben 

pedig más természetűek. A finanszírozás problémái például sok tekintetben közösek, de 

valamelyest hasonlóak a tantervekkel, tankönyvekkel kapcsolatos problémák is. Az elté-

rő hatások a következőkben foglalhatók össze. 

A középiskolás korú tanulólétszám kevésbé csökkent, inkább csak a kilencvenes 

évek közepétől beszélhetünk erről, miután a középiskolai felnőttképzésbe általában -- a 

normál oktatáshoz képest -- több éves késéssel érkeznek a tanulók. Sőt a kilencvenes 

évek elején középiskolás korba érkezett nagy létszámú korosztály, amelynek egy részét 

akkor nehezen lehetett csak beiskolázni a nappali tagozatos intézményekbe, tovább 

emelte a képzési program bázisát. A nappali tagozatos középiskolai oktatás általánossá 
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 Oktatáskutató Intézet, 1996. In: Györgyi, 1997. 
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válása a kilencvenes évek végétől már erőteljesen éreztette hatását, vagyis csökkentette 

a keresletet, annak ellenére, hogy a munkanélküliség elől továbbra is sokan menekültek 

ide, elsősorban a szakmunkásképzőt (később: szakiskolát) végzettek közül. Ez a 

parkolópálya-funkció indította a fenntartókat is arra, hogy az anyagi ráfizetés ellenére 

fenntartsák a képzést. 

A kilencvenes években a középfokú felnőttoktatás belső szerkezete az igényeknek 

megfelelően átalakult. Visszaszorult a 4 éves szakközépiskolai képzés, miközben a 

gimnáziumi képzésbe némi ingadozással, de évről évre többen mentek, ami elsősorban 

az érettségi felértékelődését jelentette a – munkaerőpiacon bizonytalan értékű – szakmai 

tudással szemben. Ez a jelenség nem arra utal, hogy a szakmai tudás általában értéktele-

nedett el, hanem arra, hogy a képzési programban kínált szakmákkal nem lehetett jól, 

vagy a sok esetben már meglévő szakmunkásvégzettségnél jobban elhelyezkedni a 

munkaerőpiacon.  

A kilencvenes évek második felében folytatódott a gimnáziumi felnőttoktatás expan-

ziója, csak ezt követően, 2003 után figyelhető meg kisebb mértékű – figyelembe véve a 

tanulók életkorát, jelentős részben demográfiai tényezőkre is visszavezethető visszaesés 

a tanulók számában. A szakközépiskolai képzésben a csúcsot az 1999-ben kezdődő tan-

év jelentette, azóta fokozatosan és jelentősen csökkent a létszám.  
 

4. tábla 

A középiskolai felnőttképzésben tanulók száma 

 

Forrás: Statisztikai tájékoztató, Középfokú oktatás, 1990/91–1998/1999, 

 Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv, 1999/2000–2007/2008
23
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 A két statisztikai forrás adatai között kisebb eltérések előfordulnak. Ezek az eltérések a tanulók számá-

nak tendenciáit érdemben nem befolyásolják. 

Év Gimnázium  Szakközépiskola 

1989/90 19 308 55 062 

1990/91 18 820 49342 

1991/92 19 912 44 448 

1992/93 21 509 48 794 

1993/94 22 588 52 689 

1994/95 23 491 56 630 

1995/96 22 468 52 236 

1996/97 22 974 51 679 

1997/98 25 734 52 558 

1998/99 30 033 54 829 

1999/00 33 078 55 384 

2000/01 37 000 54 700 

2001/02 41 207 54 024 

2002/03 45 891 47 281 

2003/04 48 639 44 683 

2004/05 45 484 44 837 

2005/06 46 661 43 289 

2006/07 45 975 45 060 

2007/08 43 126 39 882 
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Akárcsak az általános iskolai felnőttoktatás, a középiskolai is sok tekintetben közelí-

tett az ún. ifjúsági oktatáshoz, vagyis a tanulók egyre fiatalabbak lettek, egyre inkább az 

onnan frissen kikerült fiatalok kerültek át ide.  

Általánosságban tehát azt mondhatjuk, hogy a felnőttoktatás a kilencvenes években 

egyre inkább a valamilyen középfokú végzettséggel már rendelkezők kiegészítő képzése 

lett. Azoké, akik nem elégedtek meg korábban megszerzett végzettségükkel, szakmá-

jukkal, illetve akik más szakmában, vagy több szakmával könnyebb, jobb elhelyezke-

dést reméltek a munkaerőpiacon, vagy akik a munkanélküliség elől az iskolapadba me-

nekülnek. Egy idő után már kevésbé kerültek ide azok, akiket férőhely hiányában nem 

vettek fel nappali tagozatra, s egyre kevésbé azok is, akik felnőttkorban szeretnék ma-

gukat át- vagy tovább képezni. Ez utóbbi igény jelentős részben áttevődött más szektor-

ba (munkaerő-piaci képzés). Mindez nem volt független a demográfiai változásoktól il-

letve a középiskolai kapacitásbővüléstől sem, hiszen a kilencvenes évek második felé-

ben a középiskolába, vagyis a gimnáziumokba és a szakközépiskolákba a jelentkezők 

túlnyomó többsége már bekerült a megcélzott intézménybe, így a korosztály zöme szá-

mára már adott volt a nappali tagozaton való tanulás lehetősége.  
 

6.  ábra 
 

 
Az adatok forrása: Statisztikai tájékoztató, Középfokú oktatás, 1990/91–1998/1999.  

Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv, 1999/2000–2007/2008 

Lásd 14. tábla 

  

Az általános iskolai felnőttoktatáshoz hasonlóan itt is megváltozott a tanulók összeté-

tele. Az említett folyamatok következtében a korábbinál gyengébb előképzettségű, a ta-

nulásra alig motivált fiatal került a középiskolai a programokba is, ami már a kilencve-

nes években nagymértékű lemorzsolódáshoz vezetett. Erre az iskolák nem tevékenysé-

gük minőségének javításával, módszereik megváltoztatásával reagáltak, hanem az indu-

ló osztályok létszámának megemelésével, annak érdekében, hogy a kimaradó tanulók 

utáni kisebb osztálylétszám mellett is finanszírozható legyen az oktatás. Az átlagos osz-

tálylétszám a kilencvenes évek elején erőteljesen megemelkedett, mind a gimnáziumi, 

mind a szakközépiskolai képzésben 1993-ban tetőzött. Szerepet játszott ebben a hirtelen 
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megnövekvő kereslet és a költségtakarékosság is.(Györgyi, 1997). Ez a folyamat a ki-

lencvenes évek közepén megszakadt: a növekvő tanulólétszám az osztályok még na-

gyobb növekedésével párosult, így az osztálylétszámok érzékelhetően csökkentek. 

Nincs nyoma annak, hogy ez egy tudatos, az oktatás minőségét érintő koncepció követ-

kezménye lenne (az oktatás országos támogatottsága nem nőtt, az önkormányzatok 

anyagi helyzete sem javult, s szakmai oldalról sem rajzolódott ki a folyamatot országo-

san befolyásoló koncepció), így feltételezhető, hogy a nappali tagozaton tanulók számá-

nak csökkentése következtében felszabaduló munkaerő foglalkoztatása kereshető a hát-

térben.    

A már említett felmérés szerint a felnőttképzési programok a hagyományos tantervi 

struktúrát nem voltak képesek meghaladni. Az iskolák például nem fektettek nagy 

hangsúlyt az oktatás színvonalának emelésére, megelégedtek a tanulók formális igénye-

inek (érettségi bizonyítvány) kielégítésével. Nyelvoktatással például csak az iskolák tö-

redéke foglalkozott (a mintában szereplő gimnáziumok 25, a szakközépiskolák 16%-a). 

(Györgyi, 1997) Hogy ennek mindenekelőtt anyagi okai vannak, azt az jelzi, hogy a 

szakközépiskolák negyed része térítéses formában szervezte meg a képzést. Nagyjából 

hasonló helyzettel találkozhattunk a számítástechnika-oktatás területén is.  

Mindez egy olyan rendszert hozott létre, amelyben az iskolák rugalmassága, alkal-

mazkodóképessége elsősorban a pénzszerzésre, működőképességük megőrzésére irá-

nyult, s olyan viszonylag olcsó működést eredményezett, amelynek finanszírozását sike-

rült elfogadtatni a közvetlen fenntartóval. Az ezért nyújtott szolgáltatás minősége azon-

ban erősen kérdéses. A magas csoportlétszámok, a korszerű tantárgyak tanrendbe ikta-

tásának hiánya arra utal, hogy a fő cél az intézmények pénzügyi, munkaügyi stabilitásá-

nak megőrzése, mintsem valamilyen komolyabb oktatáspolitikai cél.  

Az iskolarendszeren kívüli képzés 

 Az iskolarendszerű felnőttoktatás irányítása illeszkedik az ifjúsági képzés irányí-

tásához. A működés feltételeit meghatározó jogszabályok, a működtető intézményrend-

szer, s – kisebb részben -- a finanszírozás elemei is hasonlók, így erre nem tértünk ki. 

Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés ettől lényegesen eltérő alapokon áll. 

 

A kilencvenes évtized gazdasági átalakulása ezt a képzési szektort is mélyen érintet-

te. A rendszerváltást megelőző évtizedekben az iskolarendszeren kívüli felnőttképzést 

elsősorban a továbbképzések jelentették. E továbbképzések elsősorban a vállalatok ér-

dekeit szolgálták, a munkavállalók a teljes foglalkoztatottság körülményei között ke-

vésbé voltak rákényszerítve a tanulásra, mint a későbbiekben. A képzési kínálatot első-

sorban az ágazati, esetleg vállalati továbbképző intézmények jelentették. Ezek mellett 

működtek más képző intézmények is, amelyek elsősorban nem munkaerő-piaci célokat 

megfogalmazó képzési kínálattal jelentkeztek, hanem ismeretterjesztő feladatokat láttak 

el, kielégítendő az önművelődési igényeket.   

A rendszerváltás során mind a kereslet, mind a kínálat jelentősen átalakult. Egyrészt 

a gazdasági környezet gyors változása, a külföldi tulajdonú cégek megjelenése, az át-

alakulással kapcsolatos munkanélküliség indukált új képzési keresletet, másrészt a gaz-

dasági változások állandósulása tartotta ezt életben a kezdeti időszak után is. A képzési 

kínálat is bővült, a képzések tartalma pedig – minden alkalmazkodási probléma ellenére 

is – igazodott valamelyest a kereslethez. A képző intézmények száma lényegesen több 

lett, és színesebb lett a fenntartói, tulajdonosi hátterük is. Míg korábban az állami, illet-

ve állami hátterű intézmények domináltak, a kilencvenes évek eleje óta ezek visszaszo-

rultak, azóta a privát szféra túlsúlya jellemzi a szektort. 



Képzés és munkaerőpiac A képzés és a munkaerőpiac kölcsönhatása 

 

 27 

A piaci viszonyok megjelenése a képzések területén nem jelentette az állam teljes 

mértékű kivonulását a szektorból, de részvételének módja alapvetően megváltozott. 

Szerepe most már elsősorban nem a kínálat biztosítása, a képzések tartalmának megha-

tározása, a képzések szervezése, hanem képzés keretfeltételeinek meghatározása, s rész-

ben a finanszírozás lett. Ezt szolgálta, szolgálja a leírt intézményrendszer. A finanszíro-

zásba közvetlenül elsősorban a munkanélküliek átképzése kapcsán vállalt szerepet, de a 

későbbiek során néhány rászoruló réteg képzésének költségeit is átvállalta.  

Az iskolarendszeren kívüli képzésekkel kapcsolatos állami szerepvállalás módozatai 

fokozatosan alakultak ki. Az első években, a hirtelen megjelenő, s magas munkanélküli-

ség hatására az állam elsősorban a munkanélküliek közvetlen megsegítését tartotta szem 

előtt. A munkaügyi feladatokat ellátó intézményrendszerre építve ezért egyrészt rele-

váns képzési kínálatot igyekezett biztosítani, felhasználva a magánintézmények képzési 

kínálatát és kiépítve az állami fenntartású átképzőközponti hálózatot, másrészt a mun-

kanélküliek átképzésének finanszírozását vállalta magára. Ebben az időszakban a (szűk 

értelemben vett) munkaerő-piaci képzés erőteljesen elhatárolódott minden más iskola-

rendszeren kívüli képzéstől.  

A későbbek során sokat finomodott a rendszer, sok apró részletében változott. Az is-

kolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés mind szabályozását, mind fi-

nanszírozását tekintve közeledett egymáshoz. A közös szabályozás alapját a kétféle 

képzést nem teljesen egységes módon, de egységes rendszerben kezelő az Országos 

Képzési Jegyzék megjelenése jelentette, a finanszírozásban pedig a munkaerő-piaci 

képzések támogatásának fő forrását jelentő Foglalkoztatási alap és az iskolarendszerű 

képzés fejlesztését célzó Szakképzési alap Munkaerő-piaci alapba történő összevonása 

jelezte az egységesítés szándékát
24

. Az OKJ szabályozza a képzés folyamatának néhány 

elemét, s ez alapján készülnek el a kimeneti és vizsgakövetelmények. Csökkent a (szűk 

értelemben vett) munkaerő-piaci képzések és az egyéb képzések (alapvetően az egyéb 

munkaerő-piaci képzések) közötti szervezeti különállás is, amennyiben a képzések 

szervezéséből a munkaügyi szféra kivonult, s a támogatást is az egyének szintjére he-

lyezte, így a képzéseken egyaránt részt vehettek a támogatásban részesülők, illetve a 

képzésüket saját maguk fizetők.  

A kilencvenes évek során került sor a vállalkozások szakképzést támogató rendsze-

rének egységesítésére. Azóta a cégek a korábban csak az iskolarendszerű képzésre fel-

használható kötelező hozzájárulás egy részét saját dolgozók képzésére is fordíthatják.  

A képzési tevékenység a kilencvenes évek eleje óta liberalizált, vagyis az állami, ön-

kormányzati hátterű intézmények (pl. iskolák) mellett mind a vállalkozói szféra, mind a 

non profit szféra részt vehet benne. A szakmai végzettséget biztosító képzések minősé-

gét egyrészt az államilag felügyelt vizsgarendszer, másrészt egy akkreditációs rend-

szer
25

 igyekszik biztosítani. Az akkreditáció mind az intézményekre, mind azok képzési 

programjaira kiterjed, s az állam különböző kedvezmények révén preferálja ezeket. 

Egyrészt a tanulni szándékozókat igyekszik adókedvezménnyel rávenni az akkreditált 

programok igénybevételére, másrészt pályázati formában közvetlen pénzügyi segítséget 

is nyújt az akkreditált intézményeknek. Az akkreditáció elsősorban a tanulás formai 

(tárgyi és személyi) feltételeinek minimumát igyekszik megteremteni, a képzés minősé-

gét nem tudja garantálni.  

Az iskolarendszeren kívüli képzés megvalósítói, vagyis az oktató intézmények 

megvalósítóinak jelentős része gazdasági vállalkozás, vagy civilszervezet, de kiegészítő 

                                                 

24
 Az összevonás nem jelent teljes összeolvasztást, a Munkaerő-piaci alap más-más funkcióval rendelkező 

képzési és foglalkoztatási alaprésszel rendelkezik, 
25 

Felnőttképzési törvény, 2001. évi CI. tv 
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tevékenységként sok oktatási intézmény (iskola, főiskola, egyetem) is indít tanfolyamo-

kat. Mivel az oktatásnak ez a szegmense jelentős részben közösségi célt szolgál, illetve 

mert ezer szállal kapcsolódik a szakképzés rendszeréhez, az állam is részt vállal az irá-

nyításában, működtetésében. A következőkben erről a szerepvállalásról adunk áttekin-

tést, szemléltetve, hogy ez a mögöttes intézményrendszer milyen kapcsolatot teremt a 

képzések és a munkaerőpiac között. Az áttekintés a kereteket jelzi, a rendszer érdemi 

működésének leírása csak átfogó kutatás eredménye lehet, erre nem vállalkozunk. Csak 

jelzésszerűen utalunk rá, hogy az irányítási jogot kapott társadalmi szervezetek nem fel-

tétlenül vesznek részt aktívan ebben a munkában, hogy a pénzügyi támogatások nem 

feltétlenül érik el a kitűzött célokat, s hogy az akkreditációs rendszer ellenére, a képzé-

sek minősége nem feltétlenül találkozik az igényekkel. A keretrendszer azonban alkal-

masnak látszik arra, hogy a fő folyamatokban megjelenjenek a munkaerőpiac szereplői-

nek igényei.  

  

A szakterületet átfogóan szabályozni hivatott Felnőttképzési törvény
26

 fő felelősként 

a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot (SZMM) nevezi meg. Ezen túlmenően szere-

pet szán az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak (nyelvvizsga rendszer, szakképzés.) 

valamint az ágazati szakképesítésért felelős minisztériumoknak (egy-egy részterület 

szakmai kereteinek kialakításában). Közvetve a pénzügyi kormányzat is lényeges befo-

lyást gyakorol a rendszer egészére. Szerepe elsősorban a képzések iránti keresletet befo-

lyásoló egyes pénzügyi eszközök mértékének meghatározása: a belső vállalati képzé-

sekre fordítható pénzügyi keretek, valamint az egyénileg finanszírozott képzések adó-

mentes részének meghatározása.  

Az iskolarendszerű szakképzés szakmai irányítását is ellátó Oktatási és Kulturális 

Minisztérium (OKM) 2006-ban kiadta az államilag elismert szakmák átdolgozott jegy-

zékét
27

, az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ), az egyes szakmákért ágazatilag felelős 

minisztériumok pedig ezt követően meghatározták a követelményrendszert, a képzésbe 

való belépés követelményeit valamint az egyes képzettségek megszerzésének feltételeit. 

Mindez az ifjúsági képzésre és a felnőttképzésre, vagy – más metszetben – az iskola-

rendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzésre – egyaránt vonatkozik. Az OKJ módo-

sítása (szakmák törlése, új szakmák felvétele) az ágazatilag felelős minisztériumok ha-

tásköre. 

A szakmai feladatok ellátása az SZMM felügyelete alá tartozó Nemzeti Szakképzési 

és Felnőttképzési Intézet (NSZFI)
28

 segítségével történik. Az NSZFI az iskolarendsze-

ren kívüli szakképzés területén fejlesztési, szolgáltató és kutatási feladatokat lát el, mű-

ködteti a Felnőttképzési Akkreditáló Testületet, amely az iskolarendszeren kívüli képzé-

sek, illetve az ezen a területen működő képző intézmények akkreditációs teendőit oldja 

meg, valamint az ún. OKJ Bizottságot, amely az OKJ-val kapcsolatos változtatásokat 

véleményezi. 

Az állami intézményrendszer szereplőin kívül a szakmai–érdekképviseleti szerveze-

tek (munkaadói és munkavállalói szövetségek, kamarák, felnőttképzési szakmai szerve-

zetek) is beleszólási jogot kaptak a felnőttképzési rendszer működési kereteinek kialakí-

tásába, illetve működtetésébe. Mint látható, számos ilyen szervezet testület működik, 

mind funkcióját, mind tagjait tekintve jelentős átfedéssel. A rendszer működésének 

                                                 

26
 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 

27
 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe törté-

nő felvétel és törlés eljárási rendjéről. 
28

 Az NSZFI a korábbi Nemzeti Szakképzési Intézet és a Nemzeti Felnőttképzési Intézet egyesítéséből 

jött létre. A két intézet egyesítése jelzi az ifjúsági képzés és a felnőttképzés egységes kezelésének igé-

nyét.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100101.TV&kif=feln%F5ttk%E9pz%E9si+t%F6rv%E9ny#xcel
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részletes feltárása még várat magára, az azonban látható, hogy mind a testületek, mind 

az ezekben részvételi jogot kapott szervezetek aktivitása eltérő. Formális és érdemi mű-

ködési elemek egyaránt megtalálhatók, tükrözve elsősorban a szervezetek képzéshez va-

ló viszonyát.  

Az országos szinten működő testületek elsősorban a munkaügyi tárcához kötődnek. 

Az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) a munkaügyi érdekegyeztetés háromoldalú 

országos fóruma, melynek tagjai a kormány, a munkavállalók és a munkaadók képvise-

lőiből kerül ki. Az OÉT elsősorban átfogó munkaügyi kérdésekben foglal állást. Szak-

képzési kérdésekben Szakképzési Bizottsága az illetékes. A Munkaerő-piaci Alap Irá-

nyító Testülete (MAT) hasonló módon épül fel, mint az OÉT. Elsősorban a Munkaerő-

piaci Alap
29

 felhasználásával kapcsolatban hoz döntéseket, illetve tesz javaslatokat, 

érintve ezzel a munkaerő-piaci képzés területét is. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttkép-

zési Tanács (NSZFT)
30

 munkájában a szakképesítésért felelős minisztériumok, az isko-

lafenntartók, a különböző munkaadói szervezetek, a szakképzés területén működő 

szakmai társadalmi szervezetek, a felnőttképzést folytató intézmények érdek-képviseleti 

szervezetei és a civil szervezetek képviselői, valamint a szakképzés, a felnőttképzés és a 

felsőoktatás területének szakértői vesznek részt. A szakképzéssel kapcsolatos irányítási 

feladatok tekintetében szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos 

testületként működik. A Felnőttképzési Akkreditáló Testületet a szociális és munkaügyi 

miniszter kéri fel. Tagjai a minisztérium képviseletére kijelölt személyek, valamint az 

egyházak, a gazdasági kamarák, a munkaadók, a munkavállalók, a helyi önkormányzat-

ok, a felnőttképzést folytató intézmények képviselői, továbbá a felnőttképzés szakértői. 

Feladata az intézményi és a programakkreditáció. Ugyancsak a társadalmi egyeztető tes-

tületek közé tartozik az ún. OKJ-Bizottság, amely a szakképzésről szóló 1993. évi 

LXXVI. törvény alapján az OKJ módosításával kapcsolatos terveket véleményezi. Tag-

jait – az OKM, a gazdasági kamarák, az országos gazdasági érdek-képviseleti szerveze-

tek, valamint szakmai kamarák képviselőit a szociális és foglalkoztatási miniszter kéri 

fel.  

A napi működéssel kapcsolatos irányítási teendőket állami fenntartású intézmény-

rendszer látja el. Ennek legfontosabb intézményeit az ún. Állami Foglalkoztatási Szol-

gálat tömöríti
31

. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – egyebek mellett – a munka-

ügyi központok szakmai irányítását látja el, a képzésekre komolyabb befolyással nincs. 

A képzések tekintetében legfontosabb szerepet játszó intézményei – a regionális mun-

kaügyi központok, amelyek a korábbi megyei munkaügyi központok 2007-ben történt 

összevonásával jöttek létre
32

, illeszkedve a kormányzat regionalizálási törekvéseihez. A 

regionális munkaügyi központok létrehozásával egyes döntési funkciók – így például a 

képzési támogatások megítélésével kapcsolatos funkciók – a korábban is működő, több-

nyire kistérségi szinten szervezett munkaügyi kirendeltségekhez kerültek. E központok, 

illetve kirendeltségek – egyéb, az oktatáshoz, képzéshez nem kötődő funkcióik mellett -

- a munkanélküliség megelőzését illetve annak kezelését célzó képzéseken résztvevőket 

                                                 

29
 A Munkaerő-piaci alap funkciójának ismertetését lásd később. 

30
 A 2006. évi CXIV. törvény által módosított 2003. évi LXXXVI. törvény 12. §-a rendelkezik a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Tanács létrehozásáról, egy testületbe összevonva a szakképzéssel és fel-

nőttképzéssel kapcsolatos feladatokat. 
31 

Az ÁFSZ intézményeinek csak egyik fontos szerepét jelentik a munkaerő-piaci képzésekkel kapcsola-

tos teendők. További fontos feladatuk a foglakoztatással és a munkanélküliség kezelésével kapcsolatos 

foglalkoztatáspolitikai eszközök működtetése (az ún. aktív eszközök), a munkanélküli támogatások fo-

lyósítása (passzív eszközök), valamint a munkanélküliséggel kapcsolatos statisztikai adatgyűjtés és adat-

szolgáltatás,.  
32

 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról rendelkező 291/2006.(XII.23.) sz. Kormányrendelet alapján 
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támogatják, s e támogatáson keresztül a képzési piacra is hatást gyakorolnak, befolyá-

solva a képzések iránti kereslet mennyiségét, szakmai és térbeni szerkezetét, hatást gya-

korolva ezzel a képzési kínálatra és annak szerkezetére is. A regionális képző központok 

a képzési piacon jelen lévő, részben költségvetési forrásból, részben piaci alapon műkö-

dő képző intézmények.  

A részben regionális alapon működő intézményrendszerben regionális döntések is 

születnek. E döntések mögött regionális társadalmi testületek is találhatók, amelyek az 

adott régióra vonatkozó koncepcionális döntéseket hozhatnak. A 7 regionális munka-

ügyi tanács a korábbi 20 megyei munkaügyi tanácsot váltotta fel 2007-től, a munkaügyi 

központok regionális központokká való átszervezésével párhuzamosan. A tanácsok a 

munkaadók, a munkavállalók, valamint az önkormányzatok képviseletét ellátó tagokból 

álló testületek. Elsősorban érdekegyeztetési feladatokat látnak el, de a Munkaerő-piaci 

Alap decentralizált pénzeszközeinek regionális szintű felhasználását érintő átfogó dön-

téseik révén érdemben befolyásolják a felnőttképzés területét.  

A rendszer sokat változott a rendszerváltást követő időszakban, de kulcsszerepet 

alapvetően a munkaügyi központok játszottak. Eleinte sokkal intenzívebben vettek részt 

a képzési kínálat alakításában, miután kész kurzusokat rendeltek meg a képző szerveze-

tektől. A későbbiek során ez a megrendelői szerep valamelyest háttérbe szorult, mert a 

képzés finanszírozása most már egyéni alapon történik.  

A következő oldalon vázolt, 2009-ben érvényes rendszer 1990 után fokozatosan ala-

kult ki. A változások leírása, okainak elemzése túlmutat e könyv keretein. Annyit azon-

ban érdemes megjegyezni, hogy az irányításban a különböző neveken szereplő foglal-

koztatási minisztérium illetve az oktatási minisztérium mindig is szerepet játszott. A két 

tárca szerepe, súlya hol az egyik, hol a másik irányba billent. A kettős irányítás miatt 

következetlenségek voltak a rendszerben.  

Jelenleg az SZMM szerepe látszik meghatározónak, már csak azért is, mert az iskola-

rendszerű felnőttoktatásban a szakmai képzés súlya visszaszorult: a szakiskolai képzés-

ben a felnőttképzés gyakorlatilag megszűnt
33

, a középiskolai felnőttképzésben pedig 

visszaszorult a szakmai képzés. A szakmai felnőttképzés így egyre inkább az iskola-

rendszeren kívüli képzésbe került, amely elsősorban a foglalkoztatási tárca illetékessé-

ge.  

 

                                                 

33
 A 2007/2008-as tanévben a szakiskolai tanulók fél százaléka vett részt felnőttoktatásban (Oktatási Év-

könyv 2007/2008 III!3. tábla) 
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7. ábra 

Az iskolarendszeren kívüli képzés intézményrendszere
34
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Az egyes intézmények, testületek között húzott vonalak a jellegzetes működési kapcsolatokra utalnak. 
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Az iskolarendszeren kívüli képzésben a keresletet és a kínálatot elsősorban a piaci 

viszonyok alakítják, vagyis az egyéni kereslet, s a for profit illetve non profit szerveze-

tek, intézmények által biztosított kínálat. E piaci folyamatokba avatkozik bele az állam 

a fent vázolt intézményei, jogszabályai, valamint a támogatási rendszer révén. E támo-

gatási rendszer csak a képzések (illetve a résztvevők) egy részét érint, s mivel a finan-

szírozásban a munkavállalók és a munkaadók is részt vesznek, a keresletet, s ezen ke-

resztül a képzési kínálatot ők is alakítják. Az állami befolyást erősíti ugyanakkor, hogy 

különböző jogszabályok kötelező továbbképzéseket, vagy bizonyos munkakörök betöl-

téséhez különböző szakmai végzettséget írnak elő, amelyeket sok esetben csak az isko-

larendszeren kívüli képzésben lehet megszerezni. A képzési költségek jelentős részét a 

résztvevők, vagy a munkaadók állják, a képzés szakterületétől függően jelentősen eltérő 

mértékben
35

.  

A képzés iránti fizetőképes kereslet bővítésében a következő állami, vagy államilag 

szabályozott források játszanak jelentős szerepet, megcélozva a munkahelyi képzést, a 

munkanélküliek képzését, valamint egyes rászoruló rétegek tanulását.  

 Azok a vállalkozások, amelyek a szakiskolai képzésbe gyakorlati képzőhelyként 

nem kapcsolódnak be, – éves bérköltségük alapján
36

 – szakképzési hozzájárulás-

ra kötelezettek. A hozzájárulás mértéke bérköltségük 1,5%-a. Ennek egy harma-

dát (mikro- és kisvállalkozások esetén 60%-át), vagyis bérköltségük 0,5% illetve 

0,9%-át saját dolgozóik képzésére is fordíthatják.  

 A szakképzési hozzájárulás mértékének legfeljebb 70%-a szakképzést folytató 

intézmények számára fejlesztési támogatásként is átadható, ez elsősorban az if-

júsági képzést szolgálja. A szakképzési hozzájárulásból a dolgozói képzés, illet-

ve a fejlesztési támogatáson felül megmaradó része ugyanakkor a Munkaerő-

piaci alap képzési alaprészébe kerül.  

 A képzési alaprész elsősorban az iskolarendszerű szakképzés fejlesztését céloz-

za, de egy kormányrendelet, valamint a regionális munkaügyi tanácsok döntései 

alapján lehetőség van a felnőttképzés támogatására is. A kormányrendelet a 

központi (nem decentralizált) alaprész felhasználásának szabályait rögzíti, lehe-

tővé téve, hogy az NSZFI pályázat útján támogasson egyes képzési vagy képzés-

fejlesztési programokat.  

 A Munkaerő-piaci alap másik fő célja a foglalkoztatási helyzet javítása. Ehhez 

kapcsolódóan ez a forrása a munkanélküliség kezelését célzó aktív és passzív 

eszközöknek. A szakképzési hozzájárulás ide kerülő részén felül további mun-

kaadói és munkavállalói befizetések is idekerülnek, amelyet – különböző címe-

ken az állam is kiegészít
37

. Az ún. TÁMOP program keretében megvalósuló, az 

alap profiljába illő támogatásokat is ez az alap közvetíti.  

 A Munkaerő-piaci alap egy része decentralizáltan kerül felosztásra, más része 

országos célokat szolgál. A pénzeszközök elosztásáról a szociális és munkaügyi 

                                                 

35
 Néhány területen az egyéni finanszírozás teljesen általános és elfogadott, gondoljunk például a gépko-

csivezető tanfolyamokra, vagy a nyelvi képzésekre. Más területen – például a tanári továbbképzések te-

rületén – a munkaadók finanszírozó szerepe kerül előtérbe.   
36

 A szakképzési hozzájárulásról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 2008-ban történő módosítása követ-

keztében 2009-től a járulék alapja megegyezik a társadalombiztosítási járulék alapjával, vagyis minden 

személyi kifizetés beszámít ebbe az alapba, függetlenül attól, hogy bérként, osztalékként, szerzői jogdíj-

ként, megbízási szerződés alapján, vagy egyéb formában került kifizetésre. A továbbiakban – az egysze-

rűség kedvéért – a korábbi szabályozáshoz illeszkedően bérköltségnek nevezzük ezt az alapot.  
37

 A 2009-es állami költségvetésben az alap bevételeinek mintegy kétharmadát a vállalkozók, negyedét a 

munkavállalók adták be, a fennmaradó rész részben állami eredetű forrás, részben pedig egyéb bevétel.  
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miniszter dönt, az Országos Szakképzési és Felnőttképzési Tanács javaslata 

alapján. A Munkaerő-piaci Alap finanszíroz egyes olyan szervezeteket is (pl. 

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Intézet stb.), amelyek saját koncepciójuk szerint vesznek részt a felnőttképzés 

kisebb-nagyobb területének támogatásában, lehetőséget teremtve kisebb társa-

dalmi csoportok érdekét szolgáló képzések indítására. 

 

5. tábla 

A Munkaerő-piaci alap 2009-re tervezett nagysága 
  

Megnevezés Bevétel  Kiadás  

 Millió forint % Millió forint % 

A munkaerő-piaci alap 

tervezett összege 
419 288,40 100,0 419 288,40 100,0 

Ebből:     

Szakképzési és felnőttkép-

zési támogatások* 
  24 533,80 5,9 

Foglalkoztatási és képzési 

támogatások** 
  46 009,60 11,0 

Szakképzési hozzájárulás 42 300,00 10,1   

* Az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés 

fejlesztésének forrása 

** Az ún. aktív foglalkoztatási eszközök működtetésére. Ennek része a mun-

kaerő-piaci képzés. 

Forrás: 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi 

költségvetéséről, 9. sz. melléklet 

 

 Bizonyos jövedelemhatárig a képzési költségek 30%-a a személyi jövedelem-

adóból leírható, megkönnyítve ezzel a szerényebb jövedelműek tanulását.  

 2003-tól az állami költségvetés közvetlen normatív támogatást nyújtott egyes rá-

szoruló rétegek: az első, állam által elismert (az OKJ-ban szereplő) szakképesí-

tés megszerzésére irányuló képzésben résztvevők, valamint a fogyatékos felnőt-

tek tanulásához. Az ezt szabályozó 2007-es kormányrendelet
38

 már csak a fo-

gyatékosok tanulásának szabályzását sorolta ebbe a formába, de a 2009-es álla-

mi költségvetés
39

 már nem rendelt hozzá összeget, így a támogatás – legalábbis 

ideiglenesen – megszűnt, pontosabban más rendszerben – a TÁMOP program 

keretei között – folytatódik.  

 

A bonyolult működési rendszer adatait 1995 óta az Országos Statisztikai Adatgyűjté-

si Program (OSAP) tartja nyilván. A rendszer a képzések kötelező regisztrációja ellené-

re csak lassan volt képes a felnőttképzés jelentős részét átfogni, így az időbeni adatso-

rok csak fenntartással elemezhetők, valamelyest mégis jelzik az felnőttképzés helyzetét. 

Az adatgyűjtés képzési programszinten, illetve a képzési szervezetek szintjén történik, 

ezért a képzésben résztvevőkre vonatkozó információk korlátozottak. Így például a kép-

zés forrásai csak összességükben elemezhetők. Az országos oktatási statisztikák sem te-

szik lehetővé éppen ezért a képzések teljes számbavételét, csak az állami költségvetés 

oktatási kiadásai jelennek meg ezekben. 

                                                 

38
 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól 

39
 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény 
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Az OSAP-adatgyűjtés a képzést szervező intézmények és a képzési területek mind 

nagyobb körére terjed ki (2003-tól pl. már az általános, a nyelvi és a hatósági képesíté-

sekre felkészítő képzéseket is magában foglalja).  

Az iskolarendszeren kívüli képzésre fordított összegek nagyságrendjét szemlélteti a 

15. tábla, amely azt jelzi, hogy 1228 milliárd forintból az iskolai felnőttoktatás valami-

vel több mint 9 milliárd forinttal részesült, az iskolarendszeren kívüli oktatás pedig 13,5 

milliárd forinttal, ami együttesen az összes kiadás kevesebb, mint 2%-át teszi ki. Más 

adatok szerint a munkaügyi rendszeren keresztül 2008-ban 9,8 Mrd forintot biztosított 

az 57 ezer
40

 képzésben résztvevő – túlnyomórészt (94%) munkanélküliek – részére
41

. 

Hogy összességében mennyit fordított az ország az iskolarendszeren kívüli képzésre, azt 

csak becsülni lehet a képzések forrásmegoszlása alapján. Ez alapján feltételezhető, hogy 

mintegy hatvan milliárd forint lehet ez az összeg, amelyből mintegy 20 milliárd forint a 

tanulásban résztvevők hozzájárulása, s 30 milliárd a vállalkozások, intézmények által 

közvetlenül fizetett összeg.  

 
  

                                                 

40
 Az ún. érintett létszám, vagyis mindazok adatait tartalmazza, akik tanulásának egészét, vagy – az egyik 

évről a másikra áthúzódó tanulások miatt – egy részét ebből a forrásból támogatták.  
41

  A foglalkoztatáspolitikai eszközök működése 2008-ban, 

 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_AFSZ_A_foglalkoztataspolitikai_eszkozok_mukod  
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8.  ábra 

 

 
Az adatok forrása: OSAP 1665 Statisztikai Felület

42
 

Lásd 16. tábla 

 

A felnőttképzésben résztvevő intézmények, szervezetek száma ezer körüli. Az időso-

ros adatokban megfigyelhető erős ingadozás jelentős részben számbavételi eltéréseket 

tükröz, a tényleges változásokról így alig ad képet. Az viszont megállapítható, hogy a 

képzésben résztvevő, s a felnőttképzésben akkreditált közoktatási intézmények aránya 

2005 óta megnőtt, s 2008-ban az összes képző intézmény, szervezet több mint 26%-át 
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tette ki. Az egyéb akkreditált képző szervezet aránya fokozatosan emelkedett, de ará-

nyuk még így is alig több mint négy százalék. A képzések számában nincs olyan mérté-

kű ingadozás, mint a szervezetekében, ami azt mutatja, hogy a képzési kínálat viszony-

lag stabil.  
 

9.  ábra 
 

 
Az adatok forrása: OSAP 1665 Statisztikai Felület

43
  

Lásd 17. tábla 

 

A képzést érintő folyamatok szabályozása elsősorban azért volt szükségszerű, mert a 

felértékelődő – szélesebb értelemben vett – munkaerő-piaci képzés már nem csak a 

gazdaság érdekét szolgálja, hanem mindinkább társadalmi kérdés is, hiszen a munka-

erőpiacon való bennmaradásnak, visszajutásnak mindinkább feltétele a rendszeres tanu-

lás. Mindez természetesen nem csak hazai, hanem világjelenség. Ezt fejezi ki az élet-

hosszig tartó tanulás fogalmának elterjedése, s Európai uniós dokumentumokban való 

megjelenése is.  

 Az iskolarendszeren kívüli képzés fogalmába sokféle képzés értendő. Kiemelkedő 

jelentőségűek ezek közül a munkaerő-piaci képzés körébe sorolt képzések
44

, mert ezek 

egyrészt a gazdaság fejlődését segíthetik elő, másrészt pedig a munkavállalók (munka-

nélküliek) egzisztenciáját biztosíthatják. 

A munkaerő-piaci képzést egy külön intézményhálózat finanszírozza, részben orszá-

gos, részben megyei, az utóbbi időben pedig regionális szabályok alapján. Országos in-

tézményrendszerét a 7. ábra mutatja.  

Az iskolarendszeren kívüli, zömmel felnőtteket érintő, ezért sok esetben „felnőttkép-

zésként” definiált képzési programok egyik régi, s nagyon átfogó tapasztalata, hogy mi-

nél iskolázottabb valaki, annál nagyobb valószínűséggel tanul felnőtt korában is, vagyis 

– a mi nézőpontunkból nézve – a legkevésbé képzetteket éri el képzés a legkevésbé. 
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44
 A munkaerő-piaci képzésnek létezik hazánkban egy tágabb – ritkábban használt – és egy szűkebb – ál-

talánosan használt – definíciója. Az előbbi mindazokat a képzéseket felöleli, amelyek valamely munka-

hely megőrzésére, vagy új munkahely megszerzésére irányulnak. A szűkebb értelmezés szerint azokat 

soroljuk ide, amely képzéshez a munkaügyi rendszer támogatást nyújt. Forrás: Györgyi, 2004.  
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Nehéz megállapítani, hogy ebben milyen szerepe van a keresletnek és a kínálatnak, de 

hogy a tanulás nem pusztán a kínálat és a lehetőségek következménye, azt az jelzi, hogy 

az egyes – iskolai végzettséggel jelzett – társadalmi rétegek között a tanulási szándék-

ban is jelentős a különbség (Györgyi, 2003) 
 

10.  ábra 
 

 
Az a datok forrása: Felnőttképzés-kutatás adatbázisa, Oktatáskutató Intézet. N=4800 

Lásd 18. tábla  

 

 

A hivatkozott felmérésből az is egyértelműen kiderül, hogy a képzettebb és a képzet-

lenebb rétegek tanulási céljaiban is jelentős a különbség. A képzettebbek ugyanis akkor 

is hajlandók a tanulásért áldozatot vállalni, ha nincs jól látható, közvetlen céljuk, a két 

legképzetlenebb réteghez tartozók viszont stratégiai megfontolásból nem tanulnak, kizá-

rólag csak akkor, ha valamilyen konkrét munkahelyet célozhatnak meg a tanulás révén. 

Mindez azt jelenti, hogy az ő esetükben a munkaerő-piaci képzésnek kiemelkedő a je-

lentősége. 

Annak ellenére, hogy a munkaügyi rendszer a kilencvenes évek óta igyekszik bevon-

ni a középfokú végzettséggel sem rendelkezőket a képzésekbe, ez a réteg e körben sem 

tudja magát arányának megfelelően reprezentálni. A fenti okok mellett ebben szerepet 

játszik a képzési kínálat is. A képző szervezetek ugyanis nem e réteg számára igyekez-

nek képzéseket szervezni elsősorban, mert a gyengébb előképzettségű emberek képzése 

sokkal költségesebb, nehezebb, sokkal összetettebb munkát igényel, amihez a képző 

szervezeteknek vagy erőforrásuk nincs, vagy megfelelő szakemberük.  
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11.  ábra 
 

 
Az adatok forrása: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

45
 

Lásd 19. tábla 

 

Az országos statisztikák szerint az összes képzés több mint kétharmadán a legfeljebb 

általános iskolai végzettségűek is részt vehetnek. Ha leszámítjuk a nyelvi képzést, 

amely jellegéből adódóan a leginkább független az iskolarendszertől és az iskolarend-

szerben megszerezhető végzettségtől, akkor is azt tapasztaljuk, hogy a képzési kínálat 

több mint fele formálisan nem zárja ki az alacsony iskolai végzettségűeket. Ha tehát ez 

a réteg mégsem tanul, akkor elsősorban szociológiai okokat kell keresnünk, amelyek so-

rában a tanulási motiváció, a tanulási kompetenciák hiánya, a látens szelekció egyaránt 

szerepet játszhat.  

 

 
  

                                                 

45
 http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_stat_fobb_aktiv_eszkozok és 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz_eves_reszletes 
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12.  ábra 
 

 
Az adatok forrása: OSAP 1665 Statisztikai Felület

46
  

Lásd 20. tábla 

 

A bemutatott folyamatok jelzik azokat a változásokat, amelyek az iskolarendszerből 

kilépőket a korábban kilépőkhöz képest új helyzetbe hozzák, a következő képzési foko-

zatba való bekapcsolódásra, illetve újabb és újabb – részben az iskolarendszeren kívüli 

képzésben történő – tanulásra késztetetik. Legelőnyösebb helyzetben a legmagasabb is-

kolai végzettséggel rendelkezők vannak, de – mint látni fogjuk – ez az előnyös helyzet 

sem jelenti azt, hogy végzettségük illeszkedik a munkaerőpiac elvárásaihoz, illetve 

hogy a munkáltatók számukra megfelelő unkavállalókat találnak, ami a gazdaság fejlő-

désére is hatással lehet. 

Legnehezebb helyzetben természetesen azok vannak, akik képtelenek a munkaerőpi-

ac által elvárt minimum-végzettséget megszerezni. Ez jelenleg a középfokú végzettség, 

vagyis legalább szakiskola végzettségre mindenkinek szüksége van (lenne). Lemaradók 

természetesen mindig vannak, a kérdés az, hogy a kibővült, s struktúrájában átalakult 

felnőttképzési piac mit kínál nekik. Lehetővé teszi-e a felzárkózásukat, vagy pedig 

menthetetlenül vergődniük kell életük további részében.  

A következőkben e két részterülettel foglalkozunk részletesebben: problémákkal, s – 

részben – megoldási lehetőségekkel, szem előtt tartva az érintettek, vagyis a fiatal mun-

kavállalók helyzetét, de az intézmények helyzetére, érdekeltségére, mozgásterére is 

koncentrálva.   
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Táblázatok 

A képzés és a munkaerőpiac kölcsönhatása 

című fejezethez 
 

 

 

6. tábla 

A foglalkoztatottak száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként 

(1998–tól, ezer fő)  
       

Év 

8 általá-

nos isko-

lánál ke-

vesebb 

Általános 

iskola 8. 

osztálya 

Szakisko-

la és 

szak-

munkás-

képző 

Gimnázium 
Egyéb 

érettségi 
Főiskola Egyetem Összesen 

Együtt 

1998 29,4 772,6 1 129,50 423,9 737,9 355,7 246,6 3 695,60 

1999 33,1 676,6 1 215,10 309,2 947,1 383,3 244,9 3 809,30 

2000 27 644,9 1 246,00 332,6 940,1 389,9 275,7 3 856,20 

2001 26,3 639,9 1 277,30 329,5 927,9 397,6 269,8 3 868,30 

2002 20,3 612,9 1 290,40 329 935,7 416,7 265,6 3 870,60 

2003 18,1 574,6 1 262,90 345,4 978,4 443,5 299 3 921,90 

2004 14,9 544,8 1 220,80 334,8 974,4 478 332,7 3 900,40 

2005 13,2 537,1 1 223,90 342,6 956,7 492,5 335,5 3 901,50 

2006 13,2 506 1 243,20 348,4 976,7 511,8 330,8 3 930,10 

2007 10,8 484,3 1 250,10 355,5 976,2 519,6 329,7 3 926,20 

Férfi 

1998 17,4 390,7 792,8 154,5 366,8 148 152,8 2 023,00 

1999 18,7 332,8 864,3 102,8 454,1 162,8 148,1 2 083,60 

2000 15,1 321,4 878,1 106,1 455,1 163,8 166,2 2 105,80 

2001 16 314,3 903,5 104,1 446,3 164,9 164,6 2 113,70 

2002 11,9 295,5 912,3 103,9 454 174,6 160,3 2 112,50 

2003 11,2 286,4 877,3 106,7 482,2 190,1 172,6 2 126,50 

2004 9,3 267,5 854,4 109,1 483,9 197,9 195,2 2 117,30 

2005 8,7 266,8 862,5 114,7 471,1 202,6 189,7 2 116,10 

2006 9,5 253,6 872,4 118,8 486,7 213,6 182,8 2 137,40 

2007 7,8 245,7 872,3 121,7 494,4 214,3 186,8 2 143,00 

Nő 

1998 12 381,9 336,7 269,4 371,1 207,7 93,8 1 672,60 

1999 14,4 343,8 350,8 206,4 493 220,5 96,8 1 725,70 

2000 11,9 323,5 367,9 226,5 485 226,1 109,5 1 750,40 

2001 10,3 325,6 373,8 225,4 481,6 232,7 105,2 1 754,60 

2002 8,4 317,4 378,1 225,1 481,7 242,1 105,3 1 758,10 

2003 6,9 288,2 385,6 238,7 496,2 253,4 126,4 1 795,40 

2004 5,6 277,3 366,4 225,7 490,5 280,1 137,5 1 783,10 

2005 4,5 270,3 361,4 227,9 485,6 289,9 145,8 1 785,40 

2006 3,7 252,4 370,8 229,6 490 298,2 148 1 792,70 

2007 3 238,6 377,8 233,8 481,8 305,3 142,9 1 783,20 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, stADAT-táblák: 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_01_06i.html  
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7. tábla 

A munkanélküliek száma legmagasabb iskolai végzettségük szerint, nemenként, 

1998–2007 (ezer fő) 
 

Év 

8 általános 

iskolánál 

kevesebb 

Általános is-

kola 8. osztá-

lya 

Szakiskola 

és szakmun-

kásképző 

Gimná-

zium 

Egyéb 

érettségi 
Főiskola Egyetem Összesen 

Együtt 

1998 13,9 108 107,7 31 41,1 8,4 3,9 314 

1999 9,7 91,3 107,4 20,8 47 6,4 2,7 285,3 

2000 6,6 79,2 102,3 20,3 44,8 7,1 3,4 263,7 

2001 6,6 76,3 87,2 15,1 39,3 7 2,6 234,1 

2002 7,2 76,9 86 15,5 40 8,4 4,8 238,8 

2003 7,6 74,2 91,9 17,4 40,3 9,6 3,5 244,5 

2004 6 72,7 90,1 21,3 43,8 12,9 6,1 252,9 

2005 7,2 84,7 107,8 26,1 55,1 15,3 7,7 303,9 

2006 9,5 93,3 107,8 25,7 56,6 17,1 6,8 316,8 

2007 9,3 94 103,1 22,4 57,8 18,6 6,7 311,9 

Férfi 

1998 8,5 61,5 79,3 12,3 20,2 4,4 2,5 188,7 

1999 6,3 52,6 76,9 6,6 22,8 3 1,8 170 

2000 4,5 47,5 73 6 22,5 3,4 2 158,9 

2001 4,1 47,9 61,5 4,6 20,3 2,6 1,4 142,4 

2002 4,8 45,8 59,8 3,7 19,3 2,8 1,8 138 

2003 5,2 41,9 61,9 5,5 18,3 4,4 1,3 138,5 

2004 4,4 42 58,3 6,8 18,6 4,1 2,6 136,8 

2005 4,7 46,3 68,6 8,4 21,9 5,3 3,9 159,1 

2006 5,5 49,4 65,9 9,3 23,6 6,8 4,1 164,6 

2007 5,4 51,9 63,8 8,2 25,1 6,6 3,2 164,2 

Nő 

1998 5,4 46,5 28,4 18,7 20,9 4 1,4 125,3 

1999 3,4 38,7 30,5 14,2 24,2 3,4 0,9 115,3 

2000 2,1 31,7 29,3 14,3 22,3 3,7 1,4 104,8 

2001 2,5 28,4 25,7 10,5 19 4,4 1,2 91,7 

2002 2,4 31,1 26,2 11,8 20,7 5,6 3 100,8 

2003 2,4 32,3 30 11,9 22 5,2 2,2 106 

2004 1,6 30,7 31,8 14,5 25,2 8,8 3,5 116,1 

2005 2,5 38,4 39,2 17,7 33,2 10 3,8 144,8 

2006 4 43,9 41,9 16,4 33 10,3 2,7 152,2 

2007 3,9 42,1 39,3 14,2 32,7 12 3,5 147,7 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, stADAT-táblák: 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_01_11i.html  
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8. tábla 

Munkanélküliségi ráta foglalkoztatottsági kategóriánként 
 

Év 

8 általá-

nos isko-

lánál ke-

vesebb 

Általános 

iskola 8. 

osztálya 

Szakiskola 

és 

szakmun-

kásképző 

Gimnázium 
Egyéb 

érettségi 
Főiskola Egyetem Összesen 

Együtt 

1998 32,1 12,3 8,7 6,8 5,3 2,3 1,6 7,8 

1999 22,7 11,9 8,1 6,3 4,7 1,6 1,1 7,0 

2000 19,6 10,9 7,6 5,8 4,5 1,8 1,2 6,4 

2001 20,1 10,7 6,4 4,4 4,1 1,7 1,0 5,7 

2002 26,2 11,1 6,2 4,5 4,1 2,0 1,8 5,8 

2003 29,6 11,4 6,8 4,8 4,0 2,1 1,2 5,9 

2004 28,7 11,8 6,9 6,0 4,3 2,6 1,8 6,1 

2005 35,3 13,6 8,1 7,1 5,4 3,0 2,2 7,2 

2006 41,9 15,6 8,0 6,9 5,5 3,2 2,0 7,5 

2007 46,3 16,3 7,6 5,9 5,6 3,5 2,0 7,4 

Férfi 

1998 32,8 13,6 9,1 7,4 5,2 2,9 1,6 8,5 

1999 25,2 13,6 8,2 6,0 4,8 1,8 1,2 7,5 

2000 23,0 12,9 7,7 5,4 4,7 2,0 1,2 7,0 

2001 20,4 13,2 6,4 4,2 4,4 1,6 0,8 6,3 

2002 28,7 13,4 6,2 3,4 4,1 1,6 1,1 6,1 

2003 31,7 12,8 6,6 4,9 3,7 2,3 0,7 6,1 

2004 32,1 13,6 6,4 5,9 3,7 2,0 1,3 6,1 

2005 35,1 14,8 7,4 6,8 4,4 2,5 2,0 7,0 

2006 36,7 16,3 7,0 7,3 4,6 3,1 2,2 7,2 

2007 40,9 17,4 6,8 6,3 4,8 3,0 1,7 7,1 

Nő 

1998 31,0 10,9 7,8 6,5 5,3 1,9 1,5 7,0 

1999 19,1 10,1 8,0 6,4 4,7 1,5 0,9 6,3 

2000 15,0 8,9 7,4 5,9 4,4 1,6 1,3 5,6 

2001 19,5 8,0 6,4 4,5 3,8 1,9 1,1 5,0 

2002 22,2 8,9 6,5 5,0 4,1 2,3 2,8 5,4 

2003 25,8 10,1 7,2 4,7 4,2 2,0 1,7 5,6 

2004 22,2 10,0 8,0 6,0 4,9 3,0 2,5 6,1 

2005 35,7 12,4 9,8 7,2 6,4 3,3 2,5 7,5 

2006 51,9 14,8 10,2 6,7 6,3 3,3 1,8 7,8 

2007 56,5 15,0 9,4 5,7 6,4 3,8 2,4 7,6 

Forrás: számítások az 6. tábla és az 7. tábla alapján 

  



Képzés és munkaerőpiac A képzés és a munkaerőpiac kölcsönhatása 

 

 43 

 

9. tábla 

A 9. évfolyamon tanulók száma és megoszlása a három középfokú képzési 

programban 2001-ben és 2005-ben 
 

  Létszám Változás Megoszlás (%) 

 2001 2008 
2001–2008 

(2001=100%) 
2001 2008 

Gimnázium 42050 43150 102,6 33,2 34,9 

Szakközépiskola 
50343 47571 

94,5 39,8 38,5 

Szakiskola 34210 
32852 

96,0 27,0 26,6 

Összesen 
126603 123573 

97,6 100,0 100,0 

Forrás: számítások az OKM Közoktatási Statisztikai Adatok 2008 alapján 

http://db.okm.gov.hu/statisztika/ks08_fm/index.html 

 

 

10. tábla 

A bruttó átlagkereset alakulása iskolai végzettség és gazdálkodási forma szerint, 

2007, ezer forint 
 

Iskolai végzettség Versenyszféra Költségvetés 
Non profit szfé-

ra 

Nemzetgazdaság 

összesen 

Összesen 183 201 162 188 

Ebből      

Általános iskola 8 

osztály 
110 117 91 112 

Szakiskola 118 134 116 120 

Szakmunkásképző 131 129 114 130 

Szakközépiskola 171 172 138 170 

Gimnázium 179 168 135 174 

Technikum 214 178 162 210 

Főiskola 349 236 194 277 

Egyetem 502 332 264 409 

Forrás: A keresetek alakulása Magyarországon és az unióban, 2007. 

  Statisztikai tükör. 2008/84. KSH 
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11. tábla 

A felsőfokú képzésben résztvevők száma  1990–2007 
       

Tanév 
Hallgatók száma össze-

sen 

Nappali tagozatos tanu-

lók 

Nappali tagozaton tanu-

lókból első évfolyamos 

1990/1991 102 387 76 601 22 662 

1991/1992 107 079 83 191 22 662 

1992/1993 117 460 92 382 25 385 

1993/1994 133 956 103 713 30 192 

1994/1995 154 660 116 370 35 005 

1995/1996 179 565 129 541 42 433 

1996/1997 199 032 142 113 44 698 

1997/1998 233 657 152 889 45 669 

1998/1999 258 315 163 100 48 886 

1999/2000 278 997 171 612 51 586 

2000/2001 295 040 176 046 52 578 

2001/2002 313 238 184 071 56 709 

2002/2003 341 187 193 155 57 763 

2003/2004 366 947 204 910 59 699 

2004/2005 378 466 212 292 59 783 

2005/2006 380 632 217 245 61 898 

2006/2007 375 819 224 616 61 231 

2007/2008 359 391 227 118 55 789 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, stADAT-táblák: 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_06_10i.html 
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12. tábla 

A végzettek megoszlása a nappali és a felnőttoktatásban a végzettség szintje szerint 

(1990–2007) 
 

Év 
A 8. évfolya-

mot befejezte 
Érettségizett 

Szakmai 

vizsgát tett 

Egyetemi, fő-

iskolai szinten 

oklevelet szer-

zett 

Végzettek 

száma ösz-

szesen 

1990 53,1 20,8 18,7 7,4 173 411 

1991 51,3 21,0 20,4 7,2 167 643 

1992 48,7 21,8 22,7 6,8 159 884 

1993 46,3 24,4 22,2 7,2 152 792 

1994 44,8 25,0 22,5 7,7 143 668 

1995 42,0 27,5 22,0 8,6 128 489 

1996 40,6 28,4 20,9 10,1 126 020 

1997 39,8 29,5 18,6 12,0 121 768 

1998 39,0 30,4 17,8 12,7 118 377 

1999 39,4 29,8 16,7 14,1 118 450 

2000     122 300 

2001 38,3 28,5 18,1 15,2 119 400 

2002 36,8 28,0 19,5 15,6 118 840 

2003 36,7 28,1 18,5 16,6 116 628 

2004 35,8 28,2 19,8 16,2 118 015 

2005 36,5 26,9 19,2 17,4 120 269 

2006 36,8 28,1 18,6 16,5 118 763 

2007 36,4 29,3 17,8 16,6 112 927 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, stADAT-táblák: 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_06_02ia.html
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13. tábla 

A végzettek megoszlása a nappali és a felnőttoktatásban a végzettség szintje szerint (1990–2007) 
 

Év 

A 8. évfolyamot befejezte Érettségizett Szakmai vizsgát tett 
Egyetemi, főiskolai szin-

ten oklevelet szerzett 
 

össze-

sen 

a nappali 

oktatás-

ban 

felnőtt-

oktatás-

ban 

össze-

sen 

a nappali 

oktatás-

ban 

felnőtt-

oktatás-

ban 

össze-

sen 

a nappali 

oktatás-

ban 

felnőtt-

oktatás-

ban 

össze-

sen 

a nappali 

oktatás-

ban 

nem nappali 

oktatásban 

Végzettek 

száma ösz-

szesen 

1990 53,1 51,8 1,4 20,8 16,2 4,5 18,7 18,7  7,4 4,9 2,5 173 411 

1991 51,3 50,0 1,3 21,0 16,6 4,4 20,4 20,4  7,2 5,0 2,2 167 643 

1992 48,7 47,4 1,3 21,8 18,2 3,6 22,7 22,7  6,8 4,9 1,9 159 884 

1993 46,3 45,0 1,3 24,4 20,8 3,6 22,2 22,2  7,2 4,9 2,2 152 792 

1994 44,8 43,9 0,9 25,0 21,4 3,6 22,5 22,5  7,7 5,6 2,0 143 668 

1995 42,0 41,2 0,7 27,5 23,0 4,5 22,0 22,0  8,6 6,5 2,0 128 489 

1996 40,6 40,0 0,6 28,4 23,6 4,7 20,9 20,9  10,1 7,1 3,0 126 020 

1997 39,8 39,4 0,5 29,5 24,7 4,8 18,6 18,6  12,0 8,0 4,0 121 768 

1998 39,0 38,7 0,4 30,4 25,6 4,8 17,8 17,8  12,7 8,4 4,4 118 377 

1999 39,4 39,0 0,4 29,8 24,6 5,2 16,7 16,7  14,1 9,0 5,1 118 450 

2000             122 300 

2001 38,3 37,9 0,4 28,5 22,6 5,9 18,1 15,5 2,5 15,2 9,5 5,7 119 400 

2002 36,8 36,6 0,2 28,0 21,6 6,4 19,5 17,1 2,4 15,6 9,5 6,1 118 840 

2003 36,7 36,5 0,2 28,1 22,7 5,4 18,5 16,2 2,4 16,6 10,0 6,6 116 628 

2004 35,8 35,5 0,3 28,2 23,2 4,9 19,8 16,6 3,2 16,2 9,6 6,6 118 015 

2005 36,5 36,3 0,2 26,9 23,4 3,5 19,2 16,3 2,9 17,4 9,9 7,4 120 269 

2006 36,8 36,6 0,2 28,1 23,8 4,3 18,6 15,8 2,8 16,5 9,3 7,2 118 763 

2007 36,4 36,2 0,2 29,3 25,0 4,3 17,8 14,4 3,4 16,6 9,4 7,2 112 927 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, stADAT-táblák: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_06_02ia.html 
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14. tábla 

Az osztályok átlagos létszáma a középfokú felnőttképzésben 
 

 Gimnázium Szakközépiskola 

1989/90 28,6 29,8 

1990/91 29,3 29,1 

1991/92 32,9 28,2 

1992/93 35,3 31,4 

1993/94 37,2 32,7 

1994/95 36,9 32,4 

1995/96 35,6 31,8 

1996/97 36,5 31,5 

1997/98 36,8 31,5 

1998/99 37,6 33,2 

1999/00 37,5 33,2 

2000/01   

2001/02 33,9 27,0 

2002/03 32,3 27,9 

2003/04 31,7 28,1 

2004/05 28,8 26,3 

2005/06 29,0 25,4 

2006/07 28,9 23,7 

2007/08 28,7 23,5 

Forrás: számítások a  

Statisztikai tájékoztató, Középfokú oktatás, 1990/91–1998/99 és  

Statisztikai Tájékoztató. Oktatási évkönyv. 1999/2000–2007/08 alapján 
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15. tábla 

A költségvetés oktatási kiadásai egyes kiemelt tételei 2007-ben 
 

 
Millió fo-

rint 

A költség-

vetés okta-

tási kiadá-

sainak ará-

nyában (%) 

Iskolai oktatás, egyéb ellátás  705 920 57,5 

 Nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás (1–8 évf.) 355 807  29,0 

 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás (csak 9–12/13 évf.)   61 210 5,0 

 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (9–12 évf.)  84 176  6,9 

 Ált. Műveltséget megalapozó iskolai felnőttoktatás 4 881 0,4 

 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali iskolai oktatás  53 813  4,4 

 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (9. És 10. Évf.)  20 595    

 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai felnőttoktatás 4 598 0,4 

Felsőfokú továbbképzés, szakképesítés 10403 0,8 

Egyéb oktatás  36 634 3,0 

 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 11 243 0,9 

 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás  2 359  0,2 

ÖSSZESEN  1 228 401  

Forrás: Statisztikai Tájékoztató. Oktatási évkönyv, 2007/08.  
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16. tábla 

Az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevők megoszlása a képzés 

finanszírozója szerint 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Fogyatékos felnőttek részére 

adott támogatás 
-       -        -  -  -  -  -  -  - 1,1 0,1 0,1 

A képzésbe beiratkozott (termé-

szetes) személy 
38,1     28,7     33,1 32,4 30,4 34,7  49,9  52,2  51,5 41,1 43,1 31,3 

A Munkaerő-piaci Alapból a me-

gyei munkaügyi központok ál-

tal támogatottak 

43,2     31,9     31,2 26,4 22,5 26,7  18,6  10,2  14,1 13,9 5,7 5,4 

Az első állam által elismert szak-

képesítést megszerzők részére 

adott támogatás 

-       -        -  -  -  -  -  -  - 2,1 0,3 0,2 

Egyéb nemzetközi és EU forrás-

ból támogatottak 
-       -        -  -  -  -  -  -  -  - 1,1 1,3 

EU és hazai társfinanszírozással 

támogatottak 
-       -        -  -  -  -  -  -  -  - 8,7 9,0 

Költségvetési szervezetek támoga-

tása (munkáltatóként) 
10,5     8,4     6,8 7,9 7,2 5,6  1,9  3,7  2,4 5,6 4,7 6,4 

Ösztöndíjak, támogatások  -       -        -  -  -  -  -  -  -  - 1,9 0,9 

Vállalkozások (munkáltatóként) a 

szakképzési hozzájárulási kö-

telezettség terhére 

3,8     10,0     11,0 14,5 14,7 17,1  20,7  26,2  23,2 19,9 17,8 20,0 

Vállalkozások nem a szakképzési 

hozzájárulás terhére, valamint 

non-profit szervezetek 

4,4     21,0     17,9 18,9 25,2 15,8  8,9  7,8  8,7 16,2 16,6 25,5 

Összesen 100,0     100,0     100,0 100,0 100,0 100,0  100,0  100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: OSAP 1665 Statisztikai Felület. http://osap.nive.hu/statisztika 

 

 

17. tábla 

Az iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmények száma 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Akkreditált 

képző 34 11 10 14 15 15 14 17 14 14 13 23 33 44 

Akkreditált és 

közoktatási 9 36 48 50 57 72 79 82 65 65 64 155 249 272 

Egyéb 402 432 444 441 536 591 584 571 285 251 181 459 724 628 

Közoktatási in-

tézmények 88 85 90 96 121 146 149 139 85 86 63 104 103 86 

Összesen 533 564 592 601 729 824 826 809 449 416 321 741 1109 1030 

A képzések 

száma 3996 6241 6827 8439 10524 7225 8096 7905 5120 6805 6859 12524 20533 33061 

Forrás: OSAP 1665 Statisztikai Felület. http://osap.nive.hu/statisztika 
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18. tábla 

A különböző iskolai végzettségű felnőttek tanulása és tanulási szándéka 

N=4790 (A felmérés ideje: 2001-2002) 
 

Iskolai végzettség 

Tanult-e az el-

múlt három év-

ben 

Szeretne-e tanulni? 

< 8 ált. isk. 0,6 1,8 

8 ált. isk. 6,2 27,7 

Szakmunkásképző, szak-

iskola 

16,6 45,6 

Szakközépiskola 29,5 62,6 

Gimnázium 33,7 61,0 

Főiskola 41,9 66,6 

Egyetem 42,7 69,1 

Forrás: Felnőttképzés-kutatás adatbázisa, Oktatáskutató Intézet. N=4800. 

 

 

19. tábla 

A nyilvántartott álláskeresők illetve a támogatott képzésben résztvevők megoszlása 

iskolai végzettségük szerint, 2007 
   

  
Nyilvántartott ál-

láskeresők száma  

A képzést az adott 

évben befejezők 

megoszlása 

Max. ált. isk. 42,4 25,5 

Szakmunkásképző, 

szakiskola 

31,5 26,3 

Középiskola 21,5 40,4 

Felsőfok 4,6 7,9 

Összesen: 100 100 

Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat: 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=afsz_stat_fobb_aktiv_eszkozok és 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz_eves_reszletes 
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20. tábla 

Az iskolarendszeren kívüli képzés keretében 2008-ban megvalósult tanfolyamok 

megoszlása a képzések jellege és a belépéshez szükséges iskolai végzettség szerint 

(összes képzés=100%) 
 

Legalacsonyabb végzettség: Az általá-

nos iskola 

8. osztá-

lyánál ke-

vesebb 

Általános 

iskola, 10. 

évfolyam, 

vagy beme-

neti kompe-

tencia mérés  

Szakiskola, szak-

munkásképző is-

kola, vagy speciá-

lis szakiskola 

Középiskola  Felsőfok Összesen 

A tanfolyam jellege 

Elhelyezkedést, vállalkozást segítő 

képzés       

Hatósági jellegű képesítésre felkészítő 

képzés 1,6 2,6 0,3 0,1  4,5 

Hátrányos helyzetűek felzárkóztató 

képzése 0,1 0,0    0,1 

Informatikai képzések  0,9 3,8 0,1 2,4 0,9 8,1 

Megváltozott munkaképességűek re-

habilitációs képzése  0,0 0,0   0,0 0,0 

Munkakörhöz, foglalkozáshoz szüksé-

ges nem OKJ szakképesítést adó 3,4 3,9 0,4 1,6 0,2 9,4 

Nyelvi képzés 14,0 16,4 0,3 2,0 0,2 33,0 

Szakképesítést megalapozó szakmai 

alapképzés 0,1 1,3 0,1 0,2 0,1 1,7 

Szakmai továbbképző 0,4 3,4 1,0 11,0 2,7 18,5 

Állam által elismert OKJ szakképesí-

tést adó 0,2 11,2 1,8 4,3 0,2 17,6 

Általános felnőttképzés 1,8 2,1 0,2 2,0 0,3 6,4 

Összesen 22,4 45,2 4,2 23,7 4,6 100.0 

Nem nyelvi képzések megoszlása 12,5 43,0 5,8 32,4 6,6 100,0 

Forrás: OSAP 1665 Statisztikai Felület. http://osap.nive.hu/statisztika 
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o http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_01_06i.html 

o http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_01_11i.html 

o http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_06_02ia.html 

o http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/tabl2_06_10i.html 

 A foglalkoztatáspolitikai eszközök működése 2008-ban: 

o http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_AFSZ_A_foglalkoztataspolitikai_eszkozok_

mukod 

 OKM Közoktatási Statisztikai Adatok 2008: 

o http://db.okm.gov.hu/statisztika/ks08_fm/index.html 

 OSAP 1665 Statisztikai Felület: 

o http://osap.nive.hu/statisztika 
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A diploma bűvkörében 

 

A diplomások munkaerő-piaci helyzetével foglalkozó fejezetünk egyrészt a témakör-

rel foglalkozó kutatók tapasztalatain, kutatásain keresztül foglalja össze a témát, más-

részt a szerzőnek a Felsőoktatási Kutatóintézetben 2006 folytatott kutatása alapján mu-

tatja be a munkaadók egy részének a diplomás munkavállalókkal kapcsolatos igényeit, 

elvárásait. A fejezet végén a felsőoktatáshoz kapcsolódó viszonylag új képzési prog-

rammal, a felsőfokú szakképzéssel foglalkozunk, feltárva annak munkaerőpiachoz való 

kötődését.  

Felsőfokú végzettséggel nem csak a teljes foglalkoztatottság időszakában, hanem 

még a kilencvenes években is viszonylag könnyű volt az elhelyezkedés. Ez természete-

sen nem jelenti azt, hogy mindig, mindenki, a lakóhelyéhez közel, s a végzettségének 

megfelelő szakterületen és szinten tudott munkahelyhez jutni. Egy-egy időszakban álta-

lánosabb problémák is jelentkeztek, gondolhatunk például a műszaki végzettségűek ki-

lencvenes évek eleji nehéz helyzetére. Az adatok azt mutatják, hogy mindezek ellenére 

a diplomás munkanélküliség nem volt jelentős, vagyis diplomával lehetett legkönnyeb-

ben elhelyezkedni. Ez a helyzet mind a mai napig igaz, ugyanakkor a 2000-es évek ele-

jén szembetűnővé váltak a diplomások elhelyezkedési nehézségei. A média, a szakiro-

dalom egyre gyakrabban foglalkozott a témával, a jelenség mértékével, okaival, össze-

függéseivel, részleteivel. Elsősorban azért került mindez az érdeklődés homlokterébe, 

mert ellentmondani látszott a felsőoktatás expanziójával kapcsolatos kilencvenes évek-

beli várakozásoknak. Egyrészt azoknak a társadalmi várakozásoknak, amelyek az okta-

tás expanziójától remélték (részben) a gazdasági felzárkózást, másrészt azoknak az 

egyéni várakozásoknak, amelyek szerint diplomával könnyű lesz az elhelyezkedés. A 

váratlannak tűnő új helyzet elgondolkodtatta az érintetteket – ennek nyomai az újság-

írók szócsövén keresztül komoly nyilvánosságot is kaptak –, de a kutatókat is, mert a 

tapasztalatok ütközni látszottak azzal az elméleti tétellel, amely szerint a képzettség 

szintjének emelkedésével csökkenthető a munkanélküliség, s bizonyos értelemben za-

varba hozta a döntéshozókat is. A későbbi átállás a kétszintű képzésre ugyan nem erre 

vezethető vissza alapvetően, de a mellette szóló érvek több esetben is arról szóltak, 

hogy a munkaerőpiacnak nincs szüksége hosszú ideig képzett diplomás fiatalokra olyan 

nagy számban, mint ahányan oklevelet szereznek a kimenő rendszer még mindig műkö-

dő régi formájában.  

Egyes kutatások már korábban ráirányították a figyelmet arra, hogy a formális vég-

zettség nem egyedüli belépőjegy a munkaerőpiacra. A tartós munkanélküliség fő oka 

például sokkal inkább az egyén fizikai és mentális állapotával hozható összefüggésbe, 

semmint a képzettség mértékével. Eszerint sokkal inkább azt mondhatjuk, hogy az okta-

tás és a szakképzés elengedhetetlen, de nem elegendő feltétele a munkaerőpiac rövid és 

hosszú távú egyensúlyának. Alkalmas a strukturális munkanélküliség csökkentésére, de 

kevésbé alkalmas a globális munkanélküliség kezelésére (Falusné, 2001). Ilyen helyzet-

ben mind az egyénnek, mind a képzési kínálat formálóinak el kellett gondolkozniuk a 

változtatás lehetőségein. 

A diplomások elhelyezkedési nehézsége hazánkban viszonylag új jelenségnek szá-

mít, a fejlett országokban azonban évtizedek óta kimutathatók nyomai: a munkanélküli-

ség és az alulfoglalkoztatottság. Az Egyesült Államokban ma már a jó nevű egyeteme-

ken szerzett végzettség sem biztosíték az elhelyezkedésre, illetve a képzettségnek meg-
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felelő munkakörre
47

. Stalder szerint az Európai Unióban megfigyelhető a diplomák leér-

tékelődése: kevesebb bérnyereséget lehet ugyanazzal a diplomával elérni, mint koráb-

ban. Furlong (2003) egy régebbi vizsgálatára hivatkozik, amely szerint a 16–29 évesek 

60%-a alulfoglalkoztatottnak tekinti magát. 

A munkanélküliségi adatok azt jelzik, hogy a diplomás munkanélküliség más euró-

pai országokban, közöttük a nálunk fejlettebb, s arányait tekintve sokkal több tanulót 

beiskolázó felsőoktatással rendelkező országokban sokkal súlyosabb probléma, mint 

hazánkban. Ezek az országok – csökkentendő a munkanélküliséget – általában a tartós 

munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszavezetésében gondolkodnak. Az egyént a 

pályaválasztás során inkább munkaerő-piaci információkkal igyekeznek támogatni, il-

letve a rövid idejű képzések kínálatának bővítésével, s az egyetemi diplomák utáni nem 

szakképző típusú diplomák megszerzésének lehetőségével a képzési választékot igye-

keznek növelni. A kétszintű képzés bevezetése is szolgálhatja ezt a célt, de ennek indí-

téka inkább a hallgatói és oktatói mobilitás volt, s ennek érdekében a végzettségek ösz-

szehasonlíthatóságának és kölcsönös elismerésének igénye állt, összhangban az egysé-

ges európai munkaerőpiac megteremtésének igényével.  
 

13. ábra 
 

 
Az adatok forrása: Ladányi (2002) 

Lásd 27. tábla 

 

Magyarországon a diplomások elhelyezkedésének kérdése nemcsak újszerűsége mi-

att kapott kiemelt figyelmet az ezredforduló utáni években, hanem azért is, mert a felső-

fokú képzés kínálta férőhelyek s ennek következtében a felvett és a végzett hallgatók 

száma is viszonylag rövid időn belül – nagyjából egy évtized alatt – ugrásszerűen nőtt 

meg. Ez felvetette az összefüggések keresését: maga a bővülés vagy annak a képzési 

                                                 

47
 Stalder, 2003. 
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szerkezetet és/vagy az oktatás minőségét érintő vonásai felelőssé tehetők-e, s ha igen, 

milyen mértékben a kialakult helyzetért. 

A különböző kutatások, elemzések, amelyekre e fejezetben is hivatkozunk, még a 

hazai felsőoktatás szerkezetének átalakulását megelőző időszakban folytak, ily módon 

közvetlenül nem érintik a kétszintű képzésre átállás után várható helyzetet, de segítik 

annak megértését, hogy a diploma munkaerő-piaci értékében milyen változások várha-

tók, ha ez a képzési szerkezet, s az ezzel párhuzamos egyéb változások gyökeret vernek. 

A diplomával rendelkezők elhelyezkedési nehézségeinek sokféle megközelítése le-

het. Beszélhetünk közgazdasági, társadalmi, munkaerő-piaci és oktatási összefüggések-

ről, s azok országos vagy regionális vetületeiről. Az áttekintés során igyekszünk többol-

dalú megközelítést alkalmazni, de elsősorban a probléma jelentőségére utalunk, illetve 

arra, hogy a képzési rendszer oldaláról milyen teendők vannak a jobb munkaerő-piaci 

megfelelés érdekében, s mennyiben segítheti ezt a folyamatot a lineáris képzés beveze-

tése. 

 

A felsőoktatás expanziója és a diplomás munkanélküliség 

 

A diplomás munkanélküliség okait, csökkentésének lehetőségeit tekintve gyakorlati 

és elméleti szakemberek gyakran vitatkoznak egymással, de magát a jelenséget, vagyis 

hogy a diplomások számára kínált munkahelyek csökkentek, s a korábbi évekhez képest 

nagyobb eséllyel válnak munkanélkülivé a felsőfokú végzettségűek, nem vitatják. An-

nak ellenére nem, hogy a jelenségről s különösen a mértékéről sokáig alig tudtunk, s 

csak az utóbbi 6–8 évben jelentek meg olyan statisztikai adatatok, amelyek átfogó képet 

nyújtanak a helyzetről.  

A munkaügyi statisztika szerint a munkanélküli diplomások korábbi 12–13 ezres 

szinten mozgó száma 2003 harmadik negyedévében hirtelen – mintegy 3 ezer fővel – 

emelkedett meg (Csizmár, 2004). Ebben a számban nemcsak az állásukat vesztett pá-

lyakezdők vannak benne, de egy másik kimutatás alapján állítható, hogy a regisztrált 

munkanélküli pályakezdő
48

 diplomások száma is emelkedett (2002 és 2003 júliusa kö-

zött pl. 3430-ról 4839-re, vagyis több mint 40%-kal).  

A KSH munkaerő-felmérései is jelzik a diplomások egyre nehezebb helyzetét. Ti-

zenegy év alatt a főiskolai végzettségű munkanélküliek száma több mint háromszorosá-

ra emelkedett, az egyetemi végzettségűeké pedig csaknem 60%-kal. Részesedésük szin-

tén emelkedett a munkanélküli népességen belül, de ez utóbbi jelenségben a munkaké-

pes korú lakosság végzettség szerinti összetételében tapasztalható eltolódás is szerepet 

játszik. Utalnunk kell ugyanakkor arra, hogy mindez 2005 után az egyetemet és a főis-

kolát végzettek helyzete különböző irányt vett. Az utóbbiak között a munkanélküliek 

száma meredeken emelkedett, meghaladva a munkanélküliség emelkedésének átlagos 

ütemét, az egyetemen végzettek helyzete viszont nem csak más rétegekhez képest ja-

vult, hanem a munkanélküliek abszolút száma is esett körükben.  
 

  

                                                 

48
 Regisztrált munkanélkülinek (a jelenlegi hivatalos szóhasználat szerint: regisztrált álláskeresőnek) a 

foglalkoztatási törvény szerint (1991. évi IV. törvény) az számít, aki az állami foglalkoztatási szerveze-

teknél (gyakorlatilag a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségen) munkanélküliként bejelentkezett. 

Pályakezdő munkanélkülinek (álláskeresőnek) azok a 25 évnél (felsőfokú végzettség esetén: 30 évnél) 

fiatalabb munkanélküliek (álláskeresők) számítanak, akiknek nem volt még annyi munkaviszonya (4 

éven belül legalább 365 nap), amennyi a munkanélküli (álláskeresési) járadékhoz elegendő lenne.  
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14.  ábra 

 

 
* első negyedévi adatok 

Az adatok forrása: Laky, 2005 alapján, ill. KSH: stADAT-táblák: 2.1.11. 
49

  

Lásd 28. tábla 

 

A 2000-et követő években a pályakezdők között a diplomások aránya eleinte jobban 

emelkedett, mint a munkanélküliek egésze között, ami arra utal, hogy a frissdiplomások 

elhelyezkedése ekkor különösen nehéz volt. 2005 után azonban valamelyest javult a 

helyzetük, legalábbis más rétegekhez képest. A szeptemberi és az éves átlagok közötti 

eltérés azt jelzi, hogy egy részük gondja viszonylag hamar megoldódik, sokkal keve-

sebb közöttük a tartós munkanélküli, mint az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők 

körében.  
 

 

 

 

 
 

                                                 

49
 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/tabl2_01_11h.html 
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15.  ábra 
 

 
 

Az adatok forrása: Laky, 2005 és Munkaerőpiaci Helyzetkép 2007. évi összefoglaló. ÁFSZ, 2008.  

Lásd 29. tábla 

 

A diplomások elhelyezkedésének tendenciája természetesen nem utal önmagában a 

probléma súlyára, csak annak sokáig növekvő jelenlétére. A diplomások aránya a mun-

kanélküliek között fele-harmada a foglalkoztatott lakosságon belüli arányuknak (a szak-

középiskolát végzettek esetében ez az arány kétharmad, a gimnáziumot végzettek ará-

nya mindkét populációban közel azonos, az ennél alacsonyabb végzettségűek pedig a 

munkanélküliek között felülreprezentáltak). 
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16.  ábra 
 

 
Az adatok forrása: KSH: stADAT-táblák. 2.1.6  és 2.1.11

50
  

Lásd 30. tábla 

 

A szakirodalom az ezredforduló idején kezdett el foglalkozni a jelenséggel, össze-

függésbe hozva azt a felsőoktatás kilencvenes évekbeli expanziójával. A kérdés konkré-

tan úgy vetődött fel, hogy kell-e nekünk ennyi, diplomával rendelkező szakember, s ha 

igen milyen összetételben? A válaszadást nehezítette, hogy sokáig kérdéses volt, hogy 

tartós, vagy pedig olyan átmeneti jelenségről van-e szó, amely a GDP csökkenő mérté-

kű emelkedésével hozható összefüggésbe (Galasi, 2004b). Az azóta eltelt évek a folya-

mat tartósságára utalnak.  

A diplomások számának emelkedésére vonatkozó értékelések általában kétféle meg-

közelítésűek. A szociológiai megközelítés a kérdéskör társadalmi összefüggéseivel fog-

lalkozik. A kutatók a jelenség társadalmi előnyeire mutatnak rá, a visszafoghatatlan ta-

nulói igényekre, a kínálatot biztosító intézmények létszámnövekedésben való érdekelt-

ségére, valamint a gazdaság igényelte diplomás munkaerőre. Magát a folyamatot a de-

mokratikus szabadságjogok egyik alapvető elemeként (tanuláshoz való jog) megkérdő-

jelezhetetlennek tekintik, ennek megfelelően tényként fogadják el, s csak a következ-

ményeivel foglalkoznak (Lukács, 2002). Más esetben a nemzetközi összehasonlítások 

alapján igyekeznek megválaszolni a kérdést, hogy sok-e nálunk a diplomás. 

A főiskolai, egyetemi férőhelyek kilencvenes évek eleji bővülése a korábbinál való-

ban jóval szélesebb réteg számára nyitotta meg az utat a felsőoktatásba. Ennek követ-

kezményeként gyorsan nőtt mind a tanulók, mind az oklevelet szerzett fiatalok száma, 

aránya. A tanulók száma kilencvenes évtized során csaknem három és félszeresére 

emelkedett: 2001-ben 349 ezren, míg egy évtizeddel korábban (1990-ben) csak 108 ez-

                                                 

50
 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/tabl2_01_06h.html és 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/tabl2_01_11h.html 
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ren tanultak a felsőfokú oktatási intézményben (Ladányi, 2003a). A folyamat ezt köve-

tően is folyatódott: a 2004/2005-ös tanévben 436 ezer hallgató vett részt felsőfokú kép-

zésben, ami a 1990-es értékhez képest már négyszeres emelkedést jelent. Nemzetközi 

összehasonlításban is jelentős ez a változás. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a diplomás 

munkaerő számának növekedése ennél alacsonyabb, mert az adatok tartalmazzák a dip-

loma után (második, többedik diplomáért vagy magasabb szintű diplomáért) tanulók 

számát is. Míg korábban a létszám tekintetében az európai rangsor végén állt az ország, 

az ezredfordulón – mint az a következő ábrán is látható – már a középmezőnyben fog-

lalt helyet.  

A hallgatók számának kismértékű csökkenése 2005 után figyelhető meg, visszave-

zethetően mindenekelőtt arra, hogy a levelezőoktatásban aktív 30–40 éves korosztály 

számára a kilencvenes évek már a nappali tagozatos képzésben is széles tanulási lehető-

séget biztosított. A létszám csökkenéséhez hozzájárult az érettségizők számának csök-

kenése is.  
 

17.  ábra 

 

 
Az adatok forrása: Ladányi (2002) 

Lásd 31. tábla 

 

A bővülés eredményeként a diplomás foglalkoztatottak arányában ma már az európai 

középmezőnybe tartozunk. Ugyanakkor kérdés, hogy a gazdaság fejlettsége indokol-e 

ennyi diplomás munkaerőt. A közgazdasági megközelítés a gazdaság belső igényeiből 

levezetve igyekszik értékelni a folyamatot, meghatározni, hogy történik-e túlképzés 

vagy nem, s ennek a gazdasági következményeire igyekszik választ adni.  

A különböző munkakörökre vonatkozó számítások azt mutatják, hogy a túlképzettek 

aránya már 1995-ben (tehát akkor, amikor még óriási kereslet mutatkozott a diplomás 

munkaerő iránt) növekedésnek indult, s 2002-ben már meghaladta az alulképzettekét 
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(Galasi, 2004a).
51

 E számítások szerint a végzettségüknél alacsonyabb munkakörben 

dolgozó diplomások aránya az ezredfordulón meghaladta a 20%-ot, ami alacsonyan tar-

totta a diplomás munkanélküliséget, ugyanakkor e réteg kiszorította a munkahelyekről 

az alacsonyabb képzettségűeket, ami végső soron a legalacsonyabb képzettségűek mun-

kaerőpiacról való kiszorulásához járult hozzá. 

 

Ha az ország fejlettségét a GDP-vel jellemezzük, azt tapasztaljuk, hogy 22 európai 

országot tekintve az egy főre jutó GDP tekintetében Magyarország a 19., a munkaerőpi-

acon jelen lévő diplomások aránya tekintetében viszont a 15. Bár a szakemberek közül 

rámutatnak a gazdasági fejlettség és a felsőfokú képzésben tanulók arányának összefüg-

gésére, ennek számszerűsítésére nem vállalkoznak, így az sem állapítható meg egyér-

telműen, hogy adott fejlettséghez nézve milyen diplomás-arány tekinthető normálisnak, 

s milyen arány jelez komoly feszültséget a munkaerőpiacon.  

Mint a következő ábra is jelzi, a gazdaságilag fejlett országokban is jelentős az elté-

rés a felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak arányában. Ráadásul nem igazán világos, 

hogy melyik tényező milyen mértékben befolyásolja a másikat, s milyen következmé-

nyek, összefüggések jelennek meg a háttérben (pl. a diplomás foglalkoztatottak magas 

aránya hatással van-e a gazdasági fejlődésre, milyen mértékű az alulfoglalkoztatottság 

stb.).  

Egyes vélemények szerint „hazánk felsőfokú szakember-ellátottsága kielégítő szín-

vonalú, főként ami az egyetemet végzetteket illeti … az alacsonyabban képzettek relatí-

ve alacsony szintű foglalkoztatása miatt keletkezik igény a szükségesnél magasabban 

végzettek többletfoglalkoztatására” (Vámos, 2002). Ez a vélemény arra utal, hogy a 

gazdaság valójában kevesebb felsőfokon képzett munkaerőt igényel, de az alacsonyab-

ban képzettek rovására foglalkoztatja a diplomásokat, vagyis jelentős részük alulfoglal-

koztatott (képzettségéhez képest alacsonyabb beosztásban dolgozik). Polónyi és Timár 

(Polónyi – Timár, 2001) viszont úgy látják, hogy a gazdasági fejlettségnek és a felsőok-

tatásban tanulók arányának szinkronban kell lenni, éppen ezért hibásnak tartják a hall-

gatók arányának más országok arányszámához való merev viszonyítását s ez alapján 

elmaradásunk unos-untalan hangoztatását. Elhibázottnak tartják a kilencvenes évek so-

rán megfogalmazott, egymással nem is összehangolt terveket a hallgatói létszám növe-

lésére. Úgy látják, hogy a felsőoktatás túlságosan nagy prioritást kapott, s ez óhatatlanul 

a középfokú képzés diszpreferálását jelenti. Meglátásuk szerint azokban az országok-

ban, amelyekben a hallgatói létszám nincs szinkronban az ország fejlettségével – hivat-

koznak Spanyolországra –, kiemelkedően magas a diplomások munkanélkülisége.  
 

 

  

                                                 

51
 A vizsgálat módszerei szerint egy-egy munkakörhöz egy bizonyos végzettségi szintet rendeltek, s így 

vizsgálták a felsőfokú végzettséget igénylő munkaköröket. 
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18.  ábra 
 

 
Az adatok forrása: Ladányi (2002) 

Lásd 32. tábla 

 

 

Az expanzió és a diploma munkaerő-piaci értéke  

 

A felsőoktatás expanziójában szerepet játszott az, hogy a kilencvenes éveket megelő-

zően a tanulás ezen a szinten nem számított alapjognak, s ezért nagyon erősen korlátoz-

ták a felvételt. A rendszerváltás után alapjognak tekintették, ami a lakossági igények 

mind teljesebb kielégítését eredményezte. A lakosság igénye találkozott a külföldi min-

tákat követő – s tegyük hozzá, a felsőoktatási intézmények érdekét is szolgáló – kor-

mányzati politikával. Nem volt ugyanakkor egyértelműen tisztázva, hogy ez a folyamat 

milyen gazdasági érdekeknek felel meg, milyen hasznot húznak az expanzióból a felső-

fokú oklevelet szerző hallgatók, s milyen haszonnal járt ez a folyamat a vállalkozások 

számára. A felsőfokú képzést ugyanis egyre inkább szakképzésnek tekinti a szakiroda-

lom, jelezve azt, hogy mind az egyén, mind a társadalom közvetlen munkaerő-piaci 

eredményeket vár a tanulástól.  

Rendszeresen találkozni olyan nézetekkel, melyek szerint a felsőoktatás tömegesedé-

se a diploma értékének csökkenéséhez vezet. Kétségtelen, hogy a fajlagos (egy hallgató-

ra eső) költségek csökkenése következtében, valamint a korábbinál gyengébb tanulók 

felsőoktatásban való megjelenése eredményeként az átlagos diploma mögötti tudás – ha 

ez így egyáltalán mérhető – valószínűleg kevesebb, mint korábban volt. Természetesen 

ez, illetve ennek következményei is vizsgálhatók, minthogy azonban a tanulástól – leg-

alábbis egyéni szinten – közvetlen munkaerő-piaci eredményeket várunk, a diploma 

fontos értékmérője a munkaerőpiac. Utóbbi nem a „tényleges” tudást, hanem a munka-

erőpiacon hasznosítható tudást értékeli. Ezt a tudást pedig a képzési struktúra és a kép-

zési tartalmak változása egyaránt befolyásolja.  
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A diploma munkaerő-piaci értéke sem egyértelmű. Mint Vámos Dóra (2002) utal rá, 

rövidebb és hosszabb távon is értékelhető, s a kétféle megközelítés eltérő eredményt 

hozhat. A kétféle igénynek a képzés nem feltétlenül tud egyidejűleg teljesen megfelelni, 

vagyis nincs egyértelműen használható mérce. A specializált tudásanyag általában a 

közvetlen elhelyezkedést segítheti – s ezt lehet valamelyest mérni –, de a pályamódosí-

tás esélyeit leszűkíti. Ezt szem előtt kell tartanunk, amennyiben a diploma munkaerő-

piaci értékével kapcsolatos kutatói tapasztalatokat összefoglaljuk, ugyanakkor arra is 

utalnunk kell, hogy a diploma értéke nemcsak a szűkebb-tágabb szaktudást jelenti, ha-

nem kifejezésre jutnak ebben azok a szakmai és személyes kompetenciák, amelyekkel 

kapcsolatban a rövid és hosszabb távú elvárások nem feltétlenül térnek el.  
 

19.  ábra 
 

 
Az adatok forrása: Education at a glance 2007. OECD

52
 

Lásd 33. tábla 

 

Mint láttuk, a különböző szintű végzettséggel rendelkezők munkanélküliségi adatai-

nak összehasonlítása egyértelműen magyarázza az expanziót a kereslet oldaláról. Az 

összefüggést ezen túlmenően más kutatások is igazolják, mint például az a hazai és 

észtországi összehasonlító vizsgálat, mely szerint mindkét országban épp azokban a tér-

ségekben a legnagyobb a felsőfokú továbbtanulás mértéke, amelyekben magas a mun-

kanélküliség (Berde – Petró, 2001). Ugyanakkor nemzetközi adatok azt jelzik, hogy a 

magasabb képzettséggel nem feltétlenül párosul alacsonyabb munkanélküliség, előfor-

dulhatnak olyan tényezők, amelyek az általánosan igaz összefüggést torzítják. 2005-ös 

adatok szerint például 26 fejlett országból tízben több volt a munkanélküliek aránya, az 

egyetemet végzettek között, mint az egyéb felsőfokú végzettségűek körében, s volt 

olyan ország is, ahol a középfokú végzettségűek is jobb helyzetben voltak az egyetemet 

végzetteknél (Education at a glance, 2007) Ez arra utal, hogy a továbbtanulást nem csak 

a tényleges elhelyezkedési lehetőségek befolyásolják. Vagy más szempontok is szerepet 

játszanak ebben, vagy pedig az elhelyezkedési lehetőségek nem jól láthatók a pályavá-

                                                 

52
 http://www.oecd.org/edu/eag2007 
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lasztók számára, a pályaválasztás idején. A hazai adatokban ilyen kivételek nem mutat-

koznak: a felsőfokon képzettek a kilencvenes évek eleje óta folyamatosan a legkedve-

zőbb helyzetben vannak a munkaerőpiacon. 

A diploma gazdasági haszna azonban a magasabb foglalkoztatás mellett a magasabb 

jövedelemben is jelentkezhet. Többek között ezt is vizsgálta a diplomások munkaerő-

piaci helyzetét mindmáig legátfogóbban feltáró ún. FIDÉV-vizsgálat (Fiatal Diplomá-

sok Életpálya Vizsgálata). A kereseti előnyre (más megfogalmazásban: bérprémiumra), 

vagyis az alacsonyabb végzettségűekhez viszonyítva a magasabb végzettséggel elérhető 

jövedelemtöbbletre vonatkozó számítások már korábban is azt mutatták, hogy a diplo-

más álláshelyek lassú telítődése ellenére is jelentős bértöbblet érhető el, bár ez a többlet 

érzékelhetően csökkent az utóbbi években. (Varga, 2004; Galasi, 2004b, Kertesi – 

Köllő, 2005). Mindez az egyén szempontjából fokozottan indokolta, s mind a mai napig 

indokolja a középiskola utáni továbbtanulást, sőt az ezzel kapcsolatos anyagi áldozat-

vállalást is, hiszen a befektetett tőke várhatóan megtérül – még ha nem is minden eset-

ben a remélt mértékben. 

A kutatások rámutattak arra, hogy a diplomások körében emelkedő munkanélküliség 

kompromisszumos megoldásra kényszeríti az oklevelet szerzett hallgatókat: mérséklik 

kereseti igényüket, lakóhelyüktől távoli munkát is elvállalnak, illetve olyan munkakört 

is hajlandók betölteni, amely nem igényel felsőfokú végzettséget. Ez a (kény-

szer)stratégia a munkanélküliség előli menekülési útvonalat jelent, de a tanulásnak még-

is van hozadéka, mégpedig bértöbblet-hozadéka. Nemcsak átlagosan, hanem a legtöbb 

munkavállaló esetében egyénileg is. Ezt jelzik azok a számítások, melyek szerint a „túl-

képzettség” bérelőnyt biztosít. Ebből a témát vizsgáló kutatók arra következtetnek, hogy 

a gazdaság, a munkaerőpiac elismeri a többlet-szaktudást, vagyis a diploma értéke nem 

csökkent. Jelzik ezt azok az adatok is, melyek szerint az idősebb korosztályok bérkere-

seti előnye kilencvenes évek elejét követő évtizedben csökkent – vagyis a frissebb dip-

lomák értéke nőtt (Falusné, 2001; Galasi, 2004b). E kutatási eredmények mellett nem 

mehetünk el még akkor sem, ha feltételezzük, hogy a frissdiplomások elhelyezkedésé-

ben, jövedelmében nem pusztán a diploma, hanem más, nem a diploma révén megszer-

zett tudásra, kompetenciára vonatkozó tényezők (pl. terhelhetőség) is szerepet játsza-

nak. S bármilyen meggyőzőek is az ezzel kapcsolatos kutatások, számítások és érvelé-

sek, megítélésünk szerint nem világos, hogy a munkaerőpiac a felsőoktatásban szerzett 

többlettudást, többletkompetenciákat értékeli-e többre vagy pedig azokat a többlet-

kompetenciákat (pl. személyes kompetenciákat), amelyek a diploma megszerzéséhez 

vezettek, de amelyekre a felsőfokú tanulmányoknak önmagukban nem nagy a hatása.  

Az elmondottakhoz tegyük hozzá, hogy ezek a számítások a közelmúltra vonatkoz-

nak, vagyis arra az időszakra, amikor még kevésbé telítődött a diplomás munkaerőpiac, 

így feltételezhető, hogy a tanulás várt és tényleges eredménye (ha tetszik: hozama) kö-

zötti eltérés a jelenleginél csekélyebb volt. Ráadásul az újonnan megfigyelhető elhe-

lyezkedési problémák még nem befolyásolhatták az évekkel korábban kezdődő tovább-

tanulásra vonatkozó egyéni döntéseket. 

Hogy milyen tudást, kompetenciákat biztosít a diploma, azt számszerű adatokkal 

nem lehet kimutatni. Ezzel a fejezet későbbi részében részletesebben foglalkozunk. Át-

fogóan annyit mondunk itt, hogy a frissdiplomások elhelyezkedési esélyeit néhány 

olyan kompetencia (nyelvtudás, informatikai tudás, kommunikációs készség) növeli, 

amelyet a jelentősebb foglalkoztatók az idősebb korosztály esetében hiányolnak, s külö-

nösen hiányoltak a kilencvenes évek elején. Ezek a kompetenciák azonban nem, vagy 

nem feltétlenül szerezhetők meg a felsőoktatásban. Egy interjús felmérés is utal a mun-

katapasztalat fontosságára: a munkaadók a levelező tagozaton tanult frissdiplomásokat 

rátermettebbnek tartják, mint a nappali tagozaton végzetteket (Szűcs, 2005), ugyanak-
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kor a társadalomtudományi végzettségűek esetében, akiket inkább a közszféra foglal-

koztat, a frissdiplomások számára előnyt jelent nyitottságuk, illetve az, hogy esetükben 

nem kell számolni „rosszul rögzült munkahelyi szokásokkal” (Héra, 2006). 

 

A képzési szerkezet és a munkaerőpiac 

 

Az eddigiek során utaltunk a diplomás munkaerő-kínálat növekedésére, a kereslet 

beszűkülésére, de nem foglalkoztunk azzal, hogy összefüggésbe hozható-e ez a felsőok-

tatás strukturális zavaraival.  

A túlképzést mint lehetséges okot a szakemberek többsége nem tudja értelmezni a 

társadalom szempontjából, az egyén szempontjából pedig láttuk, hogy nem beszélhe-

tünk erről, hiszen a tanulásnak nagy a hozadéka. Kérdés, hogy a felsőfokú képzés szin-

tek szerinti (vertikális) és szakmai (horizontális) szerkezete, illetve a képzés minősége 

milyen mértékben befolyásolhatja a munkaerőpiacot.  

Ezzel összefüggésben rá kell mutatnunk arra a közismert jelenségre, hogy ma már 

egyre nehezebb az adatokat értelmezni, mert háttérbe szorulnak a korábbi klasszikus ta-

nulmányi utak: a tanulásból a munka világába történő átmenet hosszú időt, egyes véle-

mények szerint jellegzetesen mintegy 10 évet vesz igénybe, s ez alatt az érintettek a 

legkülönbözőbb tanulmányokat folytatják, illetve a legkülönbözőbb módon váltják, pá-

rosítják a tanulást a munkával. Így az átmenet egyre inkább lehetséges része a munka-

végzést követően kezdődő felsőfokú tanulás, a tanulás melletti alkalmi, illetve részmun-

kaidős munka, s megnő a jelentősége a tanulmányok megszakításának, a munkaerőpiac-

ról az oktatásba való visszatérésnek és a (főállású) munka melletti tanulásnak is (Galasi 

– Timár – Varga, 2004). Erre is utalnak azok a 2001-es adatok, amelyek szerint a felső-

fokú képzésre felvett hallgatók 43%-a 22 éves vagy idősebb, 19%-a pedig 27 éves vagy 

annál idősebb korban, feltételezhetően több éves munkaviszony után kezdi meg felsőfo-

kú tanulmányait. Igaz, ebben szerepet játszott a felsőoktatás korábbi (a kilencvenes éve-

ket megelőző) szűk befogadóképessége miatt kielégítetlen kereslet utóhatása, amelynek 

fokozatos visszaesése következtében csökkent a levelező hallgatók, s így csökkent az 

idősebbek aránya is, de 2008-ban a felvetteknek még mindig 33% volt legalább 22, s 

23%-a legalább 27 éves. A nappali tagozatos képzésben természetesen alacsonyabb ez 

az arány: 8-9% körül mozgott a 2000-es években. (felvi.hu adatok). A végzett diplomá-

sokra vonatkozó 1999-es felmérés is megerősíti ezt a jelenséget: a végzettek mindössze 

60%-a kezdte meg tanulmányait az érettségi évében (Galasi – Timár – Varga, 2004). 

Mindez egybevág a külföldi tapasztalatokkal, sőt a nálunk fejlettebb országokban ez a 

folyamat már korábban megfigyelhető, s sokkal elterjedtebb. Egy korábbi, OECD-

vizsgálat megállapítása szerint a kilencvenes években az átmenet a felső középfok és a 

továbbtanulás, illetve a munkaerőpiac között átlagosan mintegy két évvel hosszabbodott 

meg, s a kilencvenes évek végén a vizsgált országok átlagában már 7,5 év volt – jelen-

tős országok közötti különbséggel (From Initial Education..., 2000). 

Mindez megnehezíti a strukturális alkalmazkodást, hiszen az elhúzódó tanulmányok-

nak még a korábbinál is későbbi munkaerő-piaci igényeit kellene figyelembe venni, rá-

adásul úgy, hogy egy-egy belépő tanulói réteg esetén a kilépés időpontja legfeljebb át-

lagosan prognosztizálható, belső – szakmai, térbeni – szerkezete aligha.  

A képzés vertikális szerkezete 

A felsőoktatás képzési szintek szerinti szerkezete a kilencvenes évek eleje óta átren-

deződött. A tanulók számát figyelembe véve a főiskolai képzés súlya jelentősen meg-

nőtt, amit alapvetően a levelező főiskolai képzésben részt vevők számának átlagosnál 
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nagyobb arányú növekedése eredményezett (Hrubos, 2002). Ez az arányeltolódás utal 

egyrészt a rövidebb idejű képzések, másrészt a munka melletti tanulás igényére.  

Mindez összhangban van a nemzetközi folyamatokkal is: a felsőoktatás expanziója 

elsősorban azokban az országokban volt jelentős, ahol a rövid idejű felsőfokú képzési 

programok elterjedtek (Ladányi, 2002; Hrubos, 2002).  

Magyarországon sokáig csak a főiskolai képzés iránti igény jelezte, hogy sokaknak 

nem a hosszú ideig tartó s inkább elméleti ismereteket biztosító képzésre van szüksé-

gük. A felsőfokú szakképzés 1998-ban jelent meg, s csak lassan terjed. Bár ma már a 

felsőfokon tanulók 13–14%-a jár ide, de nem egyértelműen azért, mert ezzel szeretnék 

megvetni lábukat a munkaerőpiacon
53

. Sokan csak a főiskolai továbbtanulás ugródesz-

kájának tekintik, s – bár pontos adatok nincsenek – az itt tapasztalható nagyarányú le-

morzsolódásban valószínűleg éppen az egyéb (egyetemi, főiskolai) továbbtanulási lehe-

tőségek miatt félbehagyott tanulmányok játszanak fontos szerepet. Abban, hogy a felső-

fokú szakképzést viszonylag kevesen választják, szerepet játszik az is, hogy minden tö-

rekvés ellenére ez a képzési program sem tud elszakadni az akadémikus ismeretek elő-

térbe helyezésétől, s ez az egyetemi/főiskolai képzésbe érkezőkhöz képest gyengébb 

felkészültségű tanulók számára riasztó hatású: hasonló típusú ismeretet kapnak, mint a 

másik két programban, ugyanakkor bizonytalan munkaerő-piaci kimenettel (Sediviné 

2006).  

Annak ellenére azonban, hogy a gazdasági élet képviselői nagyon sokszor a prakti-

kus ismereteket hiányolják a frissdiplomásokkal kapcsolatban, az ezt a célt kitűző főis-

kolai képzésből kikerülők még sincsenek előnyben a munkaerőpiacon, sőt összességé-

ben hátrányos helyzetből indulnak az egyetemet végzettekhez képest. Mind a munka-

nélküliségi adatok (lásd 28. tábla), mind a kutatások jelzik ezt. A főiskolát végzettek 

munkanélküliségi mutatói ugyan valamelyest kevésbé romlottak az utóbbi egy-másfél 

évtizedben, mint az egyetemet végzetteké, de még mindig lényegesen magasabb körük-

ben a munkanélküliség, s mint – a regisztrált munkanélküliek adatait vizsgálva – Berde 

(2005) megállapítja, a közöttük lévő távolság fokozatosan nőtt.  

A munkaerőpiac értékítéletét jelzik a FIDÉV-vizsgálatból származó (kilencvenes 

évek végi) adatok, amelyek szerint a munkaerőpiac fizetésben is egyértelműen többre 

értékeli az egyetemi diplomát, mint a főiskolait, igaz, néhány év munkában eltöltött idő 

után a különbségek kiegyenlítődnek (Galasi – Nagy, 2006).  

                                                 

53 
Lásd erről részletesen a következő fejezetet! 



Képzés és munkaerőpiac A diploma bűvkörében 

 

 66 

 

21. tábla 

A munkanélküliek száma és a felsőfokú munkanélküliek aránya a munkanélküli 

népességen belül (1000 fő) 
 

Iskolai végzettség 1998 2000 2002 2004 

A növekedés mér-

téke (%) 

1998 és 2004 között 

8 általánosnál keve-

sebb 
13,8 6,6 7,2 6,1  

8 általános 108,0 79,1 76,9 72,8  

Szakmunkásképző 

szakiskola, 
107,7 102,3 86,0 90,0  

Gimnázium 31,1 20,3 15,5 21,2  

Szakközépiskola 41,1 44,8 40,1 43,8  

Főiskola 8,5 7,1 8,4 12,9  

Arányuk a munkanél-

küliek között (%) 
2,7 2,7 3,5 5,1 189% 

Egyetem 3,8 3,4 4,8 6,1  

Arányuk a munka-

nélküliek között (%) 
1,2 1,3 2,0 2,4 200% 

Összesen (= 100%) 314,0 263,7 238,8 252,9  

Számítások Laky, 2005 alapján 

 

Mindez azt jelzi, hogy a munkaerőpiac – legalábbis összességében – nem igazán ér-

tékeli a főiskolai képzést, szívesebben válogat az elméletileg képzettebb diplomások 

közül. Megítélésünk szerint ennek több összetevője van. Az egyik, hogy a főiskolai 

képzés sem képes olyan programokat, olyan tananyagokat összeállítani, hallgatói szá-

mára olyan kompetenciákat átadni, amelyeket a munkaerőpiac egyértelműen igényel. 

Így a munkaerőpiac nem ezek, hanem az elméleti felkészültség, s más (nem feltétlenül a 

felsőoktatásban szerzett) kompetenciák alapján dönt, mégpedig inkább az egyetemet 

végzettek mellett. A másik ok, hogy a főiskolai kör nagyon széles, nagyon sokféle, s 

ezért nagyon különböző színvonalon oktató intézményekből áll, s a rosszabbakból kike-

rülő hallgatók rossz munkaerő-piaci lehetőségei kihatnak a főiskolát végzettek átlagos 

helyzetére.
54

 Ez utóbbi jelenség arra utal, hogy nem általában a főiskolai oktatás térnye-

rése okoz gondot a munkaerőpiacon, hanem annak minőségi következménye.  

A rövid idejű, a gazdaság igényeire jobban koncentráló, esetleg kifejezetten a gazda-

sággal együttműködve képző intézményrendszer egyes országokban a felsőoktatás ex-

panziójával párhuzamosan kialakult, így szervesen beilleszkedett a hallgatóit fogadó 

munkaerőpiacba. Más országokban csak az expanziót követően jött létre, nem kis rész-

ben azért mert a munkaadók hiányolták a praktikus ismeretekkel rendelkező felsőfokon 

végzett munkaerőt. A szomszédos Ausztria esete bizonyítja, hogy kellő előkészítés után 

utólagosan is beilleszthető ez a képzés a rendszer egészébe, megtalálja hallgatókat, a 

gazdasági szférában az együttműködő partnereket, ez utóbbiak pedig a számukra szük-

séges munkaerőt (Györgyi, 1995).  

                                                 

54 
Itt utalnunk kell arra, hogy elsősorban a főiskolai körből kerülnek ki azok az intézmények, amelyeket a 

munkaadók, állásközvetítők gyakorta név szerint is említenek, mint olyanokat, amelyek korábbi hallgató-

it nem kívánják alkalmazni. Egy felmérés is azt igazolja, hogy a kevésbé ismert intézmények, újonnan 

indított szakjait – amely inkább a főiskolai képzést jellemzi, mint az egyetemit – a munkáltatók nem is-

merik, ezért az ezeken végzettek nehezebben mozognak a munkaerőpiacon (Szűcs, 2005). 
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A képzés szakmai szerkezete és a munkaerőpiac 

A szakemberek egy része a felsőoktatás képzési szerkezetét teszi felelőssé a diplo-

más munkanélküliség növekedéséért. A statisztikai adatok valóban azt mutatják, hogy a 

hazai felsőoktatás szakmai szerkezete eltér a fejlett országokra összességében jellemző 

képzési szerkezettől. Különösen a pedagógusképzés aránya kiemelkedő 

Magyarországon. Aránya csökken ugyan, de a hallgatók abszolút száma nem. Más 

ágazatokhoz képest nem túl jelentős volumenű, de nemzetközi összehasonlításban 

magas, s csak a kilencvenes évek végén kezdett el csökkenni az agrárképzés is. 

Ugyanakkor (mind volumenét, mind arányát tekinve) kifejezetten alacsony a 

természettudományos képzés, illetve jelentős szeletet hasít ki, de nemzetközi 

összehasonlításban mégis alacsony (bár az utóbbi egy-másfél évtized során gyorsan 

bővült) a közgazdasági képzés (Ladányi, 2002). Mindennek területi vonatkozásai is 

vannak. A rendszerváltás óta a felsőoktatás kínálatának mértékében és szerkezetében 

megfigyelhető területi különbségek csökkentek ugyan, ugyanakkor a kilencvenes évek-

ben a gazdaságilag elmaradott térségek két olyan szakterületre koncentrálták a fejleszté-

seket (pedagógusképzés és agrárképzés), amelyek – mint említettük – túlzott súlyt kép-

viselnek az országban, s a képzés munkaerő-piaci indítéka sem rajzolódik ki (Forray, 

2002). Az azóta eltelt időszakban a kormányzat az államilag támogatott képzés felvételi 

keretszámain keresztül gyenge erőfeszítéseket tett a képzési szerkezet módosítására, a 

műszaki képzés előtérbe helyezésére, de alapvető áttörés nem történt. 

A szakmai szerkezet értékelését jelentősen nehezíti, hogy a munkaerőpiac szerkezeti 

igényét a képzési szerkezet soha nem tudja teljes mértékben lefedni, s nem csak azért, 

mert ez az igény nem teljesen határozható meg, illetve a képzés is csak lomhán képes 

reagálni. Az eltérést az is okozza, hogy a munkakörök és a képzettségek nem feleltethe-

tők meg teljes mértékben egymásnak. Egyes munkakörök többféle képesítéssel is be-

tölthetők, illetve – fordítva – egyes végzettségek többféle munkakör betöltését is lehe-

tővé teszik. Vannak jól és kevésbé konvertálható, illetve könnyen, vagy nehezen helyet-

tesíthető képzettségek. Ennek figyelembevételével már nagyon nehéz a képzési igények 

számbavétele (Vámos, 2002).  

Leginkább az elhelyezkedési nehézségekre vonatkozó adatok jelzik, hogy melyek a 

legkritikusabb szakterületek. Agrárvégzettséggel például nagyon nehéz elhelyezkedni, 

de az egyébként igen alacsony arányban részesedő természettudományos végzettség 

sem igazán piacképes (Galasi – Timár – Varga, 2004). E két szakterület helyzete egy-

részt utal arra, hogy a hazai felsőoktatás sok esetben nem jól reagál a munkaerőpiac 

mozgásaira, de arra is, hogy a nemzetközi összehasonlításokból nehéz egyértelmű kö-

vetkeztetéseket levonni, mert a nemzeti munkaerőpiacok szakmai szerkezete eltér egy-

mástól. 
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20.  ábra 
 

 
Az adatok forrása: Ladányi (2003b) 

Lásd 34. tábla 

 

A pedagógusképzés, illetve a bölcsészképzés túlburjánzása a hazai felsőoktatás 

szakmai szerkezetének egyik kritikus pontja. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a 

közoktatásban és a szakképzésben közel annyi pedagógusra sincs szükség, mint ameny-

nyit a felsőoktatás kibocsát. Ugyanakkor látni kell, hogy ez egy jól konvertálható szak-

terület. Ezt bizonyítja Berde (2005), amikor kimutatja, hogy a pedagógusszakmában el-

helyezkedni szándékozó munkanélküliek aránya közel azonos a foglalkoztatottak közöt-

ti arányukkal, vagyis a nyilvánvalóan sok fölösleges pedagógus vagy elhelyezkedik va-

lamilyen más szakterületen, s ezért eleve nem jelenik meg kiemelkedő arányban a mun-

kanélküliek között, vagy pedig munkanélkülisége idejére már felhagyott azzal a szán-

dékkal, hogy végzettségének megfelelő állást találjon magának. Ez alapján azt mond-

hatjuk, hogy a pedagógus-túlképzés valóban lehet pazarlás nemzetgazdasági szinten, de 

csak akkor, ha a képzés által biztosított szakmai és személyes kompetenciákat a munka-

erőpiac nem kellően használja ki.  

Kétségtelennek látszik, hogy a felsőoktatás és a gazdaság igényei közötti kapcsolat 

laza, áttételes, s a szakmai kínálat nem vezethető le a gazdaság vagy akár a hallgatók 

igényeiből. Ez utóbbit bizonyítja, hogy az egyes szakok esetében nagyon eltér jelentke-

zők és a felvettek aránya. Ugyanakkor a munkaerő-piaci információk nem arra utalnak, 

hogy a képzés szakmai szerkezete (legalábbis ilyen durva megközelítésben) befolyásol-

ná a diplomások elhelyezkedését, s ez lenne okozója az utóbbi évek munkaerő-piaci ne-

hézségeinek. Gyakorlati szakemberek meglátása szerint szinte minden nagy szakterüle-

ten jelentős a túlképzés, vagyis a képzési szerkezet átalakítása – legalábbis globálisan – 

nem befolyásolná a diplomások elhelyezkedési esélyeit. Nagy szakterületekben gondol-

kodva azt lehet mondani, hogy bármelyik irányba tolódna el a képzési szerkezet, az 

alapvetően csak a munkanélküliek szakképzettségi összetételét módosítaná.  
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22. tábla 

A hallgatók száma az egyetemi, főiskolai szintű oktatásban ISCED képzési 

területek szerint* 
 

  1990/91 2000/01  2007/08 
Változás 

2000/01–2007/08 

 Fő  % Fő  %  Fő  % (2000/01=100%)  

Összes tagozat        

Tanárképzés, oktatástu-

domány 
37 571 36,7 47 386 15,1 36 692 10,2 77,4 

Művészetek 1 213 1,2 4 617 1,5 6 550 1,8 141,9 

Humántudományok 1 992 1,9 23 196 7,4 28 491 7,9 122,8 

Társadalomtudományok 4 381 4,3 29 813 9,5 30 674 8,5 102,9 

Gazdaság és irányítás 9 471 9,3 66 943 21,4 92 517 25,7 138,2 

Jog 4 738 4,6 17 612 5,6 17 442 4,9 99,0 

Természettudományok** 1 647 1,6 5 405 1,7 10 993 3,1 203,4 

Informatika 2 662 2,6 25 136 8,0 14 728 4,1 58,6 

Műszaki tudományok 20 223 19,8 29 443 9,4 48 935 13,6 166,2 

Mezőgazdaság, állat-

egészségügy 
5 032 4,9 14 686 4,7 9 679 2,7 65,9 

Egészségügy, szociális 

gondoskodás 
9 960 9,7 25 256 8,1 32 617 9,1 129,1 

Szolgáltatás 3 497 3,4 23 745 7,6 30 073 8,4 126,6 

Összesen 102 387 100,0 313 238 100,0 359 391 100,0 114,7 

Nappali tagozat           

Tanárképzés, oktatástu-

domány 
26 891 35,1 25 990 14,1 19 176 8,4  

Művészetek 1 065 1,4 4 094 2,2 5 497 2,4 73,8 

Humántudományok 1 182 1,5 19 110 10,4 22 675 10,0 134,3 

Társadalomtudományok  3 170 4,1 20 265 11,0 21 001 9,2 118,7 

Gazdaság és irányítás 4 755 6,2 25 562 13,9 44 968 19,8 103,6 

Jog 3 128 4,1 9 158 5,0 9 798 4,3 175,9 

Természettudományok** 1 617 2,1 5 404 2,9 10 207 4,5 107,0 

Informatika 1 823 2,4 11 861 6,4 11 082 4,9 188,9 

Műszaki tudományok 16 685 21,8 23 980 13,0 37 712 16,6 93,4 

Mezőgazdaság, állat-

egészségügy 
4 416 5,8 9 400 5,1 5 978 2,6 157,3 

Egészségügy, szociális 

gondoskodás 
9 222 12,0 16 690 9,1 22 111 9,7 63,6 

Szolgáltatás 2 647 3,5 12 557 6,8 16 913 7,4 132,5 

Összesen 76 601 100,0 184 071 100,0 227 118 100,0 134,7 

* Kétszakos, illetve párhuzamos képzésben részt vevő hallgatók első szakjuknál vannak számításba véve. 

** Az élő természettudományok, a fizika tudományok, valamint a matematika és statisztika képzési 

területek együttesen. 

Forrás: Statisztikai Tájékoztató – Felsőoktatás, 2003/04 és Felsőoktatási Statisztikai Adatok
55

  

                                                 

55
 http://db.okm.gov.hu/statisztika/fs07_fm/ 
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A munkaerőpiac elvárásai 

 

Az oktatás és így a felsőoktatás, mint minden oktatás sokféle funkcióval rendelkezik, 

melyek között kiemelten a munkába állást készíti elő. Éppen ezért a munkaerőpiac igé-

nyeire mindenképpen tekintettel kell lennie (de nem kell feltétlenül gépiesen kiszolgál-

nia). Mint jeleztük, ez nem könnyű, hiszen ezek az igények térben és időben nagyon is 

változók lehetnek. Számbavételük éppen ezért nem könnyű, átfogó bemutatásukra nem 

is vállalkozunk, csak arra, hogy a munkaerőpiac által jelzett legfontosabb kompetenciá-

kat vegyük számba, részben utalva azokra a területekre is, amelyeken a kereslet és a kí-

nálat között feszültség tapasztalható. Mondandónk alapja a már jelzett kutatás (Publi-

kálva: Györgyi, 2006), amelyben részben az álláshirdetéseket vizsgáltunk, részben pe-

dig munkaerő-közvetítő vállalkozásokat, szervezetek, illetve néhány nagyobb munka-

adó tapasztalatait mértük fel interjús technikával. Bár törekedtünk minél több szakterü-

let helyzetének feltárására, egyik kutatásunk sem reprezentatív, ugyanis csak arról a kí-

nálatról, s az azokkal kapcsolatos munkaadói elvárásokról kaphattunk képet, amelyek a 

hirdetésekben, illetve a munkaerő-közvetítőknél megjelennek. Ez pedig elsősorban a tő-

keerős, s jelentős részben a nagyobb vállalkozásokat jelenti, a hirdetések esetében pedig 

a közszférának azokat a területeit, amelyeken gyakori az állások közlönyben való meg-

hirdetése (oktatás, egészségügy, illetve a jogi végzettséget igénylő állások). Ennek elle-

nére úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb jelzések kiolvashatók. Közel 1000 álláshirde-

tést dolgoztunk fel
56

. Interjúinkkal elsősorban az előző vizsgálat adatai mögé igyekez-

tünk látni, egyben feltérképezni jó néhány olyan tényezőt, amely a rövid hirdetésekben 

nem jelenhet meg
57.

 

A végzettséggel kapcsolatos elvárások 

A hirdetések feldolgozását tartalmazó adataink szerint a megszerzett szaktudás nem 

mindenhol elsődleges az elhelyezkedés során. Adataink alapján a szakterületek három 

csoportba sorolhatók. Az első csoportba tartoznak azok, amelyek alapvetően azonos 

szakterületen diplomát szerzett munkavállalót keresnek, s a munkavállalók végzettsége 

sem tesz lehetővé más szakterületen történő elhelyezkedést. Ilyen az egészségügy, a jog 

és az informatika. Egy másik csoportba tartoznak azok a szakterületek, amelyek szintén 

zárt körből keresnek dolgozókat, de amelyeknek versenyezniük kell a munkavállalókért 

más területekkel is, mert az elvárt végzettségű munkavállalók több szakterületen is ta-

lálnak maguknak állást. Ilyen a pénzügyi-gazdálkodási, valamint a műszaki szakterület. 

A harmadik csoportba tartozik az a két szakterület, amely más szakterületen végzett 

dolgozókat is szívesen foglalkoztat. A kereskedelem sok műszaki diplomást vár, illetve 

sok esetben nyitva hagyja a végzettséget, az oktatás pedig – amellett, hogy lényegesen 

magasabb arányban követeli meg az oktatási területen megszerzett diplomát, sok más – 

konkrétan meghatározott szakmájú – szakembert igényel.  

Mivel a kutatás idején BA végzettséggel még nem lehetett kikerülni a hazai főisko-

lákról, egyetemekről, ennek munkaerő-piaci értékét sem lehetett tényszerűen felmérni. 

Lehetséges volt viszont összehasonlítást tenni a jelenleg kifutóban lévő képzési rendszer 

kétféle szintű végzettségének értéke között. Ez az összehasonlítás jelzés lehet a későbbi 

                                                 

56
 A hirdetések közel felében beosztott munkatársakat, egyharmadában alsó vagy középszintű vezetőket, 

16%-ban felső vezetőket keresnek. Ezt a feltételt általában a hirdetések egyértelműen leírják, mindössze 

2-3%-uk hagyja bizonytalanságban az érdeklődőt. Részletesen lásd Híves, 2006. 
57

 Részletesen lásd erről Szerepi, 2006. Tanulmányának megállapításait ebben a cikkben is felhasználtuk.  
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két eltérő szintet jelző felsőfokú oklevél értékére nézve is, bár teljes mértékben általáno-

sítani nem lehet, hiszen egyrészt nem azonos a mögöttük álló szaktudás, másrészt az 

egyes intézmények oklevelei más és már értéket képviselnek, ami másképp jelentkezik 

a régi, s várhatóan másképp az új rendszerben
58

.  
 

23. tábla 

Egy-egy szakterületen milyen arányban várnak el a munkáltatók a szakterülethez 

illeszkedő vagy attól eltérő végzettséget (N=954) 
 

 Végzettség szakterülete 

Munkakör 

szakterülete 

Keres- 

kedelem, 

idegenforg. 

Pénzügy, 

Gazdál- 

kodás 

Oktatás Jog 
Infor- 

matika 
Műszaki 

Egészség- 

ügy, 

szociális 

Többféle Egyéb 
Nem 

derül ki 
Összesen 

Kereskedelem,  

idegenforg. 
13,1% 11,4% 0,6% 0,6%  22,2% 3,4% 3,4% 7,4% 38,1% 100,0% 

Pénzügy,  

gazdálkodás 
0,9% 87,0% 0,5% 0,9%  0,0% 1,9% 2,8% 0,9% 5,1% 100,0% 

Oktatás   21,7% 51,9% 5,4% 2,3% 0,8% 1,6% 0,8% 10,1% 5,4% 100,0% 

Jog   3,7% 95,1%    1,2%   100,0% 

Informatika     81,8% 3,0%  3,0%  12,1% 100,0% 

Műszaki  0,8%    94,3%  1,6% 1,6% 1,6% 100,0% 

Egészségügy,  

Szociális ter. 
   1,4%   93,2% 1,4% 2,7% 1,4% 100,0% 

Egyéb 2,5% 13,1% 2,5% 2,5%  21,3% 4,9% 7,4% 9,8% 36,1% 100,0% 

Összesen 2,9% 26,5% 7,9% 9,5% 3,1% 19,2% 9,1% 2,8% 4,6% 14,3% 100,0% 

Forrás: Híves, 2006.  

 

Az álláshirdetésekben a végzettség szintjére történő utalás nem jelenik meg hangsú-

lyosan. A hirdetések több mint felében nincs utalás a felsőfokú oklevél szintjére. Az ál-

lások harmadában azonban kifejezetten elvárják az egyetemi végzettséget, sőt ezek 

harmadában a doktori fokozatot is. Az arányok természetesen nem valósak, csak jelzés-

értékűek, mert mintánk nem reprezentálja a hazai álláshely-kínálatot. 

A munkaerő-közvetítő vállalkozások képviselőivel készített interjúink megerősítik, 

hogy az álláshelykínálat egy részében a végzettség szintje nem releváns kérdés. Pálya-

kezdők esetében valamivel hangsúlyosabban fogalmazódnak meg ilyen igények, de 

sokkal fontosabb a végzettséget adó intézmény presztízse, vagyis ha van különbség a 

két szint között, az sokkal inkább az intézmények összetételéből, konkrétan pedig abból 

adódik, hogy kisebb az egyetemi, mint a főiskolai diplomák értéke közötti különbség.  

                                                 

58 
Nem lehet például a korábbi helyzetből extrapolálni, hogy egy jó nevű egyetem BA végzettsége mit ér 

majd a munkaerőpiacon egy kevésbé jó nevű főiskola által adott MA végzettséghez képest.  
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24. tábla 

Milyen szintű végzettséggel keresnek a vállalkozások munkaerőt? 
 

  Eset % 

Legalább középfokú 59 6,2 

Felsőfokú 506 53,0 

Főiskolai 4 ,4 

BA-végzettség 1 ,1 

Egyetemi 198 20,8 

MA-végzettség 3 ,3 

Doktori fokozat 123 12,9 

Munkakörből lehet következtetni, hogy felsőfokú 

végzettség 
54 5,7 

Nincs 6 ,6 

Összesen 954 100,0 

Forrás: Híves, 2006.  

 

Az egyetemi végzettség előnyét sokan nem is a magasabb szintű, vagy más jellegű 

oktatásra vezetik vissza, hanem inkább az egyetemek szelekciós funkciójára, hiszen a 

jobb felkészültségű, jobb tanulási kompetenciákkal rendelkező fiatalok gyakrabban vá-

lasztják az egyetemi képzést, mint a főiskolait. A munkaerő-közvetítő szakemberek egy 

része lát előnyt a főiskolai képzésben is. Elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy az itt 

megszerzett gyakorlatiasabb tudás segítségével a jelölt hamarabb tud érdemi, hatékony 

munkát végezni, így a munkaadók ezt sokszor preferálják (elsősorban műszaki terüle-

ten). 

A főiskolai végzettség iránti kifejezett igény háttérbe szorulása az intézményi össze-

tételre visszavezethető fenti torzító tényező ellenére is azt jelzi, hogy az általa biztosított 

gyakorlatias tudás sok esetben nem jelent akkora előnyt, mint az elméleti felkészültség 

és/vagy az ehhez társuló egyéb kompetenciák. Még akkor sem, ha a munkakörök jelen-

tős részében ugyanúgy elfogadják a főiskolai végzettséget, mint az egyetemit.  

 Mindez azt jelenti, hogy a munkaerőpiac első körben (a hirdetések szintjén) vagy az 

egyetemi diplomát helyezi előtérbe, vagy nem tesz különbséget a kettő között, de abban 

az esetben, ha már lehetőség van finomabb megközelítésre (munkaerő-közvetítés), ott 

már értékeli adott esetben a főiskola előnyeit is. Ezen a szinten azonban már nem annyi-

ra az oklevél maga tölti be a szűrő szerepet, sokkal inkább azok a kompetenciák, ame-

lyek mérve, vagy önbevallás alapján a munkaadók (vagy első közben a munkaerő-

közvetítők) tudomására jutnak. Vagyis egyik képzés sem képes – nagy általánosságban 

– teljes mértékben megfelelni a munkaadók igényeinek, így a munkaerőpiac részben az 

elméleti felkészültséget, az egyetemi végezettséggel párosuló egyéb kompetenciákat ré-

szesíti valamelyest előnyben, a főiskolai végzettségűeknek meghagyva a lehetőséget, 

hogy közvetlen módon bizonyítsák felkészültségüket, rátermettségüket.  

Mindez arra utal, hogy az oklevél szintje inkább csak szűrő szerepet játszik, a mun-

kaerőpiac igényeit összességében mindkét intézménytípus képes kielégíteni. Hangsú-

lyoznunk kell, hogy az egyes ágazatokon belül, illetve az egyes intézmények között je-

lentős különbségek lehetnek a különböző oklevelek értékében, sőt vannak olyan szakte-

rületek, amelyeken a főiskolai és az egyetemi képzés egészen más munkakörökre készít 
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fel, így ezek egymásnak nem alternatívái. Az általunk elmondottak leginkább a gazda-

sági és a műszaki, vagyis a két „legnyitottabb” szakterületre érvényesek. 

A minőségi igények 

A végzettség szintjei közötti bizonytalan különbség felveti a minőség, vagyis a tudás 

és a kompetenciák mérésének igényét. Mivel a szaktudás feltérképezésére a munkálta-

tóknak többnyire nincs igazán lehetőségük (legfeljebb a próbaidő során), az oklevelet 

kibocsátó intézmény alapján feltételezhető szaktudás kerül előtérbe. A munkaerő-

közvetítéssel foglalkozó szakemberek egyértelműen fel tudják sorolni azokat a szakterü-

letükön működő intézményeket, amelyek oklevele sokat, s azokat, amelyek keveset ér-

nek. Ilyen listát természetesen nem adhatunk közre, de összességében elmondható, hogy 

elsősorban a régi, nagy múlttal, kiforrott oktatással rendelkező egyetemek, főiskolák ke-

rülnek az élre, s néhány újabb alapítású főiskola presztízse a legalacsonyabb. A magas 

presztízsű, keresett, megbízható intézmények között öt egyetemet és három főiskolát 

említettek. Az öt egyetem közül három fővárosi és két vidéki intézmény, a három főis-

kola mindegyike Budapesten található
59

. A lista másik végén öt főiskola (két vidéki, s 

három fővárosi intézmény), illetve azok egyes szakjai találhatók, közülük három főisko-

la egy–másfél évtizedes múltra visszatekintő magánintézmény. A nagy név azonban 

önmagában még nem jelent presztízst: két – egyébként jó nevű – főiskola egyes (szintén 

nem túl régi alapítású szakjai) is bekerültek a legrosszabbak közé. 

Az egyes intézmények okleveleinek értékelése utal a munkaerőpiac értékítéletére. 

Két megnevezett elit egyemről például az az általános vélemény (a munkaerőpiac egyes 

szegmenseit jól ismerő munkaerő-közvetítő szakemberek körében), hogy az ott végzet-

teket megtanították dolgozni, jobb a megjelenésük, határozottabbak. Ugyanakkor más 

intézmények által kibocsátott diplomák pedig teljesen piacképtelennek tartanak, amivel 

arra utalnak, hogy a képzési tartalomnak nincs köze a piac által elvártakhoz.  

A vélemények azt tükrözik, hogy az intézmények értéke között sok esetben nem az 

ott biztosított tudás tesz különbséget, hanem a végzettség iránti munkaerő-piaci igény, 

illetve a végzettség mögött sejthető kompetenciák. Vagyis nem annyira a képzés szín-

vonalával van baj, sokkal inkább a képzési struktúrával. 

Kompetenciák 

A kompetencia az egyén valamilyen területen történő cselekvőképességére utal, 

vagyis azt jelzi, hogy olyan tudással, készségekkel és attitűdökkel rendelkezik, amelyek 

a gyakorlati életben jól használhatóak (Vágó – Vass, 2006). A kompetencia fogalmának 

előtérbe kerülése jelzi azt is, hogy a társadalom, a munkaerőpiac olyan készségeket, jár-

tasságokat, személyiségvonásokat, motivációkat vár el az egyéntől, a munkavállalótól, 

amelyek megszerzése nem történik meg automatikusan a szocializáció során. Nem tör-

ténik meg, mert nem feltétlenül követeli meg a családi kultúra, s mert a munkamegosz-

tás olyan fokú, hogy az egyén nem is képes minden speciális élethelyzetre felkészülni 

az életében. Ebben a helyzetben kiemelt szerepet kell kapnia a képzésnek, s azon belül 

az iskolai képzésnek annak érdekében, hogy a különböző élethelyzetekben szükséges 

kompetenciákat, így a munkaerőpiac igényelte kompetenciákat is biztosítsa az egyén 

számára. A gazdaság gyorsan változó igényei újabb és újabb kompetenciákat helyeznek 

előtérbe (háttérbe szorítva eközben másokat), de ezek a kompetenciák gazdasági ágan-

ként, szakterületenként, munkakörönként, s akár cégenként is eltérők lehetnek. 

                                                 

59
 A lista természetesen nem ölel fel minden fontos szakterületet, csak azokat, amelyeken a megkérdezett 

multinacionális és munkaerő-közvetítő cégek tevékenykednek. 
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Minden korábbi kutatás – így a könyv e fejezetében jelzett kutatás is – azt jelzi, hogy 

a diploma fontos kelléke a munkaerőpiacra való belépésnek, de ahhoz, hogy valaki 

könnyebben s jobb álláshoz juthasson, különböző kompetenciákkal kell hogy rendel-

kezzen. Aki több vagy fontosabb kompetenciák (plusz jártasságok és kiegészítő tudás-

elemek) birtokában van, könnyebben juthat munkához, s nagyobb jövedelmet kaphat. A 

többiek lemaradnak ebben a versenyben, ami, mint korábban láttuk, egyre élesebb – 

legalábbis a jobb állások tekintetében.  

A munkaerő-piaci hirdetéseket feldolgozó felmérésünkben nem törekedhettünk a 

munkaerőpiac igényelte kompetenciák teljes körű felmérésére, mivel a hirdetések álta-

lában tömörek, s nem közlik a munkaadók minden elvárását. Kutatásunkban külön fog-

lalkoztunk a nyelvtudással és az informatikai tudással, illetve az ezzel kapcsolatos kom-

petenciákkal, valamint 19 egyéb kompetenciával
60

, azokkal, amelyek – tapasztalataink 

szerint – a leggyakrabban jelennek meg a hirdetésekben. Ezeket csoportosítottuk logi-

kus rendszerbe. Az interjúk esetében nyitva hagytuk a kérdést, rábízva az interjúala-

nyokra az általuk fontosnak tartott kompetenciák megnevezését.  

A nyelvtudás 

A nyelvtudás mindig is alapvető volt bizonyos munkakörökben, de az utóbbi egy-

másfél évtizedben köztudomásúlag felértékelődött. Ma már – nem véletlenül – a diplo-

ma feltétele a nyelvvizsga. Tudjuk, hogy a nyelvvizsga nem feltétlenül jelent használha-

tó nyelvtudást, az egyes cégek – a keresett munkakörök sajátosságaihoz igazodva – kü-

lönböző nyelvi kompetenciákat követelnek meg, s ez tükröződik a hirdetésekben is. Az 

álláshirdetések felében kötelező feltételként adták meg legalább egy nyelv valamilyen 

szintű tudását, de több mint 10%-ban két, vagy több nyelv ismeretét írták elő. Harma-

dában nem írtak a nyelvismeretről semmit, feltételezhető, hogy e munkakörök betölté-

séhez nem szükséges nyelvismeret. 

Az egyes szakterületek eltérő mértékben követelik meg a nyelvtudást. A jogi munka-

körökben például csak elvétve van rá szükség, de ahol igen, ott sok esetben másik ide-

gen nyelvet is elvárnak. Ugyancsak viszonylag ritkán igényli az egészségügy is a nyelv-

tudást, de minden ötödik esetben itt is kettőt. Az oktatás területén, a kereskedelemben és 

az informatikában viszont kiemelkedően fontos a nyelvtudás. Az előbbi kettőben sok 

esetben szükség van egy második idegen nyelvre is, az informatikai területen viszont 

egyértelműen az angol a döntő, egy nyelvvel itt már álláshoz lehet jutni. Az angol min-

den szakterületen előnyben van a némettel szemben. A német relatív magas súllyal sze-

repel viszont a műszaki szakterületen. Az oktatásban és a kereskedelemben is jelentős, 

de itt inkább az angollal párhuzamosan van rá igény. 

Az álláshirdetők általában egy, ritkábban több nyelvet követelnek meg. A multinaci-

onális cégek esetében különösen hangsúlyosan jelenik meg ez az igény, hiszen sok eset-

ben az idegen nyelv a napi munkanyelv.  

Interjúalanyaink lesújtó képet festettek a pályakezdők nyelvtudásáról. Egyesek ka-

tasztrofálisnak érzik a helyzetet, mások úgy látják, hogy a végzettek harmada használ-

ható nyelvtudással rendelkezik. A hangsúly itt a használhatón van, mert vagy a szóbeli, 

vagy az írásbeli kifejezőkészség az álláskeresők nagy részénél hiányos, holott nyelv-

vizsgával, vagyis dokumentálható nyelvtudással a diákok mindegyike rendelkezik. Ha a 

                                                 

60
 Jó fellépés (agilisság, jó kapcsolatteremtő, ill. kommunikációs képesség stb.), szervező készség, vezetői 

készség, alkalmazkodó készség, stressztűrő képesség, lojalitás, megbízhatóság, felelősségérzet, pozitív 

hozzáállás, szolgálatkészség, dinamizmus, nagy munkabírás, precizitás, pontosság, problémamegoldó 

képesség, eredményorientáltság, rugalmasság, meggyőző erő, képesség az önálló munkavégzésre, a cso-

portmunkára, kreativitás és ügyfélközpontú szemlélet. 
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30–40%-os nyelvtudást elfogadjuk, akkor is azt mondhatjuk, hogy a nyelvvizsga 60–

70%-ban nem képviseli azt a tudást, amiről szól.  

Hozzá kell tennünk mindehhez, s ez már túlmutat a kompetenciákon, túlmutat a kép-

zésen, hogy időnként a munkaadói elvárások is túlzóak, s a nyelvtudást valójában nem, 

vagy alig igénylik, inkább csak szűrő szerepet szánnak neki.  

A nyelvtudás az egyik legbiztosabban, s legkönnyebben mérhető kompetencia. Erre 

és kiemelt fontosságára, valamint arra, hogy a nyelvtudást tanúsító oklevél értéktelen, 

egyaránt visszavezethető, hogy ezt mérik a leggyakrabban. A munkaerő-közvetítő vál-

lalkozások mindegyike alkalmaz valamilyen nyelvi tesztet, amelynek sikeres megoldása 

esetén léphetnek csak tovább a munkavállalók a felvételi eljárás következő lépcsőjére.  

Informatikai ismeretek 

Az informatikai ismeretekkel kapcsolatos elvárások a hirdetések harmadában jelenik 

meg. Ez az arány feltételezhetően nem reális a tényleges elvárások tekintetében, mert 

azokon a szakterületeken (műszaki, gazdasági) sem kapunk magas arányokat, amelye-

ken az informatikai ismeretek ma már nélkülözhetetlenek. Minthogy azonban ezen a te-

rületen a felsőfokú képzésből kikerülők már bizonyosan rendelkeznek alapvető ismere-

tekkel, hiszen az egyetemet elvégezni e nélkül ma már nem nagyon lehet, ezért a mani-

fesztált elvárások között nem nagyon jelenik meg ez az igény. Ez egyben utal arra is, 

hogy a különböző kompetenciákkal kapcsolatos elvárások elsősorban akkor jelennek 

meg, ha az adott kompetencia tekintetében a munkaerő-kínálat jelentős mértékben nem 

fedi a munkaadók elképzeléseit.  

Egyéb kompetenciák 

A munkáltatók a hirdetésekben a végzettségen és a nyelvtudáson kívül további felté-

teleket jelölnek meg. Ezek az elvárások természetesen csak támpontot nyújtanak arról, 

mit is igényel a munkaerőpiac, mivel a hirdetések sajátosságainak megfelelően csak a 

legfontosabb igények fogalmazódhatnak meg, másrészt viszont nincs pontos informáci-

ónk arról, hogy ezek az igények mennyire valósak.  

A legfontosabb elvárás a szakmai tapasztalat. Az erre vonatkozó kérdésnél a legtöbb 

esetben a „naprakész ismeretek” szerepelnek, 54%-ban önállóan és további 7%-ban más 

típusú tapasztalattal együtt. A második leggyakrabban használt kifejezés a „széles szak-

területen megszerzett gyakorlat” (12%). A hirdetések kisebb részében (9%) csak általá-

nosságban említenek szakmai gyakorlatot, konkrétumok nélkül. 

Konkrét, dokumentált kiegészítő szakértelmet jelent az autóvezetés, de számszerűen 

ez sem igazán jelentős. Feltételezhető, hogy az informatikai tudáshoz hasonlóan itt sincs 

komolyabb feszültség a kereslet és a kínálat között, a jogosítvány ma már általános. 

Az előzőeken túl sokféle egyéb kompetencia is megfogalmazódik a munkaadók ré-

széről. Ezek a kompetenciák nehezen dokumentálhatók, legtöbbször a pályázónak saját 

magának kell az első szűrést elvégeznie, más részük viszont inkább csak jelzés számuk-

ra, hogy mit fognak kívánni tőlük a jelentkezéskor, s mire számítsanak később, az állás 

betöltésekor. A megkövetelt kompetenciák egy része a tanulmányok vagy – főként – 

munkavállalás során megszerezhető szakmai kompetencia, más része a munkatevékeny-

séggel kapcsolatos általános kompetencia (amely sok esetben a munkavállalók szemé-

lyiségjegyeivel kapcsolatos elvárás is egyben), a harmadik csoportja pedig a munkatár-

sakhoz, a céghez, a munkakörülményekhez való elvárt viszonyra vonatkozik, tehát in-

kább csak viselkedési szabály. 

Legnagyobb jelentőséggel a munkatevékenységgel közvetlenül kapcsolatba hozható 

kompetenciák bírnak, de ebben elsősorban a jó fellépés, a jó kommunikációs készség 



Képzés és munkaerőpiac A diploma bűvkörében 

 

 76 

játszik szerepet
61

. Jelentős hangsúlyt kap – bár ez már csak a hirdetések kisebb részében 

jelenik meg – a problémamegoldó képesség, a szervezői készség, illetve a vezetői kész-

ség.  

A munkatevékenységgel összefüggésbe hozható személyiségjegyek egyenletesebben 

oszlanak meg, a hirdetések 5–14%-ában jelennek meg, összességében azonban jelzik, 

hogy ez a terület is igencsak fontos a végzettségen s az egyéb szakmai ismereteken, 

kompetenciákon túlmenően. Kiemelkedőnek az önálló munkavégzéssel kapcsolatos el-

várás tekinthető. 

Összességében lényegesen kisebb súlyt képviselnek a munkahelyi beilleszkedéssel 

kapcsolatos elvárások. Nem állítható, hogy ezek nem fontosak a hirdetők számára, de 

nyilvánvalóan kevésbé helyeznek erre súlyt az első körben. A képességet a csoport-

munkára és az eredményorientáltságra törekvést lehet kiemelni ebből a körből. 
 

21.  ábra 
 

 
Az adatok forrása: Híves, 2006.  

Lásd 35. tábla 

 

A legtöbbször említett egyéb elvárás a tudományos tevékenység, tapasztalat, tudo-

mányos fokozat, de ez is csak a hirdetések 14%-ában fordul elő. Említést érdemelnek a 

jogi, a közigazgatási, illetve a műszaki ismeretek.  

  

                                                 

61
 Egységes és egyértelmű csoportképző ismérvek hiányában a kompetenciák itt jelzett csoportosítása 

csak munkafogalomként értelmezhető.   
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25. tábla 

Elvárt kiegészítő szakmai tapasztalat 
 

 N % 

Tudományos vagy kutatói tevékenység, tapasztalat, elismert-

ség, tudományos fokozat 138 14,4 

Jogi ismeretek (jogi vagy közigazgatási szakvizsga) 58 6,1 

Közigazgatási ismeretek, államigazgatás, rendészet 47 4,9 

Speciális műszaki, speciális szoftver-, IT–ismeretek, gyakorlat 44 4,6 

Banki, pénzügyi, piaci, finanszírozási ismeretek, tapasztalat 31 3,2 

Orvosi egészségügyi, gyógyszerészeti, mikrobiológiai ismeret 29 3,0 

Speciális menedzseri képesítés (pl. egészségügyi) 28 2,9 

Nemzetközi tapasztalat/kapcsolat, EU-s ismeret 24 2,5 

Szállítás, kereskedelmi tapasztalat, logisztika 11 1,2 

Oktatói tapasztalat, képesítés 10 1,0 

Mezőgazdasági ismeretek 4 0,4 

Speciális jogosítvány, tapasztalat 3 0,3 

Forrás: Híves, 2006.  

 

A fentieken túlmenően előfordulnak olyan munkáltatói igények (időbeosztás, utazási 

készség), amelyek a szaktudással, a megszerzett kompetenciákkal nem hozhatók össze-

függésbe, sokkal inkább az adott munkakörben elvárt sajátosságokhoz való alkalmaz-

kodásra utalnak.  

A munkaközvetítő szakemberek a fentieket további elvárásokkal egészítik ki, illetve 

részben más kompetenciákat helyeznek előtérbe. Így például az aktivitást, a helyzetfel-

ismerő készséget, a pozitív emberi kapcsolatokra való törekvést, a stressztűrést, a dina-

mizmust, a tárgyalókészséget és a logikai-elemző képességet. Az eltérés elsősorban az 

eltérő mintára vezethető vissza, az imént említett kompetenciák ugyanis a multinacioná-

lis vállalatok szervezeti kultúrájához, működéséhez való alkalmazkodás igényéből fa-

kadnak. Ezek jelszavai: csapatmunka, egyéni felelősség, kreatív problémamegoldás, 

erős stressztűrő képesség, dinamizmus, valamint a munka és a cég iránti elkötelezettség 

igénye.  

A megkövetelt, elvárt kompetenciák, képességek, személyiségjegyek mérésére ritkán 

van lehetőség. Még a munkaerő-közvetítőkhöz forduló tőkeerős cégek mindegyike sem 

engedhet meg magának komolyabb kompetencia-tesztet. Az elvégzett tesztek leggyak-

rabban a kommunikációs készséget, a problémamegoldó-készséget, a problémaorientált 

gondolkodásmódot, a tanulási kompetenciákat, a csapatmunkára való készséget, a kitar-

tást, a gyors megoldó készséget és a megosztott figyelemre való képességet igyekeznek 

mérni, a korábbihoz képest kissé más metszetben kijelölve a legfontosabb területeket, 

utalva egyben arra, is hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, így a 

frissen kilépők is ezeken a területeken nagyon különbözők. Más esetekben a munka-

adók, munkaerő-közvetítők lemondanak a mérésről, s inkább csak a munkavállalók ön-

értékelésére hagyatkoznak.  

Az elvárások egyaránt vonatkoznak a pályakezdőkre és az idősebbekre, de a munka-

erő-közvetítők tapasztalatai alapján a fiatalabbak rosszabb teljesítményt mutatnak, mint 

az idősebbek. A tapasztalatok szerint elsősorban a szaktudást kiegészítő kompetenciák-
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kal van komoly baj, de hogy mely elemeivel, azt nem könnyű egyértelműen kideríteni, 

mert a munkaadók sem mindig definiálják pontosan elvárásaikat. Sok esetben csak átté-

telesen fogalmazzák meg igényeiket, szakmai gyakorlatot, szakmai tapasztalatot elvárva 

a munkavállalóktól. E fogalmakba aztán ki-ki mást gondol, gondolhat bele, a cégkultú-

rák megismerésétől kezdve a munkahelyi viselkedési szabályok elsajátításán keresztül a 

teherbírásig. A szakmai gyakorlat fontosságára utal, hogy ennek hiányában a pályakez-

dők a fiatalok javára írható előnyöket (rugalmasság, család, elkötelezettség hiánya, mo-

bilitás, jó szaktudás, jó tanulási kompetenciák) sem tudják kihasználni, s inkább csak 

akkor jutnak álláshoz, ha a munkaadó nem tud tapasztaltabb szakembert felvenni.  

 

A felsőfokú szakképzés és a munkaerőpiac 

 

A felsőfokú szakképzés
62

 a felsőfokú képzés expanziójával kapcsolatos problémákra 

igyekezett megoldást keresni, a tanulók számára vonzó, a felsőfokú végzettséggel kon-

kuráló végzettséget biztosítani, viszonylag olcsón, s lehetőség szerint olyat, amire a 

munkaerőpiacon igény van.  

Bevezetésének hátterében az állt, hogy a felsőoktatás kilencvenes években elkezdő-

dött expanziója nem átgondolt oktatáspolitikai stratégián alapult, sokkal inkább a kép-

zésben érintett szereplők közvetlen, rövid távú érdekein. A korábban elfojtott tanulási 

lehetőségek következtében – igazodva sok más fejlett ország szemléletéhez is – gyöke-

ret vert a „tanulás alapjog” típusú szemlélet, amelynek hatására először a költségtéríté-

ses képzés nyert teret, majd fokozatosan bővült az államilag támogatott képzés kerete is.  

Az oktatási intézmények számára mindez bevételnövekedést, stabilitást, jelentett, vagyis 

ők maguk is érdekeltek voltak az expanzióban. Egy idő után már akkor sem állhattak el-

len ennek a folyamatnak, ha látták az ezzel párhuzamosan megjelenős színvonalcsökke-

nést, hiszen nem maradhattak le a tanulókért folytatott versenyben.  

A színvonalcsökkenés egyrészt azt jelentette, hogy a korábbi jó egyetemekre, főisko-

lákra most már gyengébb tanulók is bekerültek, másrészt pedig azt, hogy megjelentek 

olyan új oktatási intézmények, amelyek tömegesen bocsátották ki, a színvonalasabb régi 

iskolák oklevelével formailag azonos értékű okleveleket, holott a diplomák mögötti tu-

dás részben a tanulók, részben pedig az oktatók összetétele következtében messze nem 

volt azonos.  

Az expanzió gazdasági, társadalmi következményei jó ideig még nem látszottak, 

mert a fejlődő és átalakuló gazdaság, illetve a közszféra felszívta a diplomásokat – igaz 

sok esetben kiszorítva onnan más, adott esetben szintén diplomával, de elavult tudásra 

utaló diplomával rendelkezőket, vagy egyszerűen csak a fiatalabbakat részesítette 

előnyben az idősebbekkel szemben. A felsőfokú tanulásból tehát mind a gazdaság, mind 

a végzett tanulók profitáltak. Profitáltak még abban az esetben is, ha a tanult szakma 

nem, vagy nem teljesen felelt meg a munkaadók által elvárt képzettségnek.  

Néhány év után mind a kutatók egy része, mind az oktatásirányítás számára nyilván-

valóvá vált, hogy ez a folyamat nem tartható hosszabb távon. A kereslet és a kínálat 

szakmai szerkezete közötti eltérés miatt sokan nem a tanult szakmájukban helyezkednek 

el, ami felvetette, azért, mert nem feltétlenül szükséges minden érettségizett számára a 

hosszú felsőfokú tanulás. Külföldi példák nyomán ezért került bevezetésre a felsőfokú 

                                                 

62
 A képzés 1998-as bevezetésekor akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésnek (AIFSZ) nevez-

ték, jelenlegi néven a 2005. évi felsőoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról) ha-

tálybalépésétől nevezzük.  
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szakképzés, amely a felsőfokú továbbtanulási igényeket egyrészt igyekezett lerövidíte-

ni, másrészt pedig a munkaerőpiac által elvárt szerkezethez közelíteni.  

A felsőfokú képzés szakmai szerkezete több okból nem követte a munkaerőpiac igé-

nyeit. Az egyik ilyen ok, hogy a munkaerőpiac nem tudta pontosan megmondani, hogy 

mire is van szüksége. Nem voltak, s ma sincsenek meg azok a legitim szakmai szerve-

zetek, amelyek megfogalmazhatnák ezeket az igényeket, de valójában a gyors gazdasági 

változások nagyon meg is nehezítik a jövőbe látást. A helyi, térségi szintű prognóziso-

kat egyrészt a felsőfokú oktatási intézmények és a gazdaság közötti hagyományosan 

gyenge kapcsolatok akadályozzák, másrészt pedig a regionális szintű együttműködések 

szinte teljes, vagyis minden szektort érintő hiánya
63

.  

A képzési piac tökéletlensége, vagyis egyrészt az, hogy maguk a tanulók sem ismerik 

a munkaerőpiac igényeit, másrészt az, hogy a diplomával viszonylag jó eséllyel tudtak 

akkor is elhelyezkedni, s jó jövedelmet tudtak elérni, harmadrészt pedig az, hogy az ál-

lamilag támogatott helyek többségére a kapuk megnyitása után is túljelentkezés volt, 

vagyis a gyengébbek számára a nem igazán piacképes szakirányokon történő tanulás is 

vonzó volt, azt jelentette, hogy az oktatási intézmények szinte bármilyen képzést siker-

rel indíthattak el.  

Az oktatási kormányzat ebbe a folyamatba nem tudott, vagy nem akart durva módon 

beavatkozni, már csak az intézményi autonómiára tekintettel sem. Éppen ezért merült 

fel – külföldi minták alapján – egy olyan, rövid idejű felsőfokú képzés indítása, amely 

alternatívája lehet a hagyományos felsőoktatásnak, s amely fokozottan figyel a munka-

erőpiac igényeire.  

A két szféra közötti kapcsolat kialakításának sokféle módja lehet, kezdve a nálunk is 

megvalósuló, a képzésindítás gazdasági kontrolljától kezdve, a képzés megvalósításá-

ban való különböző típusú gazdasági részvételen át a végzettek munkaerő-piaci helyze-

tének nyomon követéséig, s az ez alapján történő visszacsatolásig. Mindegyik megol-

dásnak van előnye, hátránya is.  

A nálunk megvalósult kötelező közvetítő eszköz az akkreditációs eljárásba lett be-

építve. Ennek révén várta a kormányzat, hogy a képzési szerkezet illeszkedik a munka-

erőpiac kívánalmaihoz. Hamar nyilvánvalóvá vált azonban, hogy egy olyan formális 

elemet jelentett ez, amely semmiféle garanciát nem adott arra, hogy a kínálatban valós 

munkaerő-piaci igények jelennek meg, így néhány év után ez a közvetítő eszköz meg-

szűnt.  

 

A rövid idejű felsőfokú képzés sok európai országban már korábban meghonosodott, 

s jó alternatívája a hosszú idejű felsőfokú oktatásnak. Egyes országokban (pl. Svédor-

szág) domináns szerepet tölt be harmadfokon. Egységes európai modellje nem alakult 

ki, ahány ország annyiféle cél, annyiféle konstrukció, s mindez eltérő eredményekkel.
64

 

Hazai elindítása egyértelműen kormányzati döntés volt, a képzési programot nem a 

gazdaság kényszerítette ki. (Szemben például Ausztriával, ahol a gazdasági élet szerep-

lő sokkal intenzívebben vettek részt az ottani hasonló program kereteinek kialakításá-

ban.) 

  A magyar „modell” a már működő oktatási intézményekre épített, valamelyest hát-

térbe helyezve – de egyáltalán nem kizárva! – ezzel a munkaadókat, a munkaadói szer-

vezeteket
65

.  

                                                 

63
 Itt elsősorban a több megyét érintő régiós szerveződések hiányára gondolunk, mert a felsőfokú oktatási 

intézmények többsége nem csak egy-egy megye munkaerőpiacát látja el szakemberrel.  
64

 Lásd a külföldi példákról lásd Hrubos, 2002. 
65

 Az oktatási kormányzat nem is nagyon tehetett mást, hiszen a középfokú szakképzésbe sem sikerült a 

vállalkozói szférát az elképzeléseknek megfelelően bevonni: az 1993-as szakképzési törvény még a né-
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Az 1998-ban elindult felsőfokú szakképzés csak lassan terjedt. Szakmai körökön kívül 

alig lehetett róla tudomást szerezni, a hallgatók inkább a felsőfokú képzést részesítették, 

részesítik előnyben. Természetesen nem lehet megmondani pontosan, hogy a képzés 

milyen mértékű bővülése lett volna ideális, hiszen nincs egyértelmű viszonyítási ala-

punk. Egyedül a kormányzati szándékhoz tudunk viszonyítani: az ez megtestesítő álla-

milag támogatott férőhelykínálatot viszont hosszú évek során sohasem sikerült betölte-

ni.  

A felsőfokú szakképzés nagyon lassan, de végül is egyre nagyobb szeletet hasított ki a 

középfok utáni képzésen belül, a 2000-es évek közepén már az összes felsőfokra beirat-

kozott hallgató 13–14%-át fogadta. A végzett hallgatókat tekintve azonban lényegesen 

alacsonyabb ez az arány, s a különbség nem a felsőfokú szakképzés expanziós fázisára 

vezethető vissza (vagyis nem arra, hogy a végzettek száma a két évvel korábbi, még 

alacsonyabb szintű beiskolázási adatokon alapul). 
  

26. tábla 

A felsőfokú oktatásba és a felsőfokú szakképzésbe kerülők (felvettek)  és az ott 

tanulók száma, 2005 
 

 Hallgatók 
Felsőfokú szak-

képzés 

Felsőfokú okta-

tás** 

Újonnan felvett hallga-

tók (tanulók) 

Nappali hallgató 4 223 58 303 

Esti hallgató 67 1 607 

Levelező hallgató 1 204 34 676 

Középiskolai felsőfokú szakkép-

zésbe beiratkozók* 
9 000 9 000 

Összesen 14 494 103 586 

Az összes felvett hallgató arányá-

ban (%) 
14,0% 100,0% 

Az összes tanuló Nappali tagozaton 18 140 248 572 

 7,9% 100,0% 

Nappali, esti és levelező tagozaton 

összesen 
23 614 402 080 

 5,9% 100,0% 

* Becsült adat 

** A doktori képzések és a továbbképzések nélkül 

Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/2005, Sediviné, 2006 és  Gyorsjelentés 

a 2005/2006. …. 
66

tanév közoktatási előzetes statisztikai adataiból  

 

A felsőfokú szakképzés lassan feléledt, de – az oktatásban résztvevők illetve a kutatók 

– általában a folyamat lassúságát hangsúlyozták, utalva ezzel arra, hogy nem egészen 

úgy történik minden a felsőfokú szakképzésben, illetve a felsőfokú szakképzés körül, 

mint ahogyan várták. A tisztánlátást nehezítette, hogy szisztematikus kutatások nem tör-

téntek, csak néhány sporadikus kutatás alapján lehetett megismerni a programot, intéz-

ményeit, szereplőit. Ezek a kutatások általában az intézményrendszerrel foglalkoztak, 

                                                                                                                                               

met mintájú duális rendszerben gondolkozott, a szakmai gyakorlatban a munkaadóknak, vagyis a cégek-

nek, intézményeknek juttatva a fő szerepet, végül azonban – nem kis részben a gazdasági szervezetek ér-

dektelensége következtében – az inkább csak kivételképpen megengedett iskolai szakmai gyakorlat vált 

dominánssá. Olyannyira, hogy később törvényi szabályozás is a való élethez igazodott, s ma már a gya-

korlati képzés finanszírozása is legfeljebb a második, harmadik képzési évben igyekszik a középfokú 

szakképzést a gazdasági szférába terelni.  
66

 http://www.om.hu/letolt/statisztika/statisztika_elozetes_051215.xls 
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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 meg-

bízható eredményt elérni, mert egyrészt a minta kialakítása ütközik nehézségekbe, más-

részt a válaszadói hajlandóság csekély.  

Bár pontos adatok nincsenek, de a képzést ismerő szakemberek állítják, hogy hatal-

mas a lemorzsolódás. Ennek egy része tényleges lemorzsolódás, vagyis a tanulók egy 

része egyben a képzési rendszerből is kilép, más része viszont saját szakterületén feljebb 

lép a felsőoktatásba. A jogszabályok mind a felvételi eljárásban, mind a későbbi tanul-

mányok során lehetőséget nyújtanak a kedvezőbb feltételekkel való felsőfokú oktatásba 

történő belépésre és arra is, hogy a felsőfokú szakképzésben tanultakat beszámíthassák 

a tanulók a későbbiek során.  

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

zésindítási jogosultsággal, ami valójában ennél több képző helyszínt jelent, hiszen a fel-

sőfokú intézmények gyakran helyezik ki képzéseiket középiskolákba.  

A vártnál alacsonyabb részvételi arány mellett más kritikák is illetik a képzést, de át-

fogó vizsgálat hiányában nem lehet megmondani, hogy ezek a minden bizonnyal jogos 

kritikák a képzés mekkora részét érintik. E kritikák részben a képzés és a munkaerőpiac 

laza vagy hiányzó kapcsolatára utalnak, a képző intézmények bevételorientált stratégiá-

jára, a tananyag elméletorientáltságára (a tervezett gyakorlatorientált megközelítés he-

lyet), s gyakran hallani, hogy maguk a tanulók sem tekintik végcélnak ezt a képzést, 

sokkal inkább ugródeszkának a felsőoktatáshoz.  

A felvetett problémák késztették a Pécsi Tudományegyetem Oktatáskutató Központ-

ját arra, hogy a képzés bevezetése óta eltelt 10 év után – 2008-ban – egy kutatás kereté-

ben megpróbálja feltárni a képzés munkaerőpiaccal való kapcsolatát befolyásoló ténye-

zőket, s megláttatni azokat az összefüggéseket, amelyek a képzési programra jellem-

zők
67

.  

A kutatás elsősorban a felsőfokú szakképzés és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok-

ra fókuszált, s e szemüvegen keresztül vizsgálta a munkaadók érintettségét, az oktatási 

intézményi szándékokat, az oktatás tartalmi kérdéseit, valamint a tanulói ambíciókat. 

Hipotéziseink elsősorban a két szféra, tehát a munkaerőpiac és az oktatás közötti kap-

csolatra vonatkoztak. Azt vizsgáltuk elsősorban, hogy melyek azok az érdekek, amelyek 

nem késztetik a két szféra – s elsősorban az oktatási szféra – intézményeit a szorosabb 

kapcsolat kialakítására.  

A kutatás három nagyváros 12 intézményére felfűzve zajlott, oktatási intézmények-

nél, munkaadóknál és tanulókkal készített interjúk alapján
68

. A módszer, illetve a minta 

természetesen nem tette lehetővé a téma precíz, számszerű elemzését, pusztán arra nyúj-

tott lehetőséget, hogy a kapcsolatrendszer fenti módon körvonalazott elemeinek hátteré-

re, mozgatórugóira rámutassunk. A téma értelmezését segítette egy egy évvel korábbi, 

kizárólag Pécsett készített tanulói kérdőíves felmérés
69

. 

 

A felsőfokú szakképzés peremfeltételeiben az indítás óta két alapvető változás tör-

tént. Egyrészt csökkent az érettségizők száma, így egyre nagyobb hányadukat tudta fel-

szívni a felsőoktatás, másrészt bevezetésre került a felsőoktatásban a kétszintű képzés, 

                                                 

67
 A kutatást az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatta.  

68
 12 oktatási intézményt, 21munkáltatót és 20 két-három éve végzett diákot kérdeztünk meg, megisme-

rendő részletes tapasztalataikat.  
69

 A felmérés az akkor tanulmányai első évének végén járó minden felsőfokú szakképzésben résztvevő 

tanulót megcélzott. A 11 ilyen képzési programot indító intézményből 9 tanulóit értük el, akiknek túl-

nyomó többsége, összesen 234 fő vállalkozott kérdőívünk kitöltésére.  
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az alapszakokon hasonló képzési célokkal, mint amelyek a felsőfokú szakképzés tekin-

tetében megfogalmazódtak. Vagyis itt is, ott is elsősorban a gyakorlati ismeretek kerül-

tek előtérbe.  

A tanulók munkaerő-piaci ambíciói a tanulás kezdetén 

Hogy a képzési kínálat milyen mértékben igazodik a munkaerő-piaci elvárásokhoz, 

abban szerepe van a tanulók képzéssel kapcsolatos elvárásainak. Kutatásunk azt jelzi, 

hogy az itt tanulók nem képeznek homogén réteget. Sok szempontból különbség van a 

középiskolai, illetve a felsőfokú intézmény által szervezett programban résztvevők kö-

zött. Az előbbiek gyengébb tanulmányi eredménnyel végezték középiskoláikat, valami-

vel kevésbé beszélnek idegen nyelven, s kevésbé iskolázott szülői háttérrel rendelkez-

nek. Sok esetben közvetlenül érettségi után, saját középiskolájukban folytatják a tanu-

lást, s meg sem próbálkoznak a felsőfokú továbbtanulással. Az ő esetükben a felsőfokú 

szakképzés nem a felsőfokú, hanem a középfokú szakmatanulás alternatívája.  

A fentiekkel ellentétben a felsőfokú intézmények által szervezett képzésben a hallga-

tók jobb tanulmányi eredménnyel érkeznek, s lényegesen többen próbálkoztak a felső-

fokú képzésbe bejutni. Számukra felsőfokú szakképzésben folytatott tanulmányok vagy 

kudarcot jelentenek – hiszen nem tudtak bejutni a felsőfokú képzési programokba –, 

vagy pedig csak átmeneti helyzetet. Kivételt csak azok a speciális szakmát tanuló fiata-

lok jelentenek, akik számára ez a képzési program kínálja az egyetlen tanulási lehetősé-

get az adott szakterületen, illetve akik valamilyen divatos szakterületen (pl. média) ta-

nulnak. A tanulók összetétele azonban ez utóbbi a képzéseken is vegyes, vagyis nem 

mindenki számára vonzók ezek, így a sikerszakmáknak – ha kisebb mértékben is, de – 

meg kell küzdeniük mindazokkal a problémákkal, amelyek a kevésbé sikeres szakokat 

jellemzik.  

A felsőoktatási intézményben tanulók lényegesen erősebben kötődnek a szakterület-

hez, mint a középiskolában tanulók, ugyanakkor magasabb arányban tartják elhibázott-

nak 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 pálya-

választásukkal, mint azok, akik kötődnek az adott szakterülethez. Ha összefüggésbe he-

lyezzük 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 terüle-

tet, 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 ismeretlen intézmény ismeretlen tanáraihoz, ismeretlen képzéseihez alkal-

mazkodni, hanem a középiskolás korban megszokott szituáció ismétlődik még néhány 

évig.  

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

ménytípusban szervezett képzésben, a képzéssel kapcsolatos tapasztalataik nagyon kö-

zel állnak egymáshoz.  

Kutatási eredményeink szerint tanulási aspirációik tekintetében – a két képző intéz-

ménytípust együttesen kezelve – a tanulók öt csoportja határolható le  

Legnagyobb arányban azok találhatók meg közöttük, akik nem ezt a programot te-

kintették eredeti céljuknak. Egy részük kifejezetten érdeklődik a tanulni kívánt szakterü-

let iránt, céltudatosan építik pályájukat. Saját érdeklődési területükön tanulhatnak, fő 
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céljuk azonban továbbra is az, hogy diplomához is jussanak. Törekvéseiket alapvetően 

ennek rendelik alá, nem elégszenek meg a felsőfokú szakképzés szintjével. Ugródesz-

kának szánják a felsőfokú szakképzést, olyan képzésnek, ami megkönnyítheti a bejutá-

sukat a felsőoktatásba, s az átvitt kreditpontok révén megkönnyíti későbbi előrehaladá-

sukat is.  Minden bizonnyal ezzel hozható összefüggésbe az, hogy a szakmai gyakorlat 

iránt nem mutatnak különösebb érdeklődést
70

.  

A másik, eredetileg szintén a felsőoktatásra aspiráló réteg számára a tanult szakterü-

let nem vonzó, őket csak a végzettséget igazoló bizonyítvány érdekli, a szakma, a szak-

terület iránt közömbösek. Vagy nem rendelkeznek kialakult elképzeléssel, hogy milyen 

szakterületen szeretnének dolgozni, vagy pedig nem arra a szakterületre jutottak be a 

felsőfokú szakképzésben, amire szerettek volna a felsőoktatásban. Számukra a szakirá-

nyú felsőfokú továbbtanulás sem igazán vonzó perspektíva. Ez a hozzáállás nagyon 

könnyen pályaelhagyókká teheti őket – ha csak nem éri őket valamilyen egyértelmű po-

zitív hatás tanulmányaik során. 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 csoportja a felsőfokú továbbtanulással nem is próbálkozott. A 

legrosszabb középiskolai tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, s jelentős arányban 

választották az érettségi után saját szakközépiskolájuk programját. Szakmával kapcsola-

tos elképzeléseik nem egységesek, de leginkább iskolájukhoz ragaszkodnak, sokkal ke-

vésbé a szakterületükhöz. Néhány interjú arra utal, hogy ezek a fiatalok inkább csak va-

lamilyen külső kényszer következtében tanulnak tovább, leginkább saját gyerekkorukat 

igyekezve megnyújtani. Ennek következménye, hogy gyakorta a középiskolásokra jel-

lemző fegyelmezetlenséggel végzik tanulmányaikat.  

A negyedik, markánsan elkülöníthető, de nem túlságosan nagynak tűnő csoport tagjai 

korábban felsőfokú tanulmányokat folytattak, de onnan lemorzsolódtak. Minden bi-

zonnyal belátták, hogy számukra nem megfelelő a felsőfokú tanulás, ezért megeléged-

nek a felsőfokú szakképzéssel. A legkevésbé akarnak továbbtanulni, vagyis ők tekinthe-

tők az egyik, a felsőfokú szakképzést végső célnak tekintő tanulói rétegnek. 

Végül meg kell említenünk egy ötödik tanulói csoportot, akik nagyon tudatosan, s ki-

fejezetten az érdeklődésük miatt választották a vizsgált képzést, s azon belül a tanult 

szakterületet. Ez a réteg sem nagy, leginkább ahhoz a néhány szakmához kötődik, 

amelynek nincs alternatívája a felsőoktatásban. E csoportba 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 program elvégzését tűzték ki maguk elé. Nem csak a szakterület iránt érdeklődnek, de 

a felsőfokú szakképzésképzés elvégzése is elsődleges számukra.  

A kutatás tehát azt jelzi, hogy a felsőfokú szakképzésben jelentős arányban tanulnak 

– az információk alapján úgy látszik, hogy többségben vannak – olyan tanulók, akik 

számára a képzés munkaerő-piaci hozadéka nem fontos. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a 

képző intézmények is háttérbe szoríthassák ezt a tényezőt programjaik indításakor. 

Hogy nem csak a munkaerő-piaci hozadék nem annyira fontos számukra, hanem sok 

más, a képzéssel összefüggő tényező sem, arra álljon itt a pécsi kérdőíves adatfelvétel 

alapján készült kimutatás. Rákérdezve a képzés különböző elemeihez való viszonyra, az 

                                                 

70
 Ezzel kapcsolatban az rajzolódik ki a kutatásból, hogy a továbbtanulási tervek megvalósítása lehetsé-

ges, 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 keve-

sebb mint 10%-a látott erre esélyt, holott ennél többen gondolták a felsőfokú szakképzést ugródeszkának. 
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derül ki, hogy a szakma, a szakterület iránti érdeklődést leszámítva a közömbösség az 

uralkodó
71

.  

Bár, mint láttuk, a tanulók érdeklődése kevéssé irányul a képzés munkaerő-piaci ho-

zadékára, a továbbtanulásra, vagy munkába állásra vonatkozó elképzeléseik nem feltét-

lenül valósulnak meg, így kénytelenek mégis a tanult szakterületen maradni. Hogy mi-

lyen lehetőségekkel, arra a végzett tanulókkal készített interjúkból igyekeztünk megta-

lálni a választ, rákérdezve csoporttársaik sorsára is. Számszerű adatokkal így sem ren-

delkezünk, de árnyaltabb képet rajzolhatunk a lehetséges kimenetekről, s azok hozzáve-

tőleges arányairól. 
 

22.  ábra 
 

 
Az adatok forrása: Kérdőíves felmérés pécsi oktatási intézmények felsőfokú szakképző 

programjaiban tanulók között, 2007.  (N=234) 

 

A kilépés egyik formája a programból való lemorzsolódás. Ennek három leggyako-

ribb oka a követelmények nem teljesítése miatti kimaradás, a felsőoktatásba való átlépés 

és a nyelvvizsga-követelmény (már ahol van) teljesítésének hiánya. Az okok tehát ösz-

szetettek, vannak, akik számára a lemorzsolódás valójában előrelépést jelent. Interjúala-

nyaink 5–75% közöttire teszik a lemorzsolódás arányát.  

A végzettek közül sokan továbbtanultak, főként azon a szakterületen, amelyet a fel-

sőfokú szakképzésben is tanultak, de vannak olyanok is, akik új szakterület felé orientá-

lódtak. Érdekes összefüggés rajzolódik ki a korábbi sikertelen főiskolai-egyetemi felvé-

teli és a továbbtanulás között: a továbbtanulók elsősorban azok közül kerülnek ki, akik 

korábban nem is próbálkoztak ezzel. Ez arra utal, hogy a kudarcos felvételit követően az 

érintett tanulók egy része, amint teheti, azonnal átlép a felsőoktatásba, másik jelentős 

                                                 

71
 A kérdés így hangzott: Az előzetes elvárásaidnak mennyire felel meg ez a képzés? A lehetséges vála-

szok: Megfelel, mert … illetve Nem felel meg, mert … formában voltak megadva. A különböző állítások 

közül tetszés szerinti számút lehetett kiválasztani. 
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része pedig – legalábbis időlegesen – lemond erről a szándékáról. A továbbtanulás első-

sorban azokon a szakterületeken tanulók között jelentős, ahol nehezebb az elhelyezke-

dés, s ahol a magasabb iskolai végzettségnek nagy a hozadéka.  

Interjúalanyaink iskolatársaikról összegyűjtött információi szerint a szakmájukat el-

hagyók, vagyis a más szakterületen munkát vállalók száma meghaladja a saját szakterü-

leten dolgozókét. Ezt csak tényként tudjuk rögzíteni, nem tudjuk megmondani, hogy 

milyen mértékben okozza ezt a helyzetet a munkaerő-piaci fogadókészsége. A felsőfo-

kon továbbtanulók sokkal nagyobb eséllyel maradnak szakterületükön. Természetesen 

ebben nem, vagy nem feltétlenül a munkaerőpiac értékítélete játssza a fő szerepet, hi-

szen a szakirányú felsőfokú továbbtanulás egyben azt is jelenti, hogy az érintett tanulók 

szakmai elkötelezettsége erősebb, s nyilván mindent el is követnek annak érdekében, 

hogy a kitanult szakmában dolgozhassanak. Munkanélküliség előfordul, de nagyon rit-

ka. 

A szakterületen való elhelyezkedés ellenére a kérdezettek többsége úgy ítélte meg, 

hogy alulfoglalkoztatják őket, vagyis olyan munkakörben, amely nem igényli a meg-

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

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

munkakörbe kerülhessenek a végzettek.  

Nagy a különbség az egyes szakmák munkaerő-piaci értéke között. Vannak olyan 

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

amelyeken szívós munkával előre lehet jutni.  

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

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

lentét feloldása valószínűleg más szakmák, szakterületek még rosszabb elhelyezkedési 

lehetőségivel lehetséges.  

Az elhelyezkedéssel kapcsolatban rá kell mutatnunk arra, hogy a korábban szakmát 

szerzettek munkaerő-piaci helyzete kedvezőbb, mint a csak felsőfokú szakképzést el-

végzőké. Többen maradtak saját szakterületükön, s a fizetésükkel is elégedettebbek. Ez 

arra utal, hogy ha a felsőfokú szakképzés javít egyáltalán a végzettek munkaerő-piaci 

helyzetén – ezt nem tudhatjuk, hiszen nincs középfokú végzettségű releváns kontroll-

csoportunk –, akkor elsősorban azokén, akiknek nem csak ez az egy szakmai végzettsé-

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

vizsgálatra lenne szükség. 

Azok a munkaadók, akik a felsőfokú szakképzésben gyakorlati képzőhelyet biztosí-

tanak, 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, amelyeken a felsőfokú szak-

képzésben végzetteknek nem kell felsőoktatásban végzett riválisokkal megküzdeniük az 

álláskeresés során. Ez a képzési rendszer munkaerő-piaci kontrolljának általános hiá-

nyát jelzi.  

Mindez arra utal, hogy vannak jól eltalált, vagyis tényleges munkaerőhiányra épülő 

képzések, de vannak olyanok, amelyek csak azért képesek életben maradni, mert az ok-

tatási expanzió miatt a tanulók mind magasabb iskolai végzettséget igyekeznek szerez-

ni. A magasabb végzettség kedvezőbb elhelyezkedési lehetőséggel párosul, anélkül 

azonban, hogy a munkaadóknak pontos rálátása lenne a képzésre, s anélkül, hogy az ok-

tatási intézmények rákényszerülnének a munkaerő-piaci igények figyelembe vételére.  

Természetesen kivétel mindkét oldalon van (főként a képző intézmények oldalán), de 

ezek nem a rendszerszerű működés termékei, hanem rendszeren kívüli hatások. Olya-

nok, amelyek ideig-óráig, szűkebb-tágabb körben érvényesülnek 
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Munkaadók és iskolák  

A munkaadók és az oktatási intézmények
72

 közötti kapcsolatot – ha egyáltalán be-

szélhetünk róla – alapvetően a gyakorlati képzés alapozhatja meg. Az oktatási intézmé-

nyek, illetve azok tanulói gyakorlati helyet keresnek, a munkaadók pedig foglalkoztat-

ják őket. Ez óhatatlanul azt jelenti, hogy legalább minimális szinten tudnak, vagy tud-

hatnak egymásról. Természetesen elképzelhető a két szféra kapcsolata ezen kívül is, hi-

szen képzési tevékenység tartalmát érintő szakmai együttműködés gyakorlati képzés 

nélkül is kialakulhatna, de ilyennel a felkeresett intézményekben nem találkoztunk. Ma-

radt tehát a gyakorlati képzés, amelyet különbözőképpen egészített ki valamilyen más 

szakmai együttműködés. Kutatásunk tapasztalatai természetesen árnyaltabb képet jelez-

nek, mint amelyet hipotéziseinkben sommásan megfogalmaztunk, így az együttműkö-

désnek három nagy csoportját vázolhatjuk fel.  

Legtipikusabbnak a távolságtartó kapcsolat látszik, ami sok esetben a kapcsolat szin-

te teljes hiányát jelenti, más esetben csak valamilyen formális együttműködést a szak-

mai gyakorlat terén. Hátterében egyrészt az áll, hogy a jogszabályok nem teszik szüksé-

gessé az együttműködést, valójában még a gyakorlati képzés sem igényel a legszüksé-

gesebb adminisztráción túl bármilyen kapcsolatfelvételt. Az iskola a kidolgozott képzési 

program alapján oktat, függetlenül attól, hogy a munkaerőpiac mit, milyen tudást igé-

nyel(ne), a gyakorlati képzésre vállalkozó cégek, intézmények pedig vagy az ingyen 

munkaerő haszna, vagy valamilyen személyes megkeresés okán fogadják a tanulókat. 

Az iskola nem fogalmaz meg konkrét elvárásokat a szakmai gyakorlattal kapcsolatosan, 

vagy ha igen, nem foglalkozik vele, hogy ezek az elvárások teljesülnek-e. A munkaadó-

kat pedig nem érdekli, hogy mi történik az iskolában. Vagy olyan munkakörökben fog-

lalkoztatják a tanulókat, amire éppen lehetőségük van, vagy pedig – ha hagyománya van 

a tanulók fogadásának, akkor – a megszokott – középiskolai tanulók, vagy főiskolai-

egyetemi hallgatók számára szabott – munkakörökbe kerülhetnek. A későbbi foglakoz-

tatás szempontjai sem késztetik őket a tanulók tudásával és azon keresztül az oktatás 

tartalmi elemeivel való megismerkedésre. A kisebb cégek esetén kicsi a munkaerőmoz-

gás, ritkán vesznek fel dolgozókat, így nem igazán érzik hiányát a képzési kínálat rész-

leteit érintő ismereteknek, nagyobb cégek esetén pedig a munkaerő-utánpótlást biztosító 

részleg („HR”) képtelen átlátni minden egyes munkakörre vonatkozóan az elvárásokat, 

így azzal már nem tudnak foglalkozni, hogy mit kínál számukra egy periférikusnak lát-

szó, sosem hallott képzés program.  

Mindez egy önmagát erősítő folyamatot takar, amelyben 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 náluk gyakorlatozó tanulók, hallgatók révén alkothatnak képet a felsőfokú szakkép-

zésben tanulók kvalitásairól, így visszajelzést sem adnak az oktatásnak esetleges elvárá-

saikról.  

A kapcsolatok másik típusával egy esetben találkoztunk. Itt az erős szakmai kohézió-

val jellemezhető ágazatnak sikerült valamelyest kitörni a fenti ördögi körből. A vállal-

kozásokat vezető szakmai elit és az elit képző intézmény régóta megvalósult szakmai 

kontaktusa alapján indult az együttműködés, ami ugyan nincs mindenre kiterjedően ki-

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

valamelyest reflektálhasson is az elméleti képzés tartalmára. Ez a szakmai kapcsolat 

azonban nem a felsőfokú szakképzés talaján alakult ki, hanem vagy a középfokú, vagy a 

                                                 

72
 A szabályozás szerint felsőfokú szakképző programot felsőfokú oktatási intézmények, vagy – felsőfokú 

oktatási intézményekkel együttműködve – középiskolák indíthatnak.  
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felsőfokú képzéssel kapcsolatban (esetleg mindkettőben), ami arra utal, hogy a képzési 

program nem, vagy csak nagyon nehezen képes függetlenedni a már meglévő struktú-

ráktól, ugyanakkor építhet is az előzményekre. Ez az építkezés azonban nem törvény-

szerű: jó néhány olyan céggel is találkoztunk, amely a középfokon tanulók mellett befo-

gadja szakmai gyakorlatra ugyanazon iskola felsőfokú szakképzésében tanulókat is, 

anélkül, hogy definiálná maga számára, hogy új képzési programról, új feladatokról van 

szó, s ennek érdekében beszerezné a szükséges információkat. A problémát e kapcsolat-

típus esetében az jelenti, hogy az együttműködés 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 elhe-

lyezkedése.  

A személyi összefonódáson alapuló kapcsolat látszik a legsikeresebbnek. Alapja, 

hogy az oktatásban (sőt már annak megtervezésében is) megjelennek a gyakorlati szak-

emberek, akik a kettős pozícióban, tanárként és a cégek, intézmények alkalmazottai-

ként, személyes kapcsolatokat is építve vesznek részt az elméleti képzés kialakításában, 

illetve a szakmai gyakorlat megtervezésében. Ennek eredményeként a gyakorlati szak-

emberek tapasztalatai itt jelennek meg leginkább a képzésben. A sikerhez hozzájárul az 

is, hogy ezeken a területeken sok az elkötelezett szakember, akinek szívügye a képzés 

(hisz éppen ezért vesznek részt benne). Ez azt elhivatottság teszi lehetővé azt is, hogy 

mind a gyakorlati, mind az elméleti képzés meg tudjon újulni, a személyi összefonódás 

pedig azt is, hogy a megújulás két oldala összhangban legyen.  

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a felsőfokú szakképzés gazdasági és oktatási 

szereplői alapvetően csak akkor találnak egymásra, csak akkor képesek egymásra odafi-

gyelni, megfogalmazni egymással kapcsolatos elvárásaikat, s teljesíteni a másik fél elv-

árait, ha ezt valamilyen „különleges” vagyis rendszeren kívüli tényező indokolja. Ha 

ezek a feltételek nem állnak fenn, akkor a gazdasági szféra szinte teljességgel negligálja 

a felsőfokú szakképzést, nem is érdekli különösebben, hogy mi történik az oktatásban, s 

a gyakorlati képzésben is csak akkor vesz részt, ha erre kifejezetten „megkérik”, vagyis 

vagy az oktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak kérését teljesítik, vagy a hozzájuk 

forduló tanulókét.  

Ezek a tapasztalatok arra utalnak, hogy a képző intézmények a képzés indításakor, 

működtetésekor nem kényszerülnek a munkaerőpiac jelzéseire figyelni. Jelenleg nincs 

olyan mechanizmus, amely ezt kikényszerítené, vagy elősegítené. Hiába van túlkínálat 

ebben a képzési programban, ha a tanulók számára nem állnak rendelkezésre a munka-

erő-piaci eredményességet megbízhatóan tükröző indikátorok. A képző intézmények 

számára pedig nem létkérdés a kapacitások teljes kihasználása, hiszen a felsőfokú szak-

képzés nem a fő profiljuk.   

A tanulmányok 

Annak ellenére, hogy a tanulók jelentős része nem munkaerőpiac-orientáltan érkezik 

a képzésbe, az iskolák sokat tehetnek annak érdekében, hogy a képzés befejezésére sar-

kallja őket, s olyan szakmát adjanak számukra, amelynek birtokában – ha mégis úgy 

gondolják – viszonylag könnyen el tudjanak helyezkedni. Ez akár visszahathat a tanulók 

munkavállalási szándékaira is, hiszen a diploma sem jelent feltétlenül elhelyezkedési és 

jó kereseti lehetőséget.  

Mint korábban írtuk, a felsőfokú szakképzést megvalósító intézmények többsége 

nincs kapcsolatban a munkaerő-piaci szereplőkkel, így eleve korlátozott a lehetőségük 

arra, hogy a képzés tartalmát is a munkaerőpiac igényeihez igazítsa. De ezt leszámítva 



Képzés és munkaerőpiac A diploma bűvkörében 

 

 88 

sem mindegy, hogy a képzés el tud-e a határolódni a középfokú és a felsőfokú képzés-

től, hogy inkább továbbtanulásra készít-e fel, vagy inkább a munkaerőpiacra, vagy hogy 

milyen az elmélet–gyakorlat aránya. S mindezt természetesen úgy kell megoldani, hogy 

valamelyest találkozzon a tanulók képességeivel, érdeklődésével, szándékaival is, ellen-

kező esetben ugyanis a tanulók jó része nem tekinti végcélnak a felsőfokú szakképzést, 

s az általa nyújtott munkaerő-piaci lehetőségeket. 

Ami a képzés tartalmi elemeit érinti, nehéz általánosan értékelni a helyzetet, mert 

nem lehet, vagy legalábbis nagyon nehéz átfogó értékelési szempontokat kialakítani. A 

kutatás azonban rávilágít arra, hogy az oktatási intézmények nagyon nehezen tudnak el-

szakadni hagyományos képzésüktől. Középfokú oktatási intézmények esetében kevésbé 

látszik szembetűnőnek ez a probléma, ami jelentheti azt is, hogy a szükségszerű 

együttműködés a középfokú és egy felsőfokú oktatás intézmény között új minőséget ho-

zott létre, de jelentheti azt is, hogy csak a tanulók és a munkaerőpiac középfokú oktatás-

tól nem különböző elvárásainak felelnek meg. A felsőfokú oktatási intézmények esetén 

viszont egyértelműen kiütközik, hogy az esetek jelentős részében a felsőfokú szakkép-

zés alig határolódik el a hasonló szakterületen folytatott felsőfokú képzéstől. A tanulók 

nézőpontjából nézve ez azt jelenti, hogy az elméleti képzés hasonló, mint a felsőfokú 

képzés esetén
73

, munkaadói oldalról nézve pedig a túlzottan elméleti irányt vetik fel kri-

tikaként. Hozzá kell tennünk, hogy – mint a későbbiekben majd utalunk rá – a munka-

adók sokkal inkább a középfokú végzettségűek számára ajánlott munkakörökben számí-

tanak a felsőfokú szakképzésben végzettekre. Az elméleti képzés dominanciája megfe-

lelhet a tanulók egy részének, hiszen jelentős számban egyébként is a felsőoktatásba 

igyekeztek jutni, ugyanakkor egyrészt nem felel meg azoknak az oktatáspolitikai elvárá-

soknak, amelyek a képzés indításakor megfogalmazott gyakorlatközpontúságát képzel-

ték el
74

, másrészt nem felel meg az ilyen oktatásra számító tanulóknak. Hozzá kell ten-

nünk ehhez, hogy többnyire nem felel meg a tanulók felkészültségének sem, hiszen a 

tanulók jelentős részét nem vették fel a felsőoktatásba, vagy pedig félbehagyta ottani ta-

nulmányait.  

Az elméleti oktatás túlzott súlyában feltételezhetően komoly szerepet játszik, hogy a 

felsőfokú intézmények (mint ahogy gyakorta a középfokú intézmények is) saját dolgo-

zóikat foglalkoztatják, legalábbis kivételképpen fordul elő gyakorlati szakemberek fog-

lalkoztatása. Emiatt az elméleti oktatás és a gyakorlat is sokszor elszakad egymástól. Az 

elméleti oktatóknak időnként fogalmuk sincs a gyakorlatról, hiányosan készítik fel a di-

ákokat a gyakorlati munkára, nem egyszer elavult ismereteket közvetítve, emiatt nem is 

tudnak megfogalmazni elvárásokat a gyakorlatokkal szemben.  

Kivételt azok a képzések jelentenek, amelyek megtervezésében részt vettek helyet 

gyakorlati szakemberek, de ez sem garancia azonban arra, hogy a gyakorlatorientált lesz 

képzés, hiszen a tanárok egy része e képzésekben is távol áll a gyakorlati tapasztalatok-

tól. 

A követelmények teljesítése általában nem okoz gondot a tanulók számára, az egyet-

len kivételt a szakmai nyelvvizsga jelenti. Ennek hiánya sok tanulót megakadályozott 

abban, hogy befejezze a képzést. Ez arra utal, hogy a tanulók korábbi nyelvtudása
75

 

vagy megkopott, vagy nem igazán alkalmas arra, hogy erre szakmai nyelvtudást alapoz-

ni lehessen.  

                                                 

73
 Olyannyira hasonló, hogy sok diák közös órákról, s közös vizsgakövetelményekről számolt be.  

74
 2001-ig a külső gyakorlat minimális arányát (50%) jogszabály is előírta. (Imre–Györgyi, 2006) 

75
 A pécsi felmérés adatai azt jelzik, hogy a tanulók nyelvtudása nem – saját bevallásuk, illetve a letett 

nyelvvizsgák alapján jónak tűnik: 94%-uk beszél legalább egy idegen nyelvet, jelentős mértékben (80%) 

legalább középfokon. 
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A kutatás nem hozott felszínre általános problémát az oktatás színvonalával kapcso-

latosan, a kritikák inkább csak utólag, a munkaerőpiac elvárásainak tükrében fogalma-

zódtak meg. Ez arra utal, hogy a résztvevők többsége elfogadja azt, ami a képzésen be-

lül történik, a lemorzsolódás elsősorban nem ezzel kapcsolatos. A visszatekintő kritikák 

viszont általános problémaként említették a tananyag korszerűtlenségét, az elméleti tu-

dás túlzott hangsúlyát, hasznos témák/tárgyak kimaradását a tananyagból, valamint a fe-

lesleges, gyakorlatban nem használható tudás túlsúlyát. A tanárokat elsősorban azok 

kritizálták erősen, akik nem tanultak tovább, hanem munkát vállaltak felsőfokú szak-

képzéstanulmányaik 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 főis-

kolán-egyetemen tanulók lesújtó véleményéhez képest pozitívnak látszik. 

A szakmai gyakorlat 

A képzésen belül a szakmai gyakorlat teremtheti meg a legintenzívebb kapcsolatot a 

képzés és a munkaerőpiac között. Természetesen csak akkor, ha a tanulók gyakorlati 

képzése felkészült gyakorlóhelyeken, s átgondolt program szerint történik. Ennek alap-

feltétele lenne, hogy az oktatási intézmények válogatni tudjanak a gyakorlatot biztosító 

cégek, intézmények között, vagy pedig ráhatásuk legyen a gyakorlat lefolyására.  Ezzel 

szemben a tapasztalat az, hogy az intézmények számára nem könnyű feladat a képzőhe-

lyek megtalálása, befolyásuk pedig alig van az ottani eseményekre. A képző helyeket 

sok esetben nem is az oktatási intézmények biztosítják, hanem a hallgatók maguk kere-

sik meg, s mivel a munkaadók jelentős része vagy csak szívességből vállalkozik erre a 

feladatra, vagy pedig az olcsó munkaerőre tart igényt, sem a tanulók, sem az oktatási in-

tézmények nincsenek abban a helyzetben, hogy elvárásokat fogalmazzanak meg, s azo-

kat betartassák.  

Esetenként előfordul, hogy az oktatási intézmény és a munkaadó szerződést köt 

egymással. Bár leginkább ebben az esetben kontrollálható a szakmai gyakorlat, de a 

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

fogadó fél mennyire érdekelt a tanulók képzésében. Van, ahol külön programot dolgoz-

nak ki számukra, s tudatosan készítik fel őket, máshol inkább csak unatkoznak a tanu-

lók, anélkül, hogy komolyabb feladatot kapnának. 

Más 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
76

. E megoldás elő-

hozza azt a kérdést, hogy mire is készít fel a felsőfokú szakképzés. S mivel erre a mun-

kaadók nem igazán tudják a választ, a hagyományos sémáknak megfelelően, tehát a kö-

zépfokú gyakorlóhelyek a középiskolásoknál megszokott munkakörökben, a felsőfokú 

gyakorlóhelyek pedig az ott megszokott munkakörökben gyakorlatoztatják őket. Az el-

ső esetben a tanulók érzik magukat rosszul, hiszen úgy gondolják, nem használják ki tu-

dásukat, képességeiket, a másik esetben pedig a munkaadók nem tudnak mit kezdeni a 

hallgatókkal, akik valamivel kisebb tudással rendelkeznek, mint a főiskolai, egyetemi 

hallgatók.  

                                                 

76
 A középfokú képzéshez hasonló FSZ-hallgatószerződés, melyet a tanuló és a gyakorlatot biztosító gaz-

dálkodó szervezet köt, csak 2007 szeptemberétől kötelező. E szerződést, illetve a szerződés gazdálkodó 

szervezetek általi betartását az illetékes kamara ellenőrzi. Amennyiben nem gazdálkodó szervezet (ha-

nem például állami intézmény) nyújtja a gyakorlatot, az oktatási intézmény és a gyakorlati képző intéz-

mény köt együttműködési megállapodást.  
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A szakmai gyakorlat harmadik, s legnagyobbnak látszó szeletét azok megoldások je-

lentik, 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 bizto-

sítani. 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 gya-

korlóhelyet. 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. 

Általános problémának tűnik, hogy a gyakorlat túlságosan rövid, amit mind a diákok, 

mind a munkaadók kritizálnak. Ez elsősorban azért, mert rövid időre nem érdemes be-

tanítaniuk a diákokat. Természetesen őket elsősorban a munkahozadék érdekli, de meg-

ítélésünk szerint a tanulók is vesztenek ezzel, hiszen ha betanítanák őket legalább egy 

munkakörre, akkor abban az egyben tennének szert némi jártasságra.  

A gyakorlatot biztosító munkaadók jelentős része egyaránt tájékozatlan a képzés cél-

járól és a tanulók képességeiről, ami megnehezíti a releváns szakmai gyakorlat feltétele-

inek megteremtését. 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 szakembe-

rek is részt vesznek. Ez utóbbi esetben a személyes kapcsolatok sokat segítenek, de az 

elméleti oktatók egy része közömbös a munkaerőpiaccal szemben.  

A gyakorlati munkahelyet biztosító cégeknek, intézményeknek szembe kell nézniük 

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

többnyire nincs szisztematikusan felépítve, különösen azoknál a cégeknél, amelyek in-

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

vállalták el a feladatot, ezért a gyakorlatvezetéssel megbízott szakemberek jelentős mér-

tékben igyekeznek építeni a tanulók érdeklődésére. Miután azonban a tanulók jelentős 

része nem elég motivált a tanulásra, a képzés itt szenved csorbát. A gyakorlati képzés – 

s ennek következtében a felsőfokú szakképzés – ily módon sok sebből vérzik, jelentősen 

megnehezítve azoknak a tanulóknak a helyzetét, akik tanulni szeretnének, azoknak a 

cégeknek a helyzetét, amelyek elkötelezettek a képzés és az annak megfelelő szakmai 

gyakorlat mellett, s azoknak az oktatóknak, oktatási intézményeknek a helyzetét, ame-

lyek, illetve akik, átgondoltan végzik, vagy szeretnék végezni oktatói tevékenységüket.  

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

gyakorlati munkahelyet biztosító cég, cégek és a képző intézmény összehangolt tevé-

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

leginkább körvonalazódni a szakmai gyakorlat fontossága, s itt foglalkoznak a legcélra-

törőbben a tanulók egészével, így itt számít legkevésbé az, hogy melyik tanuló mennyi-

re, s mi iránt motivált. E gyakorlatokon ugyanis nem a tanuló, hanem a gyakorlóhelyen 

dolgozók játsszák a kezdeményező szerepet.  

A tanulmányok után 

Hogy mi történik a hallgatókkal a tanulmányok során, illetve után, arra a legnehe-

zebb választ adni, hiszen még a drága követéses vizsgálatok eredménye is kétséges az 

alacsony válaszadási hajlandóság miatt. Ugyanakkor fontos is egyben, hiszen ez a kép-

zésé igazi mércéje. Kutatásunk a tanulói interjúkból igyekezett megragadni a gyakoribb 

jelenségeket, mégpedig oly módon, hogy az egykori csoporttársak sorsára is rákérdez-
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tünk. Számszerű elemzésre természetesen ez a megközelítés nem alkalmas, csupán arra, 

hogy kirajzolódjanak a legtipikusabb utak, s azok hozzávetőleges nagyságrendje.  

Az iskolák szerint a kimaradás három leggyakoribb oka a bukás, a felsőoktatásba va-

ló átlépés és a nyelvvizsga-követelmény (ahol ilyen követelmény is van) 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, 

ahol a képzést elkezdők ¾-e nem fejezi be a tanulmányait. A lemorzsolódásnak általá-

ban nem tanulmányi oka van, sokkal inkább az érdeklődésre vezethető vissza vagy pe-

dig a szakma nagyon rossz munkaerő-piaci helyzetére. A lemorzsolódók egy része szak-

területet vált, másik része pedig munkába áll, arányukat nem tudjuk megbecsülni. 

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

is befolyással lehetnek, eldöntve, hogy a felsőfokú szakképzésképzésben tanulók szá-

mára mennyire könnyítik meg a felsőoktatási programokba történő bejutást. A felkere-

sett iskolák közül mindössze eggyel találkoztunk, amelyik nem adott könnyítést a felső-

fokú szakképzésben végzettei számára az intézményen belüli felsőfokú továbbtanulás 

esetén Ennek megfelelően a végzettek közül sokan továbbtanultak, főként az eredeti 

szakterületükön, de vannak olyanok is, akik főiskolai vagy egyetemi tanulmányaik so-

rán új szakma felé orientálódtak. Érdekes összefüggés rajzolódik ki a korábbi sikertelen 

főiskolai-egyetemi felvételi és a továbbtanulás között, a továbbtanulók ugyanis elsősor-

ban azok közül kerülnek ki, akik korábban nem próbálkoztak ezzel. Ez arra utal, hogy a 

kudarcos felvételit követően a mégis továbbtanulók jelentős része el sem végzi felsőfo-

kú szakképzéstanulmányait, tehát vagy nagyon fontos nekik a továbbtanulás, s amint te-

hetik 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 nagyobb a hozadé-

ka. Ez egyes szakmák esetében ez azt jelenti, hogy a szinte lehetetlen munkaerő-piaci 

helyzetből menekülnek a tanulók, más esetben inkább csak a karrierépítés nélkülözhe-

tetlen kelléke a diploma. Olyan szakmával is találkoztunk azonban, amelyben annyira 

jók az elhelyezkedési lehetőségek, hogy nem érdemes magasabb fokra lépni.  

Információink szerint a szakmájukat elhagyók, vagyis a más szakterületen munkát 

vállalók száma meghaladja a saját szakterületen dolgozókét, de nem lehet megmondani, 

hogy ebben mekkora a szerepe a szakterület iránti érdektelenségnek, s mekkora az elhe-

lyezkedési nehézségeknek. Az információk arra utalnak, hogy mindkettő jelen van.   

A továbbtanulók sokkal nagyobb eséllyel maradnak szakterületükön, de ez nem fel-

tétlenül a munkaerőpiac értékítélete, hiszen a szakirányú továbbtanulás egyben nagyobb 

szakmai elkötelezettséget is jelent. 

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

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

lalkoztatják őket, vagyis olyan munkakörben, amely nem igényel felsőfokú szakképzés, 

vagy felsőfokú végzettséget. A felsőfokú végzettség hozadéka itt is jelentős, de valójá-

ban a felsőfokú végzettség is csak azt teszi lehetővé, hogy a felsőfokú szakképzésnek 

megfelelő munkakörbe kerülhessenek a végzettek.  

Az elhelyezkedéssel kapcsolatban rá kell mutatnunk arra, hogy a felsőfokú szakkép-

zésképzésbe való belépést megelőzően szakmát szerzettek munkaerő-piaci helyzete 

kedvezőbb, mint a csak felsőfokú szakképzésképzést végzőké. Többen maradtak saját 

szakterületükön, s a fizetésükkel is elégedettebbek. Ez arra utal, hogy ha a felsőfokú 

szakképzés javít egyáltalán a munkaerő-piaci helyzeten – ezt nem tudhatjuk, hiszen 

nincs középfokú végzettségű releváns kontrollcsoportunk –, akkor elsősorban azokén, 
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akiknek nem csak ez az egy szakmai végzettségük van. Ezt a jelenséget egyelőre nem 

tudjuk értelmezni, ehhez további célirányos vizsgálatra lenne szükség. 

Nagy a különbség az egyes szakmák helyzete között. Vannak olyan végzettségek, 

amelyekkel teljesen reménytelen az elhelyezkedés, s vannak olyanok, amelyeken szívós 

munkával előre lehet jutni. Munkanélküliség előfordul, de nagyon ritka.  

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?) olya-

nok, amelyek értéktelenek, s csak azért életképesek, mert a tanulók – tegyük hozzá: a 

munkaerő-piac igényeivel összhangban – mind magasabb iskolai végzettséget igyekez-

nek 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 ala-

csony 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 a felsőfokú szakképzésben gyakorlati képzőhelyet biztosí-

tanak, 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 felsőfokú szakképzést 

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 a felsőfokú szakképzést végzett hallgatók képzettségének megfelelő munkakörök 

elegendő számban vannak, akkor is figyelembe kell venni, hogy a munkaadók egy része 

a talán ismertebb, de mindenképpen magasabb értékű végzettségnek számító diplomá-

val 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 feltéte-

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

is könnyen megtaníthatók ezekre. A felsőfokú szakképzésben végzettek előnye a ko-

moly gyakorlati tapasztalat lehetne, de a képzés – mint láttuk – nem igazán fordít erre 

komoly energiát. A felsőfokú szakképzésképzés azokon a területeken a legsikeresebb, 

ahol vagy egyáltalán nincs felsőfokú képzés, vagy pedig nem bocsát ki elegendő szak-

embert. 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 munkaerő-

piac középfokú végzettségként értékeli.  

Összegzés 

Az utóbbi 10-15 év folyamatai azt jelzik, hogy a diploma munkaerő-piaci hozadéka 

hajtott, s hajt ma is tömegeket a felsőoktatásba. Ez a hozadék azonban egyre kisebbnek 
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látszik, pontosabban nagy egyéni különbségek adódnak ebben a hozadékban, s az egyé-

ni különbségek mögött oktatási intézményi különbségek, e mögött pedig strukturális 

okok is fellelhetők. Az intézményi struktúra az egységes felvételi rendszerrel és az ál-

lamilag támogatott férőhelyek eloszlásával minden bizonnyal változik a közeljövőben, 

megerősítve a nagyobb, népszerűbb, s jobbnak tartott intézményeket. Kevésbé látszanak 

viszont azok a folyamatok, amelyek a képzési szerkezet megújítását és a képzések tar-

talmi megújulását eredményezhetik.  

Diplomások esetében a munkaadói elvárások, mint láttuk nagyon összetettek, még 

egy olyan viszonylag szűk munkaadói szegmensben is, mint amely az említett kutatás 

látókörébe került. Éppen ezért kizárt, hogy az oktatási rendszer, akár képző, akár szűrő 

funkciója révén teljes egészében biztosítani tudja ezeket az elvárásokat, még akkor sem, 

ha a jelenleginél sokkal jobban igyekszik (igyekezne) tekintettel lenni ezekre. Előrelé-

pésként értékelhető az oklevélmellékletek kiadása, amelynek révén az oktatás, ha nem is 

alkalmazkodik az elvárásokhoz, de legalább segítheti a munkaadók tájékozódását
77

. 

Ugyanakkor alapkérdések nincsenek ma még tisztázva a rendszerben, így például az, 

hogy mely kompetenciák biztosítása kinek a feladata. Nélkülözhetetlennek látszik eb-

ben a társadalmi konszenzus kialakítása, vagyis közmegegyezés arról, hogy mi az okta-

tás (s ezen belül mi a közoktatás, s mi a felsőoktatás), mi az egyén (a család), s mi a 

munkaadói szféra feladata
78

.  

Hogy milyen rendszer lenne ideális, nem kívánunk állást foglalni, mert úgy gondol-

juk, hogy ez alku kérdése, ezért ebben csak az érintettek dönthetnek. Csak utalunk rá, 

hogy már jelenleg van néhány olyan terület, amiben már közmegegyezés van. Fel sem 

merül például, hogy a felsőoktatás vagy a munkaadók finanszírozzák az autóvezetői jo-

gosítvány megszerzését, holott az állások jelentős részében ezt elvárják.  

A szakmai gyakorlat megszerzésére lehetőséget nyújt az a hazánkban is egyre terjedő 

gyakorlat, hogy a fiatalok életének egy részében a tanulás és a munkavállalás párhuza-

mosan vagy egymás váltva történik, vagyis érezhetően megnyúlt az első stabil munka-

helyig terjedő időszak. Ezt segíti, segítené a gyakornoki rendszer, ami viszont nem ter-

jedt el. A fenti folyamat ellenére még mindig az a tipikus, hogy a végzettek minden 

szakmai gyakorlat nélkül próbálják megvetni lábukat a munkaerőpiacon. E rendszer ki-

terjesztése minden bizonnyal hozzájárulhatna a frissen végzettek – későbbi – könnyebb 

elhelyezkedéséhez. 

Az elvárt kompetenciák egy része egyértelműen nem a felsőoktatáshoz, hanem a 

közoktatáshoz kapcsolható. Általában nem ezek hiánya jelent problémát a munkaadók-

nak, de időnként még diplomások esetében is előfordul ilyen. A nyelvtudásban előrelé-

pés történt az utóbbi időben, de ez az előrelépés nem mindig felel meg a munkaerő-piaci 

elvárásoknak. A papírral igazolt nyelvtudás a munkaadók szerint sok esetben nem fed 

használható nyelvtudást. Ebben a kérdésben egyébként a felelősséget illetően kialakult 

egy status quo, amelynek értelmében a felelősség megosztott a közoktatási intézmény-

rendszer és az egyén között. Hozzájárult ehhez, hogy a nyelvtudás, illetve a nyelvtudás-

sal kapcsolatos kompetenciák egyre nyilvánvalóbban megtérülnek a munkaerőpiacon, s 

ezzel mind többen tisztában is vannak.
79

  

                                                 

77 
Az oklevélmelléklet a 2005. évi CXXXIX. felsőoktatásról szóló törvény értelmében 2006. március 1-től 

ingyenes és kötelező. Visszamenőleg – térítés ellenében – a 2003/2004-es tanévben, valamint az ezt kö-

vetően végzetteknek adható ki. 
78

 Természetesen nem minden elvárásnak kell elébe menni, egyes esetekben (pl. stressztűrés, nagy mun-

kabírás) akár a munkafeltételek törvényi javítása lehet a megoldás. 
79

 Ezt bizonyítja Berde (2005) kutatása, miszerint magas szintű angol nyelvtudás birtokában a fiatalok 

anyagi elvárásai nagyobbak, mint ennek hiányában. 
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Az informatikai ismeretek tekintetében a munkaadók többnyire alapvető jártasságo-

kat várnak el, ami szintén nem a felsőoktatás feladata. Kérdés ugyanakkor, hogy az in-

formatika rohamos térhódítása és specializálódása mellett milyen feladata lesz a jövő-

ben felsőoktatásnak. S ha lesz ilyen feladata, érdemes lenne az ezzel kapcsolatos tudást 

illetve kompetenciákat is dokumentálni.  

 A munkaadók, munkaerő-közvetítők mind a képzés szerkezetét, mind képzési tar-

talmakat illetően fontosnak tartanák olyan reformok megvalósítását, amelyek a felsőok-

tatást, a szakemberképzést közelíteni tudnák a munkaerőpiac mindenkori igényeihez. 

Természetesen ezeket a véleményeket nem lehet kritikátlanul elfogadni, de teljesen fi-

gyelmen kívül hagyni sem. Ha azonban sikerülne valamilyen megegyezést elérni a 

munkáltatók és a felsőoktatás szakemberei között abban a kérdésben, hogy egyáltalán 

mi a felsőoktatás feladata (természetesen nem általánosságban, hanem konkrétan, kom-

petencia szintjén megfogalmazva), akkor lehetőség lenne annak dokumentálására, hogy 

a felsőoktatásból kilépők milyen kompetenciával rendelkeznek (de legalábbis abban, 

hogy mire kaptak felkészítést), s ez az oklevelek összehasonlíthatóságában is nagy elő-

relépés lenne, hiszen tájékozódási pontul szolgálhat a mögöttük lévő tartalom tekinteté-

ben. Ez pedig mind a munkavállalók, mind a munkaadók érdeke, s némi iránymutatást 

is jelenthetne a felsőfokú oktatásban dolgozók számára is.  

 A jelenlegi helyzetben a munkaadók sok esetben a sötétben tapogatóznak. Mert nem 

csak arról beszélhetünk, hogy a felsőfokú képzés nem elégíti ki az igényeiket (ilyen so-

ha nem lesz, s nem is kell lennie), hanem arról is, hogy nem ismerik a diploma értékét. 

Ezért szelektálnak kissé durva módon, intézmény és intézmény (oklevele) között, főis-

kola és egyetem között, tesznek alapvető különbséget munkahelyi gyakorlat és annak 

hiánya között. Ugyanakkor ők maguk is tudják, hogy – már csak a kreditrendszer miatt 

is – milyen alapvető, a fenti dimenzióban nem vizsgált különbségek vannak diploma és 

diploma között, amelyeket mérni nem, vagy csak nagyon nehezen tudnának.  

A felsőfokú szakképzés területén sokkal inkább elvárható lenne a képző intézmények 

és a munkaerőpiac közötti szoros kapcsolat, s az utóbbi által megfogalmazott elvárások 

kielégítése. E kapcsolatok azonban igencsak esetlegesek. Ennek egyik következménye, 

hogy olyan szakterületeken is folyik képzés, amelyre – ezen a szinten – szinte egyálta-

lán nincs szüksége a munkaerőpiacnak. Részben azért, mert a két éves felsőfokú szak-

képzés nem tudja biztosítani a munkaerőpiac által elvárt tudást, kompetenciákat, rész-

ben pedig azért, mert a felsőoktatás „túlképez”, vagyis a munkaerő-piaci felszívóképes-

ségénél nagyobb arányban bocsát ki szakembereket, akiket olyan munkakörben foglal-

koztatnak a munkaadók, amelyhez valójában felsőfokú szakképzésben megszerzett vég-

zettség is elegendő lenne. Az első eset főként egyes műszaki területeken tapasztalható, 

de nagyon nehéz megállapítani a jelenség mértékét. A második esetre sokkal több jel 

utal mind a munkáltatók, mind a felsőfokú szakképzésben korábban tanult diákok részé-

ről: a munkaerő-túlkínálat esetén (márpedig – leszámítva néhány kisebb szakterületet – 

mindenhol erről beszélhetünk) a munkaadók a magasabb végzettségűeket részesítik 

előnyben.  

Ez a strukturális hátterű probléma nyilvánvalóan átfogó kezelést igényel. A felsőfokú 

szakképzéssel foglalkozó oktatási intézmények csak annyit tehetnek, tehetnének, hogy 

fokozottan odafigyelnek a munkaerő-piaci igényekre és megismertetik a potenciális 

munkaadókkal a képzésüket, a képzésük értékeit. Mindez valószínűleg nem nélkülözhe-

ti az intenzív személyes kapcsolatot a két szféra között, ami pedig jelenleg az esetek 

túlnyomó többségében hiányzik.  

Egyes szakterületeken a gyakorlati képzés megerősítése, s a felsőfokú szakképzésben 

tanulók számának korlátozása sem javíthat a végzősök munkaerő-piaci helyzetén, mert 

a felsőfokú szakképzésbe jelentkezők előképzettsége, tanulási kompetenciái gyengék. 
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Ilyen esetben a képzési programban végzettek akkor is nehezen érvényesülnek a mun-

kaerőpiacon, ha az oktatott szakma a felsőfokú képzésből hiányzik. A munkaadók eb-

ben az esetben még az érintett felsőfokú szakmától távolabb álló végzettséggel rendel-

kezőket is többre becsülik, mint a gyenge alapokra épített felsőfokú szakmát tanult 

munkavállalókat. A végzettek rossz munkaerő-piaci helyzete viszont elriasztja a jobb 

felkészültségű potenciális jelentkezőket, így a kudarc (a munkaerő-piaci kudarc) szinte 

előre kódolható.  

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

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

bevezetett lineáris rendszerű felsőoktatás is elbizonytalanítja a programot, hiszen a fel-

sőfokú szakképzésnek most már nem csak a középfokú képzésektől kell tudnia magát 

elhatárolni, hanem az egyetemi-főiskolai BA végzettségtől is, ami ráadásul más rend-

szerben definiálja a végzettségeket, mint az OKJ-hez kötött felsőfokú szakképzés.  

Ugyanakkor a bemutatott 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 képzés-

ből kikerülő munkaerőre. Az is világosan kiderül, hogy e képzéseknek, programoknak a 

köre bővíthető, s ennek érdekében mind egyéni megoldások, mind a felsőfokú szakkép-

zést erősítő átfogó – akár szakpolitikai hátterű, akár érdekvédelmi jellegű – megoldások 

szóba jöhetnek.  

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. Ezzel ugyanis még in-

kább eltávolodik a munkaerő-piaci igényeitől, tovább rontva nem csak a végzősök elhe-

lyezkedését, hanem a következő generációk tanulási lehetőségeit is. Mindez pedig a fel-

sőoktatás irányába hajtja a fiatalokat, hiszen annak elvégzésével kedvezőbb elhelyezke-

dési lehetőségek rajzolódnak ki.  

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 oktatás-

ban részt vállalni hajlandó, tehát a képzés iránt elkötelezett munkavállalók definiálják 

újra a szakmákat (amennyiben szükséges), s korlátozzák a felvételi létszámokat orszá-

gosan, vagy regionálisan. Ha ugyanis a döntés az iskolák kezében van, vagy – mint ed-

dig – központi döntés alapján történik a tanulói létszámok meghatározása, fellazul a 

rendszer, könnyen elszakad a képzés a munkaerőpiactól, hiszen az állami költségveté-

sen kívül nincs akadálya a képzésnek. 

Ugyancsak tisztázásra vár a felsőfokú szakképzés és a felsőoktatás közötti átmenet 

kérdése. Ha a felsőfokú szakképzésből – mint jelenleg történik – tömegesen mennek át 

a felsőoktatásba a tanulók, az – a szakmai előnyök mellett – azt is jelenti, hogy a felső-

oktatás hossza sokak számára megnyúlik, s ennek költségei vannak. Kérdés, hogy ezt a 

– gyakorlatilag felzárkóztató jellegű – képzést érdemes-e fenntartani a jelenlegi rend-

szerben. Az ideális az lenne, ha a felsőfokú szakképzés önálló képzési céllá válna a ta-

nulók számára, vagyis kézzelfogható munkaerő-piaci hozadéka lenne, mindenki számá-

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

elérni vele, mások pedig speciális felzárkóztató képzésben vehetnének részt. Mindez 
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részben hatékonyabb képzést, jobb kommunikációt igényel, de felvethető az is – finn 

példa alapján – hogy a felsőfokú szakképzésképzést végzetteket csak késleltetve engedi 

a rendszer kedvezményesen a felsőoktatásba
80

.  

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 meg-

szerzésének feltételeként. Egy ilyen gyakorlat kedvezőbb lenne a munkaadók számára, s 

feltételezhetően nagyobb esélyt jelentene a tanulók számára a képzés utáni munkaválla-

lásnál. Megbecsülhetetlen ugyanakkor, hogy egy ilyen változás milyen hatást gyakorol-

na a gyakorlati-képzőhely kínálatra. A gyakornokok munkájára nem támaszkodó cégek, 

intézmények minden bizonnyal kikerülnek ebből a körből, ugyanakkor bekapcsolódhat-

nak azok, akik számára a gyakorlati hely biztosítása csak hosszabb gyakorlat esetén fi-

zetődik ki.  

Összességében a kutatás során egy olyan képzés rajzolódik ki, amely az eltelt tíz év 

alatt gyökeret vert az oktatási rendszerben, de csak korlátozottan vert gyökeret a mun-

kaerőpiacon, holott – mint minden szakképzésnek – a munkaerőpiac kell legyen az igazi 

mércéje. A képzést jelenleg sok esetben olyan mechanizmusok tartják működésben, 

amelynek semmi köze a munkaerőpiachoz.  Éppen ezért – éppen a program egésze ér-

dekében – szükségesnek látszik a felsőfokú szakképzés egészének átfogó újragondolása.    

                                                 

80
 Finnországban a főiskolák BA képzéséből kikerülők MA képzésbe történő átlépését kötik 3 évi szakte-

rületen végzett munkához.   
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Táblázatok 

A diploma bűvkörében 

című fejezethez 
 

 

27. tábla 

A felsőfokú képzettségű munkanélkülieknek a felsőfokú képzettségű 

aktív keresőkhöz viszonyított aránya 

 
Ország Év % 

Magyarország 2001 1,4 

Ausztria 2000 1,7 

Hollandia 2000 2,0 

Olaszország 2000 2,3 

Portugália 2000 2,3 

Egyesült Királyság 2000 2,4 

Románia 2000 2,4 

Svédország 2000 2,5 

Csehország 2000 2,6 

Dánia 1998 2,7 

Írország 1999 2,7 

Szlovénia 1999 3,3 

Belgium 2000 3,3 

Németország 2000 4,2 

Finnország 1999 5,0 

Szlovákia 2000 5,6 

Lengyelország 2000 6,6 

Horvátország 1998 8,9 

Görögország 2000 10,1 

Spanyolország 2000 11,5 

Norvégia 1998 13,2 

Forrás: Ladányi (2002) 
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28. tábla 

A munkanélküliek száma és a felsőfokú munkanélküliek aránya a munkanélküli 

népességen belül 

(1000 fő) 
 

Iskolai végzettség 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

A részesedés 

változása 

(1999=100%)  

8 általánosnál ke-

vesebb 
13,8 9,7 6,6 6,6 7,2 7,6 6,1 7,2 9,6 9,3 8,6 7,6  

8 általános 108,0 91,6 79,1 76,3 76,9 74,3 72,8 84,7 93,3 94,0 102,7 125,6  

Szakmunkásképző 

szakiskola, 
107,7 107,3 102,3 87,3 86,0 91,9 90,0 107,9 107,8 103,0 106,2 138,1  

Gimnázium 31,1 20,8 20,3 15,2 15,5 17,4 21,2 26,1 25,7 22,4 27,9 30,9  

Szakközépiskola 41,1 47,1 44,8 39,3 40,1 40,3 43,8 55,1 56,6 57,9 58,2 68,3  

Főiskola 8,5 6,3 7,1 7,0 8,4 9,5 12,9 15,3 17,2 18,6 18,9 26,3  

Arányuk a mun-

kanélküliek kö-

zött (%) 

2,7 2,2 2,7 3,0 3,5 3,9 5,1 5,0 5,4 6,0 5,7 6,5 241% 

Egyetem 3,8 2,6 3,4 2,6 4,8 3,4 6,1 7,7 6,8 6,8 6,8 6,0  

Arányuk a mun-

kanélküliek kö-

zött (%) 

1,2 0,9 1,3 1,1 2,0 1,4 2,4 2,5 2,1 2,2 2,1 1,5 125% 

Összesen  

(= 100%) 
314,0 285,3 263,7 234,3 238,8 244,5 252,9 303,9 316,8 312,0 329,2 402,8  

*- első negyedévi adatok 

Forrás: Számítások Laky 2005 alapján ill. KSH: stADAT-táblák. 2.1.11. 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/tabl2_01_11h.html 

 

 

29. tábla 

A felsőfokú végzettségűek aránya a munkanélküliek között
81

 
 

A felsőfokú végzettségűek 

aránya 

199

9 

200

0 

200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

A növe-

kedés 

mértéke 

(1999= 

100%) 

a pályakez-

dők kö-

zött  

Az adott év 

szeptembe-

rében 

7,2 8,4 9,5 11,4 14,6 14,9     

Éves átlag-

ban 
5,3 6,2 7,2 8,6 10,9 11,7 11,2 10,0 8,3 156% 

a munka-

nélküliek 

között  

Az adott év 

szeptembe-

rében 

3,2 3,4 3,6 4,0 4,7 5,1     

Éves átlag-

ban 
2,7 2,9 3,0 3,3 3,7 4,2 4,4 4,6 4,6 170% 

Forrás: Laky (2005) ill. Munkaerőpiaci Helyzetkép 2007. évi összefoglaló. ÁFSZ. 2008. 

 

                                                 

81 
A regisztrált munkanélküliek (újabban: álláskeresők) száma alapján. Ez a számítás alapvetően eltér a 

KSH által alkalmazott számítástól, amely meghatározott kritériumok alapján sorolja be a megkérdezette-

ket a munkanélküliek közé, függetlenül attól, hogy ők az Állami Foglalkoztatási Szolgálat intézményei-

nél regisztrálták-e magukat munkanélküliként.  
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30. tábla 

A 15-64 év közötti munkanélküliek és foglalkoztatottak száma iskolai végzettségük 

szerint 2008-ban (1000 fő) 
 

 

Iskolai végzettség 

8 általá-

nos isko-

lánál ke-

vesebb 

Általános 

iskola 8. 

osztálya 

Szakiskola 

és 

szakmun-

kásképző 

Gimnázium 
Egyéb 

érettségi 
Főiskola Egyetem Összesen 

Munkanélküliek  8,6 102,7 106,2 27,9 58,2 18,9 6,8 329,2 

Foglalkoztatottak 10,3 473,4 1190,8 344,8 963,4 541,3 355,4 3879,4 

KSH: stADAT-táblák. 2.1.6  és 2.1.11. 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/tabl2_01_06h.html és 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/tabl2_01_11h.html  
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31. tábla 

A harmadfokú képzésben részt vevő hallgatók és a már oklevelet szerzettek aránya 

a 20–24 éves korú népességen belül (%)  
 

Ország 

Hallgatók Oklevelet szerzettek
82

 

Év Arány Év Arány 

Ausztria 1999/2000 56,5 1999 4,0 

Belgium 1997/98 57,0   

Bulgária 1999/2000 38,6 1999 7,1 

Csehország 2000/01 27,4 2000 4,1 

Dánia 1999/2000 55,8 1999 10,7 

Egyesült Királyság 2000/01 58,0 1997 13,0 

Finnország 2000/01 85,2 2000 11,3 

Franciaország 2000/01 56,1 1998 15,5 

Görögország 1998/99 21,7 1997 4,3 

Hollandia 1999/2000 52,4   

Horvátország 2000/01 33,9 2000 4,6 

Írország 1998/99 45,7 1997 4,3 

Lengyelország 2000/01 61,0 2000 10,9 

Magyarország 2001/02 43,6 2000 7,2 

Németország 1999/2000 45,5 1999 7,7 

Norvégia 1999/2000 68,8 1997 17,7 

Olaszország 1998/99 43,9 1997 3,5 

Portugália 1997/98 40,8 1997 5,1 

Románia 1999/2000 27,4 1999 4,7 

Spanyolország 1998/99 53,7   

Svájc 1999/2000 37,9 1999 11,5 

Svédország 2000/01 65,3 1999 8,0 

Szlovákia 2000/01 28,2 2000 4,0 

Szlovénia 2000/01 57,1 2000 10,2 

Forrás: Ladányi (2002) 

  

                                                 

82
 Az oklevelet szerzett hallgatók arányára egyaránt hat a felsőfokú képzésben résztvevők, az onnan le-

morzsolódók aránya, valamint a képzési idő hossza. Hosszabb átlagos képzési idejű országban csökken 

az adott korosztályon belül oklevelet szerzettek aránya.  
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32. tábla 

Az egy főre jutó GDP és a felsőfokú képzettségűek aránya az aktív keresők között 

néhány ezurópai országban 
 

Ország 
GDP/fő 

(USD) 
Ország Év 

A felsőfokú képzettségű 

aktív keresőknek a gazda-

ságilag aktív népességhez 

viszonyított aránya (%) 

Svájc 30 100 Írország 1999 33,2 

Norvégia 29 400 Belgium 2000 31,9 

Írország 28 500 Finnország 1999 31,2 

Dánia 28 300 Svédország 2000 29,6 

Hollandia 27 500 Norvégia 1998 28,4 

Belgium 26 300 Görögország 2000 27,9 

Ausztria 26 000 Spanyolország 2000 26,6 

Finnország 24 900 Egyesült Királyság 2000 26,1 

Németország 24 900 Svájc 1999 26,0 

Olaszország 24 500 Franciaország 1998 25,0 

Svédország 24 400 Dánia 1998 24,7 

Egyesült Királyság 23 900 Hollandia 2000 24,2 

Franciaország 23 200 Németország 2000 23,0 

Spanyolország 19 300 Bulgária 1999 20,3 

Portugália 17 600 Magyarország 2001 16,5 

Szlovénia 17 480 Szlovénia 1999 15,9 

Görögország 16 000 Lengyelország 2000 15,6 

Csehország 14 000 Olaszország 2000 11,4 

Magyarország 12 434 Csehország 2000 11,3 

Szlovákia 11 400 Szlovákia 2000 10,8 

Lengyelország 9 300 Ausztria 2000 9,6 

Bulgária 6 260 Portugália 2000 9,0 

Forrás: Ladányi (2002) 
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33. tábla 

A 25-64 éves népesség foglalkoztatottsága és munaknélkülisége iskolai végzettség 

szerint (2005) 
 

  

A foglalkoztatottság mértéke A munkanélküliségi ráta 

Felső közép-

fok alatt 

Felsőközépfok, 

fél-felsőfok  
Felsőfok 

Felső kö-

zépfok 

alatt 

Felső kö-

zépfok, fél-

felsőfok  

Felsőfok 

Ausztria 53  74 85 8,6 3,9 2,6 

Belgium 49 74 84 12,4 6,9 3,7 

Csehország 41  75 86 24,4 6,2 2 

Dánia 60 80 86 6,8 4 3,7 

Egyesült Királyság 52 80 88 6,6 3,2 2 

Észtország 50 74 84 13 8,4 3,8 

Finnország 58 75 84 10,7 7,4 4,4 

Franciaország 58 75 82 12,4 7,3 6 

Görögország 58 70 82 8,2 9,2 7 

Hollandia 60 78 86 5,8 4,1 2,8 

Írország 58 77 87 6 3,1 2 

Izland 82 88 92 c c c 

Lengyelország 38 62 83 27,1 16,6 6,2 

Luxemburg 61 71 84 5 3,5 3,2 

Magyarország 38 70 83 12,4 6 2,3 

Németország 52 71 83 20,2 11 5,5 

Norvégia 64 82 89 7,3 2,6 2,1 

Olaszország 52 73 80 7,7 5,3 5,7 

Portugália 71 79 87 7,5 6,7 5,4 

Spanyolország 59 75 82 9,3 7,3 6,2 

Svájc 65 80 90 7,7 3,7 2,7 

Svédország 66 81 87 8,5 6 4,5 

Szlovákia 22 71 84 49,2 12,7 4,4 

Szlovénia 56 75 87 8,7 5,7 3 

EU 19 53 74 84 13 7 4 

Forrás: Education at a glance 2007. OECD (www.oecd.org/edu/eag2007) 
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34. tábla 

Az oklevelet szerzettek számának megoszlása képzési ágak szerint (2000)
 
 

                              

 

Pedagó-

guskép-

zés és ne-

veléstu-

domány 

Humán 

és művé-

szeti 

képzés 

Társadalom-

tudomány, 

gazdál-

kodás, jog 

Termé-

szettudo-

mány 

Műsza-

ki kép-

zés 

Agrár-

képzés 

Egész-

ségügy és 

szociális 

terület 

Szol-

gáltat

ások 

Egyéb 

és isme-

retlen 

Bulgária 9,9 7,7 48,2 3,8 13,5 2,0 8,5 6,4 0,0 

Csehország 18,6 7,1 35,3 6,2 21,4 3,9 6,7 0,8 - 

Dánia (1999) 23,3 13,7 21,8 4,8 12,7 2,3 15,5 3,9 2,0 

Egyesült Ki-

rályság 

9,5 14,0 27,6 15,0 9,7 1,2 11,6 - 11,4 

Finnország 6,8 11,6 22,5 8,6 20,1 2,7 22,1 5,7 - 

Lengyelor-

szág (2001) 

13,9 8,3 48,1 6,7 8,3 1,9 4,6 6,7 1,5 

Magyaror-

szág  

27,2 9,7 31,9 2,0 10,4 3,7 7,3 7,8 - 

Németország 14,8 8,9 29,5 10,9 18,0 3,1 14,3 0,5 - 

Olaszország 

(1999) 

2,9 14,6 43,1 10,3 17,8 2,0 8,2 1,1 - 

Portugália 

(1996) 

15,8 12,0 35,1 6,0 14,0 3,1 10,8 - 3,2 

Svédország 15,3 6,4 21,5 10,1 21,9 1,4 21,0 2,4 - 

Szlovénia 11,4 5,7 41,6 3,2 19,6 2,6 10,4 5,5 - 

Forrás: Ladányi (2003b) 
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35. tábla 

A mukaadók által a diplomásoktól elvárt képességek, kompetenciák, 

személyiségjegyek 
 

Elvárt képesség, kompetencia, személyiségjegy 
Elvárások az összes 

hirdetés százalékában 

Dokumentált tudás  

  Jogosítvány 11,8 

Munkatevékenységgel közvetlen kapcsolatba hozható 

kompetenciák  

  Jó fellépés, jó kommunikációs képesség 34,0 

 Problémamegoldó képesség 10,9 

  Szervező készség 8,8 

  Vezetői készség 6,9 

 Meggyőző erő 1,7 

Munkatevékenységgel összefüggésbe hozható személyi-

ségjegyek  

 Önálló munkavégzésre való képesség 13,8 

 Nagy munkabírás 9,0 

 Dinamizmus 8,7 

  Precizitás, pontosság 8,3 

 Rugalmasság 7,2 

 Megbízhatóság, felelősségérzet 6,3 

 Kreativitás 5,0 

Munkáltatóhoz, munkatársakhoz fűződő viszony  

 Képesség a csoportmunkára  8,6 

  Eredményorientáltság 7,8 

 Pozitív hozzáállás, szolgálatkészség stb. 4,4 

  Ügyfélközpontú szemlélet 3,9 

 Stressztűrő képesség 2,1 

 Alkalmazkodó készség 1,8 

 Lojalitás 1,6 

Forrás: Híves, 2006.  
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Középfokú végzettség nélkül – a munkaerőpiac alulnézetben 

 

Mint nagyon sok országban, Magyarországon is óriási társadalmi problémát jelent, 

hogy a fiatalok egy része az iskolarendszerben nem jut el addig a szintig, amelyet a 

munkaerőpiac elvár. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezek a fiatalok nem csak a munka-

erőpiacról zárják ki magukat, hanem társadalmi integrációjuk is veszélyben forog.  

Nemzetközi összehasonlításban a hazai végzettségi adatok kedvezőek, meghaladják 

az OECD országok átlagát, bár elmaradnak a legkedvezőbb helyzetben lévő országok 

adataitól. Az adatok természetesen nem hasonlíthatók össze pontosan, mert az egyes or-

szágok eltérő képzési stratégiát folytatnak. Van, ahol az iskolai rendszerben tartás a pri-

oritás, s van, ahol a kimaradókat felfogó, második esély típusú rendszer erősítése. Jó 

néhány ország az ifjúsági képzésre koncentrál − ezek alig néhány százalékos lemorzso-

lódással jellemezhetők, más országokban viszont komoly szerepet töltenek be az ezt 

követő a lehetőségek: Csehországban, Finnországban, Svédországban például a fiatalok 

jelentős része nem az adott országban tipikus időpontban jut el a középfokú végzettség-

hez, hanem évekkel később
83

. 

A hazai viszonylag kis
84

 lemorzsolódási arány − ami az ideálishoz (0%) képest ter-

mészetesen nagyon is magas −, azt jelenti, hogy az érintett fiatalok, vagyis az átlagos 

képzési úttól eltérő úton járók marginális réteget képeznek. Azt értjük ez alatt, hogy 

nem azért maradnak le az iskolai végzettségben, mert az iskolarendszer és a munkaerő-

piac valamilyen másik jellegzetes utat jelöl ki számukra, hanem azért, mert képtelenek 

(az adott intézményrendszerben) az átlagos utat követni.  

A 2008-ban kezdődő gazdasági válságot megelőzően a munkanélküliség országos át-

lagban 7% körül mozgott, ami Európában közepesen magasnak tekinthető. A helyzetet 

egyrészt az súlyosbította, hogy az ország egyes térségeit egyenetlenül érintette (a kistér-

ségi munkanélküliségi ráta 2,5-20,8% között mozgott), másrészt pedig az, hogy a mun-

kanélküliek között sok volt (30% feletti) a tartós, vagyis az egy évnél régebben munkát 

nem találók aránya
85

, aminek az ad különös jelentőséget, hogy a munkanélküliekkel 

foglalkozó szakemberek szerint egy évnyi kiesés nagyon lecsökkenti annak esélyét, 

hogy a munkát kereső valaha is be tud illeszkedni bármilyen munkahelyi körülmények 

közé. Annak ellenére igaz ez, hogy a munkaügyi rendszer a legkülönbözőbb megoldá-

sokkal (közmunka, álláskereső klubok, stb.) siet az érintettek megsegítésére.  

Éppen ezért mind a megelőzésnek, mind a kríziskezelésnek kiemelt fontossága lehet, 

különösen a fiatalok esetében, akik semmilyen munkatapasztalattal nem rendelkeznek, 

így adott esetben nem csak a hiányos iskolai végzettségük okán találnak nehezen mun-

kát, de munkahelyi beilleszkedésüket még nem segíti saját kapcsolati háló, sőt sok eset-

ben családi minták és családi kapcsolatok sem, hiszen környezetükben is magas a mun-

kanélküliség.  
  

                                                 

83
 Több más országra is jellemző lehet ez a megközelítés, de a táblázat adatai nem alkalmasak minden 

ilyen struktúra kimutatására. 
84

 Mértéke a fenti tábla szerint a középfokú végzettséget normának tekintve összességében 13%. 
85

 Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat:                                                 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz_stat_telepules_adatok_2008 
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23.  ábra 
 

 
Az adatok forrása: Education at a Glance 2005. 

Lásd 38. tábla 
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éves kornál előbb nem lehetett megszerezni. Ez önmagában nem szükségszerűen jelenti, 

hogy tömegek maradnak le a középfokú végzettségről. Jó néhány nyugat-európai, s kü-

lönösen észak-európai példa jelzi, hogy a középfokú képzés teljesen általánossá válhat 

anélkül, hogy a tankötelezettségi korhatárt megemelnénk a középiskola elvégzésének 

idejére. Ehhez egyrészt olyan iskolarendszerre van szükség, amely nem idegeníti el a 

leggyengébbeket, másrészt olyan munkaerő-piaci feltételekre, amelyek kellő perspektí-

vát is nyújtanak számukra.  

Magyarországon mindkét feltétellel vannak gondok. A legkülönbözőbb felmérések, 

kutatások igazolják, hogy az iskolarendszer a társadalmi hátrányokat nem hogy tompí-

taná, hanem még fel is erősíti, vagyis a legrosszabb starthelyzetből indulók gyenge isko-

lai teljesítménye, s az ebből fakadó kudarc, majd a korai kihullás szinte kódolható
86

. A 

lemorzsolódás hátterében a tanulók nem csak a családok szocio-kulturális helyzete, ezen 

belül a szülők iskolázottsága, motivációi, munkakultúrája, szociális helyzete és az iskola 

azt felerősítő hatása érvényesül, hanem szerepet játszik benne a rosszul működő szociá-

lis védőháló, illetve ezen belül a családtámogatási rendszer, amely sem munkára, sem 

iskolába járásra nem tud hatékonyan ösztönözni, valamint a jelentős fekete munkaerőpi-

ac, amely sok esetben a tanulás alternatívája a sokszor még tanköteles tanulók számára. 

Ezt az összetett problémát az iskolarendszer akkor sem tudná kezelni, ha a hátrányos 

helyzetű tanulók gondjait empatikusabban és szakszerűbben kezelné.  

Annak ellenére, hogy különböző intézmények próbálják kezelni a fiatalokat hátrá-

nyosan érintő társadalmi, mentális, tanulási problémákat, igazi áttörés azért nem történt, 

mert az erre hivatott intézményrendszer szétszabdalt, képtelen a problémákat és a meg-

oldásokat egységes egészként értelmezni és kezelni. Sem az ágazatokra szabdalt állami 

irányítás, sem pedig a gyenge önkormányzatok nem voltak képesek átfogó, összehan-

golt megoldást kidolgozni.  

Hozzájárul a problémához a munkaerőpiac gyenge motiváló ereje. Középiskolai vég-

zettséggel ugyan lényegesen könnyebb az elhelyezkedés, mint a nélkül, de a hátrányos 

helyzetű tanulók egy része számára a középiskolai végzettség megszerzése reménytelen, 

mert leszakadásuk már az általános iskolában megtörtént. Számukra marad a szakiskola, 

amely viszont nem tud számukra olyan végzettséget biztosítani, amivel a munkaerőpia-

con érvényesülni tudnak. Annak ellenére igaz ez, hogy a sajtóban rendszeresen történik 

utalás a szakmunkáshiányra. A hiány azonban térben és szakterület szerint korlátozott, 

így szakmunkások tömegei maradnak munka nélkül. Hozzájárul ehhez a szakiskolai 

képzés munkaerő-piaci folyamatokra gyengén reagáló működése, amiben egyaránt sze-

repet játszanak intézményi érdekek (a rendelkezésre álló tárgyi és munkaerő-kapacitás 

kihasználására való törekvés) és a tanulók igényes szakmákra történő felkészítésének 

nehézségei is. Ugyancsak szerepet játszik ebben a szakiskolai végzettség munkaerő-

piaci devalválódása, amelynek hátterében a végzett tanulóknak a középiskolát végzet-

tekkel szembeni gyenge tanulási és szociális kompetenciái állnak.  

A perspektíva hiánya a sorozatos iskolai kudarcokat elszenvedő tanulókat könnyen a 

tanulás feladására készteti. A tankötelezettségi korhatár 18 évre történő emelése vala-

melyest korlátozhatja a lemorzsolódást
87

, de a problémát megoldani minden bizonnyal 

nem tudja, hiszen a 7 éves kori iskolakezdés mind tömegesebbé válása, a szakiskolai 

képzési idő meghosszabbodása, valamint a tanulók iskolai bukdácsolása következtében 

a szakiskolai tanulók jelentős része 18 éves korára sem jut befejezett végzettséghez.  A 

probléma jelentőségére utal, hogy egy-egy korosztály 4%-a nem végzi el már az általá-

                                                 

86
 Lásd például a PISA felmérések eredményeit. Knowledge of skills for life, 2001. 

87
 A 18 éves korig tartó tankötelezettség azon tanulókra terjed ki, akik 1998-ban, vagy ezt követően kezd-

ték meg általános iskolai tanulmányaikat. Ennek megfelelően hatása csak 2006 után észlelhető. 
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nos iskolát sem, s további mintegy 6%-a a középfokú képzésből, főként a szakiskolák-

ból esik ki.  

A következőkben e leszakadó réteg oktatásával, munkaerő-piaci helyzetével foglako-

zunk. A szakiskolai képzést, annak helyzetét, problémáit csak közvetetten érintjük. az 

ezzel kapcsolatos kérdéskör taglalása önálló könyvet igényelne, de átfogó elemzése 

egyébként is inkább csak a Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP)
88

 és a Térségi Integ-

rált Szakképző Központok (TISZK)
89

 elterjedése és működési tapasztalatainak, valamint 

az Országos Képzési Jegyzék  (OKJ)
90

  módosítására vonatkozó tapasztalatok összegzé-

se után látszik célszerűnek, hiszen ezek – ha sikeresek lesznek – alapjaiban változtathat-

ják meg a szakképzést. Ebben a fejezetben azonban nem az iskolarendszerű szakképzés 

működésével foglalkozunk, hanem a hátrányos helyzetű – más megközelítésben lesza-

kadó – rétegek tanulási lehetőségeivel. 

Az első pontban két térség felnőttképzését górcső alá véve mutatjuk be, hogy a hiá-

nyos iskolai végzettséggel rendelkezők számára mit kínál a képzési piac annak érdeké-

ben, hogy felnőttként pótolják hiányzó tudásukat, kompetenciáikat.  

Ezt követően néhány olyan megoldást mutatunk be, amelyek meghaladják mind az 

iskola, mind az iskolán kívüli képzés szokásos kereteit, s amelyek országos hálózattá 

alakulva segíthetik a hátrányos helyzetű fiatalok oktatását és / vagy munkaerő-piaci si-

kerét, végső soron pedig társadalmi beilleszkedésüket.  

Végül az utolsó fejezetben (Projekt, vagy iskola?) a hátrányos helyzetűek, a hiányos 

iskolai végzettségűek iskolarendszeren belüli és azon kívüli képzésének előnyeit, hátrá-

nyait vetjük egybe, felhasználva kutatási tapasztalatainkat. Tudjuk, hogy a 18 éves korig 

tartó tankötelezettség jelenleg iskolába járásra kötelez mindenkit (vagyis a tanításban az 

iskolarendszeren kívüli szereplőknek alig marad tér) , hosszabb távon azonban elkép-

zelhetőnek látszik a két szféra közelítése is. Akár úgy, hogy a tanfolyami forma vesz fel 

iskolai vonásokat, akár fordítva, de akár úgy is, hogy a tankötelezettség teljesítésére kí-

nálunk többféle alternatívát. A kérdésfelvetéssel nem alapvető iskolaszerkezeti változá-

sokat szeretnénk sugallni, hanem rá szeretnénk világítani arra, hogy egy régóta megol-

datlan probléma kezelésére szükség lehet –többek között – a korábban mereven elvá-

lasztott rendszerek közelítésére.  

 

 

 

                                                 

88
 Az Oktatási Minisztérium a szakképzés problémáinak kezelésére 2003-ban három évre szóló ún. Szak-

iskolai Fejlesztési Programot (SZFP I.) indított. A program célkitűzései: a lemorzsolódás csökkentése, a 

tankötelezettséget teljesítők számának emelése, rugalmasan használható tudás biztosításán keresztül a 

pályakezdő szakmunkások felkészültségének, munkaerő-piaci értékének növelése voltak. 2006 elején in-

dult el a program folytatása (SZFP II.), amely a gazdaság és a szakképző intézmények igényeinek rugal-

mas összehangolására alkalmas rendszer kialakítását tűzte ki célul. A program három komponensből áll. 

Az A komponens a közismereti és szakmai alapozást célozza, a  B  a szakképzés-módszertan megújítá-

sát, a C pedig a hátrányos helyzetűek reintegrációját. (SZFP I. programja: 

http://www.szakma.hu/szfp/szfp2_program/index_new.php) 
89

 A kormányzat a szakképző intézményrendszer szétaprózottságából eredő, elsősorban az oktatás színvo-

nalát érintő problémák  orvoslására a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 

Programjának keretében 11,4 Mrd forintot rendelt 16 ún. Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozá-

sára. A központok a szakképző intézmények többféle formában történő összefogása révén jöhetnek létre. 

2008-tól felgyorsult a TISZK-ek létrehozása, miután a Foglalkoztatási Alap Szakképzési Alaprészéből 

való részesedés feltételét az intézményben tanulók minimális létszámához kötötték.  
90

 Lásd  A képzés és a munkaerőpiac kölcsönhatása c. fejezetet! 
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A munkaerőpiac és a képzési piac kapcsolata két hazai kistérség példáján 

 

A munkaerőpiacról kiszoruló, vagyis munkanélkülivé válók számára az át- és to-

vábbképzés jelenthet megoldást. Ahhoz, hogy ez az elméleti megoldás tényleges meg-

oldássá váljon, sok feltétel szükséges. Szükség van tanulási szándékra, tanulási kompe-

tenciákra, kereslet és kínálat térbeni, időbeni egybeesésére, s megfizethető tanulási költ-

ségekre.  

Mint azt a második fejezetben láttuk, képzési piacon belül hangsúlyos szerepe van a 

– szűk értelemben vett – munkaerő-piaci képzésnek. Kialakult intézményrendszer fel-

ügyeli, stabilnak tekinthető a finanszírozási rendszere, s a képző szervezetek is évek, 

sok esetben évtizedek óta jelen vannak a képzési piac ezen a területén. Mindez azonban 

nem jelenti feltétlenül azt, hogy a képzési kínálat és a támogatott képzési kereslet min-

den fontos társadalmi réteg számára ugyanolyan esélyt biztosít a munkaerő-piaci elhe-

lyezkedéshez. Az ezen kívüli képzések, tehát azok, amelyek a munkaügyi támogatási 

rendszert nem érintik, már tarkább, s nehezebben számba vehető rendszert jelentenek. 

Intézményesültségük szerteágazóbb, színvonalukat jószerivel csak a piac méri (ha tud-

ja), oktatóikról, tanulóikról, működési körülményeikről keveset tudunk. Éppen ezért van 

kiemelkedő jelentősége azoknak a felméréseknek, kutatásoknak, amelyek a lakosság ta-

nulási szokásait próbálják feltérképezni.  

Fejezetünk e pontja két magyarországi térség munkaerőpiacát és iskolarendszeren 

kívüli tanulási lehetőségeit elemzi, kifejezetten a középfokú végzettség nélküliek hely-

zetére, lehetőségeire fókuszálva. A fejezetcím egyik része: („munkaerőpiac alulnézet-

ben”) a megközelítésre is utal, vagyis arra, hogy nem annyira makroszintű adatokra, 

összefüggésekre támaszkodunk, hanem két térség példáján igyekszünk bemutatni a he-

lyi képzési piac számukra szóló kínálatát, képzésükkel kapcsolatos érdekeltségét, végső 

soron pedig azokat a lehetőségeket, amelyek révén munkaerő-piaci helyzetüket javíthat-

ják.  

A kiválasztott két térség – Zala megye északi fele
91

, valamint Jászberény kistérsége – 

nem reprezentálhatja, s nem is reprezentálja az országot, csupán azt érzékeltethetjük az 

ott tapasztaltakkal, hogy a szereplők: munkaadók, képzők, munkavállalók milyen logika 

szerint gondolkodnak, s mi az, ami ebben az előrelépést szolgálja, s mi az, amit ezt gá-

tolja.  

A kevésbé képzettek helyzete természetesen az ország egészében közel hasonló, de 

ebben a fejezetben bemutatott eseteken, esettanulmányokon keresztül igyekszünk rámu-

tatni azokra a sajátosságokra is, amelyek megismerése nélkül nem beszélhetünk a mun-

kaerőpiac megértéséről, hiszen ezek a sajátosságok teszik lehetővé, hogy értelmezzünk 

átfogó, országos adatokat, amelyek alakulásában a sok hasonlóság mellett a különbsé-

gek is fontos szerepet játszanak.  

A tanulmány hátteréül szolgáló kutatás alapkérdése az volt, hogy a munkaerő-piaci 

képzés hármas érdekeltségi rendszerében (munkaadók, munkavállalók, képző intézmé-

nyek) a hiányos iskolai végzettségű, gyakran hátrányos társadalmi helyzetből érkező 

fiataloknak milyen esélye van arra, hogy olyan képesítéshez jussanak, amelynek révén 

hosszabb távon is képesek megállni helyüket a munkaerőpiacon. A sikerrel kecsegtető 

tanulás feltételeit előzetesen a következőképpen foglalhatók össze.  

 A munkaerőpiac hosszabb távú igényei ismertek legyenek, s a képző szerve-

zetek is ismerjék ezeket az igényeket.  

 A képző szervezetek érdekei ebbe az irányba hassanak. 

                                                 

91
 Zalaegerszeg, Zalaszentgrót és Lenti kistérsége. 
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 A képzési kínálat és a képzési kereslet térben, időben egymásra tudjon találni, 

s legyen a képzéseknek finanszírozójuk. A képzésre szoruló fiatalok érdekel-

tek legyenek ilyen képzésekben részt venni.  

 A képzést olyan támogató rendszer egészítse ki, amely képes megoldani azo-

kat a problémákat, amelyek az érintett fiatalok hiányos iskolai végzettségét 

eredményezték, s amelyek hiányában későbbi tanulásuk sikere is kétséges.  

 

Ezt követően vázoljuk fel azokat a lehetőségeket, amelyek a mai oktatási rendszerhez 

illeszkedve már működnek, s amelyek alternatív lehetőségeket jelentenek, jelenthetnek 

a vizsgált réteg számára.  

Ahhoz, hogy az információkat a helyükön kezeljük, röviden meg kellett ismerked-

nünk a két térség helyzetével, hiszen e nélkül nem értelmezhetők a munkaerőpiac alsó 

szegmensében mozgó munkavállalók lehetőségei, törekvései sem. Ezt a célt szolgálja a 

következő alfejezet. A könyv egésze szempontjából mindez csak háttérinformációul 

szolgál, éppen ezért szövegbetétként helyezzük el, formailag is elkülönítve a legfonto-

sabb mondanivalótól. 

A két vizsgált térség jellegzetességei 

E két térség sem a munkaerőpiacát, sem az oktatási kínálatát tekintve nincs különle-

ges helyzetben az országban. Munkanélküliségük aránya közel van az országos átlag-

hoz. Oktatási kínálatuk eltérő, hiszen Zalaegerszegnek, mint nagyobb városnak és me-

gyeszékhelynek szélesebb a kínálata, mint a másik térség központjának. A zalai térség 

nagy területen helyezkedik el, három kistérséget ölel fel, köztük a megyeszékhelyét is. 

Településszerkezetére az aprófalvak jellemzők, központjában egy-egy várossal. A me-

gyeszékhely fontos szerepet tölt be a megyében, de a megye valójában kétpólusú, így 

hatósugara elsősorban a megye északi térségére, tehát az általunk vizsgált térségre ter-

jed ki. Ezen belül jellemző a megyeközpont domináns szerepe, amit a két kisváros nem 

igazán tud ellensúlyozni.  

Jászberény térségének helyzete a fentitől gyökeresen eltér. Viszonylag nagy kistérség 

központja, amely két tradicionális földrajzi-közigazgatási egység (Alsó- illetve Felső-

Jászság) összevonásával jött létre.  E két hajdani járás gazdasági helyzete ma is gyöke-

resen eltér egymástól. Településszerkezetére az egymástól viszonylag távol fekvő nagy 

községek és a kisvárosok a jellemzők, amelyek Jászberény központi szerepét ellensú-

lyozzák. 

A zalai és a jászsági térség két, egymástól gyökeresen eltérő munkaerőpiaccal ren-

delkező megye része. 2007-es adatok szerint Zala megyében a foglalkoztatottsági ráta
92

 

61% feletti, a munkanélküliségi ráta
93

 pedig 6,7% volt, Jász-Nagykun-Szolnok megyé-

ben ugyanezek adatok 54%, illetve 9%. A kutatásba bevont kistérségek között viszont 

nincs ekkora különbség, mert azok nem tükrözik megyéjük egészének helyzetét. Első-

sorban a jászberényi térségre igaz ez, amely megyéjének gazdaságilag legfejlettebb tér-

sége, így munkaerő-piaci helyzete is lényegesen kedvezőbb, mint a megye egészéé, kö-

szönhetően elsősorban – de nem kizárólag – Jászberény munkahelykínálatának. Ennek 

következménye, hogy a kistérség egészében a munkanélküliség tekintetében Zala me-

gye egészénél is kedvezőbb helyzetben van, bár – s ez nagy jelentőséggel bír – foglal-

koztatottságának szintje alacsonyabb annál. Ez azt jelzi, hogy jelentős azoknak a réte-
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 Foglalkoztatottsági ráta (foglalkoztatási arány): a foglalkoztatottak (vagyis a munkaviszonyban állók és 

önállók) aránya adott életkorú népességen belül. 
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 Munkanélküliségi ráta: a munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességhez, vagyis a foglalkoz-

tatottak és a munkanélküliek együttes számához viszonyítva.  
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geknek az aránya, akik inaktív státuszba kerülnek. Feltételezhetően azért, mert remény-

telen be(vissza)jutniuk a munkaerőpiacra, mert a munkaerőpiac – legalábbis a legális 

munkaerőpiac – már alig nyújt esélyt. 

Mindkét vizsgált térség gazdasági helyzetére jelentős belső aránytalanságok a jel-

lemzők. A három zalai kistérség közül a megyeközpont térsége rendelkezik a legjobb 

mutatókkal. A másik két térség munkaerő-piaci helyzete lényegesen rosszabb, amit Za-

laszentgrót térségében a Balaton közelsége szezonálisan enyhít, igaz, elsősorban a szür-

ke- és a feketegazdaságban, ami a számokban nem jelenik meg. A jászberényi kistérsé-

gen belül a térség nyugati felében elhelyezkedő, Jászberény központú Felső-Jászság lé-

nyegesen fejlettebb gazdasággal és jobb elhelyezkedési lehetőségeket kínáló munkaerő-

piaccal rendelkezik, mint a Jászapáti központú keleti térség, az Alsó-Jászság. 
 

24.  ábra 
 

 
Az adatok forrása: Állami Foglalkoztatási Szolgálat

94
 

Lásd 39. tábla 

 

Zala megye gazdasága és munkaerőpiaca a rendszerváltást követően sokáig országos 

viszonylatban is kedvező volt, mivel a térségre nem volt jellemző a máshol gyorsan le-

épülő nehézipar. A termelő beruházások alacsony szintje ugyanakkor már a kilencvenes 

évek végén, a kétezres évek elején jelezte a várható munkaerő-piaci problémákat, ami 

az évezred forduló után lassanként valóban megjelent (A zalai „munkaügyi piac …”, 

2005). Fokozatosan kezdtek megszűnni jelentős, betanított munkaerőt foglalkoztató 

munkahelyek, ami főként a szakképzetlen, vagy nem piacképes szakmával rendelkező 

nőket hozta nehéz helyzetbe. 2005-ben a munkanélküliségi ráta a megye egészében 1,8 
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százalékponttal 9,2%-ra emelkedett
95

. Az emelkedés mértéke különösen Zalaegerszeg 

és Lenti körzetében volt magas (Összefoglalás …, 2005).  

A megyében az elhelyezkedési lehetőségek változását a munkaerő-piaci képzésben 

résztvevők elhelyezkedési arányai is jelzik. Különösen jelentős a visszaesés a legkevés-

bé iskolázott, vagyis a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező munkaerő-

piaci képzésben résztvevők esetében, akiknek 2004-ben még 44%-a, 2005-ben már csak 

31%-a helyezkedett el, vagyis a munkaerő-piaci képzés sem volt képes már olyan haté-

konyan segíteni ezen a rétegen, mint korábban. A kistérségek közül a lenti térség mun-

kaerő-piaci helyzete romlott leginkább, míg a zalaszentgrótiban, amely egyébként sok 

mutató szerint az egyik legrosszabb helyzetben lévő térség, némi javulás tapasztalható. 

(lásd 40. tábla) 

A 2005-ot követő években is folytatódtak a recessziós jelenségek, amelyek a megye-

székhelyet sem kerülték el, ahol több nagy cég is bezárta kapuit, ami nem csak a kistér-

ségében, hanem a megye jelentős részén éreztette hatását. A megye egészében ennek el-

lenére viszonylag stabil volt a munkaerőpiac, de a kistérségi szinten jelentősek voltak a 

változások néhány év alatt is. A megyeszékhely körzetének munkanélkülisége a recesz-

sziós jelek ellenére kismértékben csökkent, a másik két kistérségéé viszont érzékelhető-

en romlott. Ennek következtében a 2005-ben még viszonylag homogén Észak-zalai tér-

ség elkezdett szétszakadni. 

Zalával ellentétben Jász-Nagykun-Szolnok megye már a kilencvenes évek óta küzd a 

recesszióval, munkanélkülisége csaknem két évtizede országosan az egyik legmagasabb 

a megyék közül. 2005 után sem javult a helyzet, sőt – elsősorban a 2006-os folyamatok 

hatására a két megye közötti szakadék megnőtt. A jászberényi térség helyzete azonban 

ebben az időszakban is eltért a megye egészének helyzetétől: a munkanélküliek arányá-

nak 2006. évi kismértékű emelkedését a megyei átlagnál jelentősebb csökkenés követte 

a rákövetkező évben (Lásd 41. tábla). 

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a két térség megyéjének gazdasága és 

munkaerő-piaci helyzete ugyan jelentősen eltér egymástól, de sokkal kevésbé állítható 

ez a főbb mutatók tekintetében az észak-zalai térség és a jászberényi kistérség helyzeté-

re. Ez megkönnyíti a két térség képzési piacának összehasonlítását is, ráirányítva a fi-

gyelmünket a részletekre, vagyis azokra az eltérésekre, amelyek a főbb mutatók mellett 

megfigyelhetők. Hiszen eltérő a településstruktúra, eltérő a gazdasági szerkezet, eltérő a 

két térség földrajzi helyzete (gondoljunk ezzel összefüggésben az egyik esetben a nyu-

gati határ és a szomszédos fejlett gazdaságú országok, mint Ausztria és Szlovénia kö-

zelségére, a másik esetben pedig a főváros elérhetőségére), s természetesen más a két 

térség társadalmi helyzete is. Ez utóbbi Jászberény körzetének megosztottsága rajzoló-

dik ki: az adatokból arra lehet következtetni, hogy itt nagyobb a munkaerőpiacon re-

ménytelen helyzetben lévő réteg. A zalai térség viszonylag jó foglalkoztatottsági muta-

tói ezt kevésbé valószínűsítik.  

A munkaerőpiacot – helyzetét, folyamatait – bemutató számok mögött természetesen 

konkrét cégek, üzemek állnak, amelyekben különböző végzettségű emberek, eltérő jogi 

helyzetben, eltérő társadalmi háttérrel, más és más közlekedési infrastrukturális feltéte-

lek mellett vállalnak munkát. Ezeket a sajátosságokat igyekszünk bemutatni a követke-

zőkben, most már nem párhuzamosan, hanem a zalai illetve az alföldi térséget külön-

külön.  

Zala megyében az aprófalvas településszerkezet, párosulva a részben ezzel összefüg-

gő rossz közlekedési hálózattal, nem kedvez a nagyobb cégek megyeszékhelytől távol 

letelepülésének, hiszen a munkavállalók nehezen közelíthetik meg ezeket, de azért né-
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 A számítás más metódus alapján történt, mint a táblázatokban, grafikonokon között adatok. 
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hány ellenpélda mutatja, hogy főutaktól távoli kistelepülések ipara is képes megújulni. 

Igaz, küzd a képzetlenség és a rossz közlekedés okozta munkaerőhiánnyal.  

Zalaegerszegen 2007 végén a négyezer körüli munkát keresőre 7000 körüli üres állás 

jutott
96

, vagyis bőven volt munkahely. Ez még akkor is jelentős, ha tudjuk, hogy Zala-

egerszegre más kistérségekből is járnak dolgozni. Néhány gépipari és építőipari szakma 

kifejezetten hiányszakmának számít a városban, vagyis is sokkal inkább beszélhetünk 

strukturális munkanélküliségről, mint globálisról. Hogy miért van jelen a városban egy-

szerre ilyen mértékű munkaerő-felesleg és munkaerőhiány, annak oka összetett, s nehe-

zen írható le. Nem független a munkaerő-kereslet időbeni változásától, a képzési kínálat 

lomha reagálásától, és a több évig tartó tanulás okozta szükségszerű késlekedéstől. De 

szerepet játszhatnak, s általában szerepet játszik ebben az adott végzettséggel megsze-

rezhető jövedelem, összehasonlítva ezt a jövedelmet más szakmák révén megszerezhető 

jövedelemmel, illetve a szociális juttatásokkal, s ugyancsak befolyásoló erejű az adott 

szakterületen jellemző munkafeltételek kevésbé vonzó hatása, amelyek nem csak a 

munkahelyválasztást, hanem az ezt megelőző tanulást is befolyásolja. Ezeket a tényező-

ket erősíti fel az oktatási rendszer, amely a saját érdekei szerint alakítja a képzési kínála-

tot, s ez az érdek sok esetben sem a munkaerőpiac, sem a tanulók igényeivel nem talál-

kozik, hanem az adott infrastruktúra, vagy az adott munkaerő-állomány kihasználására 

irányul. Mindennek természetesen társadalmi következménye van, hiszen az önként 

vagy kényszerből (nem induló képzések esetén) történő rossz pályaválasztás és az erre 

(is) visszavezethető lemorzsolódás oda vezet, hogy – középfokú szakmai végzettség hi-

ányában – a betanított munkakörökben való elhelyezkedési is meghiúsulhat. A lemor-

zsolódásnak természetesen nem a rossz pályaválasztás az egyetlen oka, de kétségtelen, 

hogy szerepet játszik benne.  

Vizsgált rétegünk szempontjából a városban kiemelkedő szerepe van egy multinaci-

onális cégnek, amely mintegy hatezer embernek biztosít munkát, igaz egyharmaduknak 

munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül, de mégis viszonylag stabilan. Nagy számban 

foglalkoztatnak kevéssé képzett munkaerőt. A monoton betanított munkához nincs 

szükség szakképzettségre, ugyanakkor a szakképzettség – munkakörtől függetlenül – 

előfeltétel. A dolgozók 80%-a rendelkezik is valamilyen szakképzettséggel. A szakmai 

végzettség így alapvetően csak szűrő szerepet játszik, a szakmai tudásnak nincs szerepe. 

A monoton munkát sokan nem bírják, ezért hiába kínál a helyben szokásosnál valamivel 

magasabb bért a cég, a fluktuáció nagy, így folyamatos munkaerő-felvételre szükség. 

Egy-egy szakképzést biztosító tanfolyam és az azt követős szakmunkásvizsga letétele 

után szinte mindenki számára adott itt az elhelyezkedés lehetősége. Ennek következté-

ben bármilyen szakmai képzés sikeresnek tűnik a városban, hiszen ha máshol nem, en-

nél a cégnél szinte mindig lehet állást találni. Hosszabb távon viszont nem látható, hogy 

ki, hogyan állja meg a helyét, s ki az, aki kiszorul a munkaerőpiacról.  

A nehezen viselhető munka mellett a munkahely elveszítésének másik kockázata a 

cég áttelepülésének veszélye: a betanított munkára épülő cégek viszonylag könnyen te-

lepülnek más térségbe, ahol költségeik alacsonyabbak. Az áttelepülés már az e cég ese-

tében is felmerült.  

A munkaügyi kirendeltség szakemberei szerint a cég munkaerő-politikájának (ponto-

sabban: minden ilyen típusú munkaerő-politikának) további árnyoldalai is vannak. Egy-

részt a viszonylag magas bérekkel elcsábítja a szakképzett munkaerőt, amely más cé-

geknél hiányzik, másrészt pedig néhány év kiesés után ezek a dolgozók – tudásuk el-

avulása miatt – már nagyon nehezen tudnak visszamenni az eredeti szakmájukba, ami a 
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kereslet-kínálat közötti további feszültséghez vezethet. így képzettségük ellenére elve-

szítik a szaktudásukat 

Lenti térségét a gazdasági leépülés jellemzi. Nem csak a kilencvenes években, hanem 

az utóbbi 5–10 évben is jelentős számban szűntek meg munkahelyek, mégpedig jelentős 

részben olyanok, amelyek betanított munkásokat alkalmaztak. Működik ugyanakkor 

néhány olyan külföldi tulajdonban lévő, korszerű termékeket gyártó kisebb üzem, ame-

lyek amellett, hogy bizonyos szakmákban, munkakörökben alkalmanként munkaerőhi-

ánnyal küzdenek, közel sem képesek felszívni a térség munkaerejét. Hozzájárul ehhez 

az is, hogy ezek többnyire nem a térség központjában találhatók, hanem elszórva egy-

egy kisebb településen, ami az adott mikrokörzetben élők számára kedvező, de más 

körzetekből szinte lehetetlen tömegközlekedési eszközökkel elérni – főként több mű-

szakban. S ugyanez igaz a megyeszékhely esetében is: a települések egy részéről lehe-

tetlen a bejárás. Sok munkáltató egyébként sem szívesen foglalkoztat messze lakókat, 

mert azok utazási költségtérítése sok pénzt emésztene fel. A lenti kistérségben élők ese-

tében tehát a képzettségi hátrányokra rárakódnak a települési hátrányok. Előnyt jelent 

ugyanakkor a közeli határ és az a határ túloldalán könnyen elérhető szlovéniai és az 

ausztriai munkahelyek, amelyekben lényegesen magasabbak a bérek, s ez amellett, hogy 

nagyobb időbeni áldozatvállalásra késztet, az utazási költségeket is képes fedezni. 

A külföldi munkavállalás régóta megszokott, sőt a konkrét munkahelyeken túlmenő-

en némi nyitottságot is eredményezett térségben, aminek következtében a távolabbi kül-

földi (Angliai, Németországi) munkavállalás sem ritka. Ennek ellenére a munkanélküli-

ség mértékét jelzi, hogy az alkalmanként szervezett közmunkákra jelentős a túljelentke-

zés, s nem csak teljesen igénytelen, komolyabb munkavégzésre képtelen dolgozók jön-

nek, jönnének ezekre, hanem sokan olyanok is, akik képesek lennének a rendszeres, 

pontos munkavégzésére, ha adódna számukra ilyen. Hiányszakmák ebben a térségben is 

vannak, mégpedig a fémipari szakmák. Az elhelyezkedést ugyanakkor nehezíti a nyelv-

tudáshiány, ugyanis néhány megtelepedett külföldi vállalkozó a dolgozóit külföldre vi-

szi betanítani, amihez legalább minimális szintű nyelvtudást vár el.  

Zalaszentgrót körzete a megye keleti felében található, viszonylag közel a Balaton-

hoz, ami azt eredményezi, hogy a rendkívül gyenge munkahely-kínálatot biztosító kis-

térségben élők legalább szezonális jelleggel találnak maguknak elérhető távolságban, s 

viszonylag maga bérek mellett valamilyen munkát. A helyi munkakínálat – főként az 

építőipar – stabilabb megélhetést biztosít, de nagyon alacsony, minimálbér-közeli jöve-

delmek mellett. Hiányszakmának ebben a térségben is a fémipari szakmák számítanak, 

ezen belül is elsősorban az igényesebb szakmák, de egyes építőipari és élelmiszeripari 

szakmákkal is el lehetne helyezkedni.  Hogy milyen sokat számítanak a bérek, illetve a 

munkakörülmények, azt jelzi az is, hogy a térségben jelentős számban foglalkoztatnak 

külföldi – néhány Kelet-európai országból érkezett – munkaerőt, olyan munkakörökben, 

amelyekre – legalábbis az adott fizetés mellett – a helyiek nem jelentkeznek. A térséget 

az előző kistérséghez hasonlóan szintén sújtják a településszerkezeti hátrányok, ame-

lyek megnehezítik a munkahelyek elérhetőségét. Mind Lenti, mind Zalaszentgrót térsé-

gében jelentős részben hozzájárul a munkanélküliséghez, hogy a középkorosztályt kép-

zésbe vonni szinte lehetetlen, nagyon sokan közülük e helyett ráálltak egy segély-

alkalmi munka típusú életmódra. Korábban mindkét térségben folyt középszintű iskolai 

szakképzés, mindkét helyen igen rossznak mondott hatékonysággal: tömegesen képez-

tek tanulókat olyan szakmákra, amelyekkel elhelyezkedni alig lehetett. A zalaszentgróti 

szakképzés 2007-ben megszűnt.  

 

A Jászságban kiemelkedően rossz helyzetben a legfeljebb általános iskolát végzet-

tek, valamint a szakmunkások vannak, de helyzetük még mindig kissé jobb, mint a me-
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gye egészében. Iskolai végzettségének megfelelően az állást keresők túlnyomó többsége 

fizikai munkát keres, bár a megyei átlaghoz képest kissé magasabb a szellemi munkát 

keresők aránya.  
 

25.  ábra 
 

 
Az adatok forrása: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

97
  

Lásd 42. tábla 

 

A tartós, vagyis egy évnél hosszabb munkanélküliség nagyon fontos indikátora a la-

kosság munkaerő-piaci helyzetének, ez mutatja, hogy van-e, s mekkora a reménytelen 

helyzetű lakosság aránya. Arányuk két év alatt valamelyest emelkedett, 2007-ben már 

megközelítette a munkanélküliek egy ötödét. Ez ugyan lényegesen alacsonyabb, mint a 

megye egészében (27%), de arra utal, hogy ebben a térségben is érzékelhető a társada-

lom kettészakadása: növekedik az a réteg, amely nem tud változtatni a sorsán, miközben 

a többiek fokozatosan javítani tudtak helyzetükön. Erre a társadalmi szakadásra utal az 

is, hogy a megyei átlagnál lényegesen magasabb mind az ellátás nélküliek, mind a mun-

kanélküli támogatásban részesülők aránya, vagyis azoké, akik – sarkítva – semmit, il-

letve azoké, akik viszonylag tisztességes támogatást kapnak munkanélküliségük idején. 

(lásd 43-44.tábla)  

A jászberényi térség munkaerő-piaci helyzetét jól szemlélteti, hogy 2008 elején kö-

rülbelül ötször annyian kerestek állást, mint amennyit a munkaügyi központ ajánlani tu-

dott. Szakmai végzettséggel valamivel könnyebb volt elhelyezkedni, mint a nélkül: egy 

szakmai végzettséghez kötött munkahelyre átlagosan 3,75 álláskereső jutott, míg egy 

szakmai végzettséget nem igénylő munkakörre 5,4. A szakmunkások előnye csak elmé-

leti jellegű, hiszen az ő esetükben sokszor egybe kell esniük a tanult és a keresett szak-

mának, ez pedig – a kistérségen belüli térbeni struktúrától eltekintve is – eltért egymás-

tól. S hogy a kereslet-kínálat térbeni struktúráját sem szabad figyelmen kívül hagyni, azt 

valószínűsíti a néhány olyan szakma, amelyben munkaerő-kereslet meghaladja a kínála-

tot, vagy – viszonylag magas érték mellett – megközelíti azt.  (lásd 45. tábla) 
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Az álláskínálat térbeni egyoldalúságára utal, hogy a 2008 júliusában kínált 21, kö-

zépfokú végzettséget nem igénylő munkahely közül 19-et Jászberényben lehetett betöl-

teni. A zömmel 70–100 ezer forint közötti bruttókeresetek mellett a bejárási költségek 

nem minden esetben vállalhatók.  

A térségben készített interjúk szintén megerősítik a térség társadalmának kettészaka-

dását, s úgy tűnik, hogy ez a kettészakadás földrajzilag is értelmezhető. A Felső-Jászság 

elegendő munkát kínál, s nem csak a szakképzetteknek, hanem a szakképzettség nélkü-

lieknek is. Nem csak a komoly ipari hagyományokkal rendelkező körzetközpont, hanem 

több mád kisváros, nagyközség is komoly munkaerőpiaccal rendelkezik. Jellemezők a 

fémipari vállalkozások és az összeszerelő üzemek. Az ennek ellenére jelentős munka-

nélküliség részben földrajzi okokra vezethető vissza, részben az alacsony bérekre, va-

lamint arra, hogy sokan nem vállalkoznak azokra a monoton, s sok esetben a napi 8 órát 

is meghaladó tartamú munkákra, amit a cégek kínálnak. Különösen igaz ez az Alsó-

Jászságban élőkre, akik esetében a munkaidőhöz tetemes utazási idő adódik hozzá, így 

gyakorlatilag nem marad, maradna idejük a munka mellett a családra, a pihenésre. A 

munkahelyhiány mellett ez is szerepet játszik az Alsó-Jászság magas munkanélküliség-

ében.  

A Felső-Jászság esetében a helyi munkaerő-kínálatot csökkenti, hogy viszonylag 

könnyen megközelíthető néhány, térségen kívüli iparváros és a főváros is, sokan ott ke-

resnek, s találnak maguknak jobban fizető munkát. Részben ez magyarázza a fémipari 

szakmák munkaerőhiányát. Csak részigazság az, hogy az iskolák nem képeznek ki ele-

gendő szakembert, ugyanis a képzett szakmunkások egy része vagy más szakterületen, 

vagy más térségben vállal munkát. Az is igaz, hogy nem túlságosan népszerűek ezek a 

szakmák a tanulók körében, amiben minden bizonnyal szerepet játszik az is, hogy a 

munkafeltételek nem mindenhol felelnek meg a várakozásaiknak. Sok cég még mindig 

elavult technológiát, rossz munkakörülményeket kínál. Mindez rárakódik az iskolarend-

szer expanziójának strukturális következményére, mégpedig egyrészt arra, hogy a kép-

zési kínálatban felülreprezentáltak az érettségire épülő szakmák, másrészt arra, hogy az 

érettségivel nem rendelkezők számára – azok gyenge előképzettsége miatt – csak a 

szakmák egy része, a könnyebben megtanítható szakmák indíthatók.  

Komoly problémának látszik kistérség egészében, de különösen az Alsó-Jászságot 

érintően a térbeli mobilitást hiánya. Annak ellenére, hogy az Alsó-Jászság sincs messze 

Jászberénytől, a fő munkaerőpiactól, sokak számára vállalhatatlan a napi ingázás. Keve-

sen vállalják az ezzel járó időkiesést és utazási költséget. Feltételezhetően ebben közre-

játszik a megszokás, a mentalitás is, hiszen a térség viszonylag nagy településeinek la-

kosai a korábbi évtizedekben kevéssé voltak rákényszerítve az ingázásra, mint az apró-

falvak lakosai, akik közül sokan már a múlt század hatvanas, hetvenes éveiben települé-

sükön kívül találtak csak munkát maguknak, s amelyekben természetes a lakóhelytől tá-

vol eső munkavállalás. Az információk arra utalnak, hogy a térségben különösen a roma 

népesség, ezen belül pedig elsősorban a nők mozdulnak a legkevésbé, amit alátámaszt, 

hogy sokan közülük alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, így csak a legrosz-

szabbul fizetett munkákra számíthatnak, s ezt kell egybevetniük a munkába járás terhei-

vel. További problémát jelent az esetükben, hogy az idősebbek egy része általános isko-

lai végzettséggel sem rendelkezik, ez pedig ma már általános munkába lépési feltétel a 

kistérségben.  

A térbeli mobilitás hiánya a felnőttképzést is érinti, sokan egy-egy tanfolyam érde-

kében sem vállalnak ingázást. Szerepet játszik ebben az is, hogy a roma lakosság köré-

ben még viszonylag sok a gyerek, s az anyák nem tudják megoldani gyerekeik felügye-

letét. A roma férfiak esetében a mobilitási készség jelentősebb, sokan a fővárosi építke-

zésekre járnak el dolgozni. Mértékéről nincsenek adatok, de rá kell mutatnunk arra, 
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hogy a férfiak távoli munkába állása és a nők röghöz kötöttsége összefügghet: egy-egy 

család nehezen nélkülözheti egyszerre az apát és az anyát is.  

A szakmai képzés a Jászságban sem illeszkedik teljesen a munkaerőpiachoz. Itt is 

folynak olyan képzések, amelyben – a statisztikai adatok szerint – telített a munkaerőpi-

ac. Ennek két okát tapasztaljuk. az egyik, hogy a kistérségen belül is értelmezhető a tér-

ségi struktúra, mivel a munkaerő nem elég mobil, vagyis a kereslet és a kínálat a térsé-

gen belül máshol jelentkezik, így a munkaerő-túlkínálat nem mindenhol észlelhető. A 

másik ok pedig a gazdaság gyors változása és a képzés ehhez képest hosszú reakcióideje 

közötti eltérés. Hozzájárul ehhez, hogy a legalacsonyabban képzettek esetében a rövid 

idejű képzések gyakran nem elegendők sem a szükséges szakmai ismeretek elsajátításá-

hoz, sem az ún. kulcskompetenciák
98

 biztosításához. Ez pedig kihat a szakmaszerkezet-

re is, mivel a legkevésbé képzettek számára csak a legkevésbé igényes szakmák megta-

nítására van esély, e szakmák pedig nem feltétlenül találkoznak a munkaerőpiac igénye-

ivel. A Jászság esetében mindennek különös jelentőséget ad az a tény, hogy az Alsó-

Jászságban élők számára a helyi munkaerőpiac alig fogalmaz meg igényeket, így inkább 

csak a képzettségi szint emelése, valamint a tanulási kompetenciák biztosítása tűzhetű 

ki célul. 

A zalai térséggel szemben a Felső-Jászság viszonylag nagy, s stabil lábakon álló cé-

gei képesek voltak elérni a hiányszakmák tanfolyami keretek közötti oktatását. E cégek 

munkahelykínálata koncentráltan jelentkezik, a potenciális munkavállalóknak kevésbé 

kell félniük az általuk kínált munkahelyek megszűnésétől, mint a bizonytalanabb lába-

kon álló kisebb cégek esetében. Ez elhelyezkedési perspektívát jelent, ami pedig moti-

vációt a tanulásra. A képzés lebonyolításába is könnyebben bekapcsolódnak ezek a cé-

gek, ez pedig a képzési kínálatot segíti. 

Mindemellett az is igaz, hogy a felnőttképzés egy részét nem a munkaerőpiac igény-

li, hanem a rendelkezésre álló oktatói kínálat erőlteti rá a rendszerre, a képzés eredmé-

nyességével pedig kevéssé, sokkal inkább a képzésben való részvétel előnyeivel moti-

vált résztvevők pedig mindezt elfogadják.  

A Jászságban készített interjúk megerősítik a statisztikai adatok által valószínűsített 

megállapításainkat, vagyis azt, hogy a térség társadalma kettészakadóban van. A maga-

sabb végzettségűek, a statisztikák által nehezen definiálható jobban informált, jobb 

munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkező rétegek helyzete jónak mondható, miköz-

ben a statisztikák szinte teljesen elfednek egy másik réteget, amelyik, ha akar, sem tud a 

helyzetén változtatni. Ez a jelenség máshol is így van, de ebben a térségben fokozottan 

megfigyelhető.  

Kirajzolódik az is, hogy a képzés, ha jobban alkalmazkodna is a munkaerőpiac elvá-

rásaihoz, akkor sem képes társadalomidegen folyamatokat generálni, így például az in-

gázás mértékét lényegesen bővíteni. Az adott szociális rendszer, az elérhető bérek és a 

bérek megszerzésével kapcsolatos költségek mellett a munkavállalási aktivitás nehezen 
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növelhető. De ugyanilyen problémát jelent a monoton ipari munkával kapcsolatos nega-

tív attitűd is.  

A tapasztalatok azt is jelzik, hogy a kistérségek munkaerőpiaca nem feltétlenül egy-

séges, a statisztikák mögött markáns különbségek is állhatnak. A statisztikai rendszer 

arra sem feltétlenül alkalmas, hogy megjelenítse a munkaerő-piaci és társadalmi kü-

lönbségeket. Éppen ezért egy-egy társadalmi réteg helyzetének javítása nem nélkülöz-

heti a statisztikai szintűnél mélyebb helyzetfeltárást sem. A két térség munkaerő-piaci 

helyzete a statisztikák szintjén sok esetben hasonló, eltér azonban a társadalmi összeté-

telük, más a településszerkezetük, mindennek következtében eltérőek a lakosság mun-

kavállalási hagyományai, szokásai. Ennek következtében nem lehet egységes a munka-

nélküliség kezelésének módja sem.  

A munkaerő-piaci képzések működése 

Az iskolarendszerű szakképzés működése, funkcióinak és diszfunkcióinak bemutatá-

sára most nem vállalkozunk. Hogy van lemorzsolódás, s így vannak „hiányos” iskolai 

végzettségű fiatalok, az részben az iskolarendszer működésére vezethető vissza. Tökéle-

tes, a társadalmi hátrányokat teljes mértékben kompenzáló iskolarendszer azonban 

nincs, így a lemorzsolódás csökkentése lehet csak reálisan kitűzött cél, megszüntetése 

aligha. Ebből következően a nappali tagozatos iskolarendszert követő képzésekre ko-

moly feladat hárul, hogy a lemorzsolódottak számára megfelelő képzési lehetőséget biz-

tosítson. E rendszernek természetesen nem csupán ez a funkciója, hiszen meg kell olda-

nia a legkülönbözőbb át- és továbbképzési feladatokat. Hogy ezeket a funkciókat mi-

ként oldja meg, s milyen társadalmi következményei vannak, az természetesen szintén 

kutatási feladat lehet. A fejezetnek ebben a pontjában – a két említett térség példáján – 

azt mutatjuk be, hogy a képzési piac miként járul hozzá e réteg munkaerő-piaci, s ezen 

keresztül társadalmi integrációjához.  

A kérdéskört három kritérium köré csoportosíthatjuk. Az egyik a mennyiségi megkö-

zelítés, vagyis az a kérdés, hogy a képzési kínálat eléri-e, s milyen mértékben a vizsgált 

réteget, a másik szerkezeti kérdés, vagyis, hogy a piac milyen képzésekkel kínálja meg 

őket, s ez a kínálat alkalmazkodik-e a munkaerőpiac igényeihez, a harmadik kérdés pe-

dig a minőséget érinti, azaz alkalmasak-e ezek a képzések a hiányos iskolai végzettsé-

gűek munkaerő-piaci felkészítésére. A három kritérium természetesen összefügg egy-

mással, hiszen a képzési kínálat és a minőség, illetve a képzési módszerek visszahatnak 

a képzések iránti keresletre is. Összefügg azért is, mert – s ez lesz most a megközelíté-

sünk – a képző szervezetek munkaerő-piaci ismeretei mind a szerkezetet, mind a minő-

séget befolyásolják. Ennek megfelelően azzal foglalkozunk, hogy a képzési piacon jelen 

lévő szervezetek milyen mértékben érdekeltek abban, hogy a munkaerőpiac jelzéseit fi-

gyelembe vegyék. 

Ezzel a megközelítéssel semmiképpen nem akarjuk azt sugallni, hogy a munkaerőpi-

ac artikulált, vagy háttérben húzódó igényeit a képzési piacnak feltétel nélkül ki kell 

szolgálnia. Több okból sem célszerű ezt megtenni. Az egyik ezzel kapcsolatos problé-

makör az ún. hiányszakmákkal kapcsolatos. Egyes szakmák munkaerő-piaci hiánya 

ugyanis nem csak a képzés hiányára vezethetők vissza, hanem a szakmák munkaerő-

piaci helyzetére is. Az alacsony jövedelem, a kiszámíthatatlan munkahelyek, a rossz 

munkakörülmények elriaszthatják a munkavállalókat az adott szakma tanulásától, vagy 

– szakmai végzettség esetén – az adott szakterületen való elhelyezkedéstől. Ha ezekre a 

szakmákra képezünk, akkor egyrészt – a sok pályaelhagyó miatt rengeteg pénz megy 

veszendőbe, másrészt hozzájárulunk egy nem feltétlenül kívánatos helyzet konzerválá-

sához. Ugyancsak problémát jelenthet, ha a munkaerőpiac térben és időben lokalizált 

igényt fogalmaz meg, ami az oktatással kapcsolatos egyéni és társadalmi költségek, 
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energiabefektetések hatékonyságát rontja, megkérdőjelezve az ilyen képzések létjogo-

sultságát. Éppen ezért nagy általánosságban csak annyit lehet elvárni a képzési piac sze-

replőitől, hogy ismerjék a munkaerőpiac elvárásait, s döntéseiket ezek ismeretében hoz-

zák meg.  

 

Az általunk vizsgált társadalmi réteget érintő képzési piacszegmens keresletének-

kínálatának mennyiségi jellemzőiről egészen pontos statisztikai kimutatásokkal nem 

rendelkezünk. Korábban már jeleztük, hogy annak ellenére, hogy e réteg számára a ta-

nulásnak fokozott jelentősége lenne, hiszen nem egyszerűen valamilyen szakmát kell 

tanulniuk, hanem mindazokat a kompetenciákat is meg kell szerezniük, amelyekhez 

mások iskolai tanulmányaik során már jó eséllyel hozzájutottak, mégis nagyon alacsony 

a részvételük azokban a képzésekben, amelyeket a „felnőttképzések” keretébe sorolunk. 

Többé-kevésbé ismerjük ennek a kompetenciáikat, motivációikat, szociális helyzetüket 

érintő okait is, vagyis mindazt, ami elriasztja őket a tanulástól. Ennek ismeretében a kí-

nálat mennyiségét nagyon nehéz értelmezni, mert a tanulói kereslet is visszahat a kíná-

latra.  

A kérdés sokkal inkább az, hogy a képző szervezetek számára érdemes-e ezt a réte-

get tanulásba vonni, s ennek megfelelően olyan kínálatot biztosítani számukra, ami 

megfelel képességeiknek, elvárásaiknak, s ami egyben munkaerő-piaci perspektívát is 

biztosít számukra. Ehhez mindenek előtt arra van szükség, hogy a képző intézmények 

érdekeltek legyenek bevonni a tanulásba ezeket az embereket, s ennek érdekében igye-

kezzenek feltárni mindazokat a tényezőket, amelyek tanulásukat hátráltatják.  

A két térségben dolgozó a témát jól ismerő szakemberek rámutatnak arra, hogy a 

képzési piacon erősen korlátozott a piaci viszonyok érvényesülése, vagyis a képző in-

tézmények nem nagyon érdekeltek sem a munkaerőpiac elvárásainak feltárásában, sem 

abban, hogy minden tanulói réteg számára kínáljanak képzéseket.  

A tapasztalat azt jelzi, hogy sok olyan esetben is, amikor nyilvánvaló a szakemberhi-

ány, a képző intézmények mégsem erre koncentrálnak – s nem azért, mert a tanulók 

hosszabb távú érdekeit képviselve felülbírálják ezeket az igényeket (miért is tennék?) –, 

hanem mert stabil megrendelésekre törekednek.  

Megrendelések elsősorban három szférából érkeznek. Ezek egyike a termelő-

szolgáltató vállalatok, cégek köre. A képzési kínálatban, s annak tartalmában a megren-

delőknek van döntő szerepe, s ők küldik is dolgozóikat ezekre a képzésekre. Nem tud-

juk pontosan, hogy kik vesznek részt ezeken, de az biztos, hogy azok, akik e vállalatok-

nál, cégeknél már dolgoznak, tehát semmiképpen nem azok, akik – sok esetben hiányos 

iskolai végzettséggel – munkát keresnek. A képzések tartalma elsősorban szakmai jelle-

gű, tehát feltételezi, hogy a dolgozók rendelkeznek azokkal a szociális kompetenciák-

kal, amelyek a munkavégzéshez szükségesek.   

A másik megrendelői kör a tanulók köre, vagyis azoké, akik maguk akarják, s tudják 

finanszírozni tanulásukat. Egy már említett kutatás (Györgyi, 2003) jelzi, hogy az ön-

erős, tehát az egyén által fizetett képzésekre elsősorban a középfokú, vagy annál maga-

sabb végzettségűek esetében van kereslet. Természetesen ennek megvannak azok a ha-

gyományos területei (például a nyelvoktatás), amelyek finanszírozása hagyományosan 

jelentős mértékben egyéni erőforrásokra épül. A képző szervezetek tapasztalatai alapján 

ezen túlmenően elsősorban azokon a szakterületeken jelentős a kereslet, amelyeken ha-

tósági szabályok követelnek meg valamilyen végzettséget. Értelemszerűen e képzésekre 

is többnyire azok jelentkeznek, akiknek biztosított a munkahelyük, a megélhetésük, így 

elsősorban ezek sem a hiányos végzettségű munkanélküli lakosságnak szólnak.  

Szintén az említett felmérésből tudjuk, hogy az alacsony iskolai végzettségűek (ami a 

fiatalok esetében – figyelembe véve a jelenlegi munkaerő-piaci elvárásokat – hiányos 
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iskolai végzettségként definiálható) elsősorban olyan képzések iránt érdeklődnek, ame-

lyek közvetlenül munkához, munkahelyhez juttatják őket. Részben ezért, s részben más 

finanszírozási forrás hiányában tanulásukban döntő szerepe van a munkaügyi rendszer 

(vagyis az Állami Foglalkoztatási Szolgálat intézményei) által támogatott képzéseknek. 

E képzéseket a finanszírozási rendszer következtében nem lehet teljesen elhatárolni más 

képzésektől, de a 8. ábra és a 16. tábla jelzi, hogy ezek a megrendelések szintén nagyon 

komoly forrást jelentenek a felnőttképzések piacán.   

A harmadik fő megrendelői kört a támogatott munkaerő-piaci képzéseket működtető 

intézmények, ezen belül is elsősorban a megyei munkaügyi központok (2007-től: regio-

nális munkaügyi központok) jelentik. Bár az általuk működtetett támogatási rendszer 

formálisan nyílt maradt, tehát bármilyen képző szervezet bekerülhet a támogatott képzé-

sek piacára – jobban mondva piacaira, hiszen minden megye (régió) akár egy-egy önál-

ló részpiacnak tekinthető –, sok jel utal a képzésekért folytatott verseny korlátozottságá-

ra. Ez pedig korlátozza a kínálatot, kiszorítva a nagyobb kockázattal járó képzéseket. 

Ennek kapcsán elsősorban arra kell utalnunk, hogy monopolhelyzetek alakultak ki a 

kínálatban, s ennek egyaránt van szakmai és területi aspektusa. Szakmai oldalát a speci-

alizáció jelenti, vagyis az, hogy egy-egy képző cég egy-egy szakterületre koncentrál. 

Ezen a szakterületen épített ki kapcsolatokat, amelyek révén infrastruktúrát bérel, mű-

ködtet, megfelelő végzettségű és felkészültségű oktatókat foglalkoztat, s e területen 

végzett befektetést is, ami lehet infrastrukturális jellegű befektetés, de lehet az oktatás 

lebonyolításával kapcsolatos egyéb befektetés, mint például a szervezet és a programok 

akkreditációjával kapcsolatos pénzráfordítás. Az iskolákkal, szakemberekkel kialakított 

együttműködések a kölcsönös előnyön alapulnak. Az oktatási vállalkozások látják el a 

piaci feladatokat (tanulók toborzása, finanszírozási háttér megteremtése, stb.), a szerve-

zési teendőket, esetleg a szakmai feladatok egy részét, az együttműködő partnerek pedig 

elsősorban az oktatás szakmai feltételeit biztosítják. A kölcsönös előnyök mindkét felet 

e bejáratott kapcsolatok fenntartásában teszik érdekeltté, ez viszont megnehezíti a kép-

zési piacra esetlegesen betörni szándékozó oktatási vállalkozások helyzetét
99

.  

A monopolhelyzet területi aspektusa alatt azt értjük, hogy – nem kis részben a mun-

kaügyi rendszer, vagyis az egyik fő támogató szervezet korábbi megyei szintű tagolódá-

sa következtében – a képző cégek általában egy-egy megye egészét lefedik tevékenysé-

gükkel, ritkán lépnek ki onnan, vagyis térségi alapon is felosztották a piacot. Igaz ez 

azokra a tevékenységükkel az egész országot lefedő képző szervezetekre is, amelyek te-

rületi alapon szegmentálódnak. A munkaügyi központok számára fontos, hogy megbíz-

ható partnerekkel dolgozzanak, a képzések megbízható színvonalon valósuljanak meg, 

vagyis olyan cégekkel működnek együtt szívesen, amelyeket ismernek. Megyén kívüli 

képző szervezeteknek éppen ezért nehéz betörniük erre, vagyis a támogatott képzések 

piacára, mert árban ugyan lehetnek jobbak, de – ismeretlenségük okán – ajánlott képzé-

seik értéke bizonytalan.  

A képzésekre szóló megrendelések – érkezzenek bárhonnan – általában elegendők a 

képzési vállalkozások megélhetéséhez, ezért újabb piacokat nem nagyon áll érdekükben 

feltárni, így az sem áll érdekükben, hogy a munkaerő-piaci folyamatokról, s képzéseik 

munkaerő-piaci hasznosulásáról részletes ismereteket szerezzenek.  

E feladatot, vagyis a piacfeltárást átvállalhatná a finanszírozó-támogató munkaügyi 

szféra, ha az általuk támogatott képzések hatékonyságát jól működő tanulókövető rend-

                                                 

99
 Az öt, általunk felkeresett zalai oktatási vállalkozás közül négy képviselője arról számolt be, hogy telje-

sen egyértelmű a profiljuk, s bár nem állították, hogy egyáltalán nincs versenytársuk, de azt igen, hogy 

komoly konkurenciájuk nincs. A másik felkeresett megyében nem ennyire egyértelmű a helyzet. Itt van-

nak azonos szakterületen működő képzési vállalkozások, ők viszont a megrendelői körön osztoznak. 
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szert építene ki. Ilyen – természetesen nagyon költséges – rendszer azonban általában 

nincs, ha egyszer-egyszer próbálkoznak vele, akkor is csak a formális indikátorokat 

használnak. A szakemberek, akik akármennyire is jól ismerik térségük munkaerőpiacát, 

így sok esetben csak sötétben tapogatóznak a megrendeléseknél, gyakorta elfogadva az 

általuk már ismert, s megbízhatónak tartott képző cégek képzési ajánlatait. Elsősorban 

nem arról van szó, hogy jól artikulált szakmai igényeket nem vesznek észre, s hogy a 

képzések szakmai struktúrája alapvetően eltér a munkaerő-piaci igényeitől, hanem azt 

nem tudják, hogy az adott oktatásban résztvevőket – figyelembe véve azok felkészült-

ségét, szociális helyzetét, mentális gondjait – sikerül-e a képzések révén ellátni azokkal 

a kompetenciákkal, amelyekkel hozzájárulnak azok munkaerő-piaci helyzetének hosz-

szabb távú stabilizálódásához. Vagyis a tanulók ténylegesen be tudnak-e illeszkedni ta-

nulásuk után a kínált munkahelyekre, az adott munkavégzési körülmények közé, képe-

sek-e a szaktudásukat megfelelően hasznosítani, megfelelnek-e a tudásuk továbbfejlesz-

tésével kapcsolatos várakozásoknak, s ha netán elveszítik munkájukat, képesek-e újra és 

újra megpróbálkozni a visszatéréssel. Az ezekkel kapcsolatos rendszerezett ismeretek 

nagyon hiányosak, emiatt viszont mind a képző szervezetek, mind a támogatók klisék-

ben gondolkoznak. Iskolai előélethez kötik a tanulás támogatását, szakképzettséget biz-

tosítanak, de kevéssé foglalkoznak a tanulás feltételeinek felmérésével, s a szakmai 

kompetenciákon túli kompetenciák biztosításával. Ebben szerepet játszik az is, hogy 

maguk a munkáltatók is gyakorta így fogalmazzák meg elvárásaikat, vagyis iskolai vég-

zettség alapján válogatnak a munkavállalók között. 

A képző szervezetek egyik legfontosabb sikerindikátora, hogy a résztvevők befeje-

zik-e a képzést, ezt azonban a rendszer szinte önműködően biztosítja, mert vagy a saját 

pénze után fut a tanuló (amennyiben ő a finanszírozó), vagy pedig (jellemzően) a mun-

kaügyi rendszer számára kell visszafizetnie a költségeket, ha az támogatja a tanulását. 

Így ha a munkaerőpiacon megkövetelt kompetenciákkal nem is rendelkezik a tanfolya-

mot követően, s emiatt nem fogja tudni ott megvetni a lábát, sohasem derül ki a képzők, 

illetve a külső finanszírozók számára.  

Mindez összességében egy többé-kevésbé egységes, megbízható színvonalat biztosí-

tó, de a speciális igények kielégítésére nem igazán alkalmas (munkaerő-piaci) képzési 

rendszert körvonalaz, vonatkozzanak ezek az igények speciális (ritka, drágán oktatható, 

nehezen elsajátíttatható) szakmákra, vagy a szakmához nem szorosan tapadó kompeten-

ciák biztosítására. Ebből következően nem igazán alkalmas a hiányos iskolai végzettsé-

gű, gyakran a társadalom peremén élő fiatalok (vagy kevésbé fiatalok) munkaerő-piaci 

felkészítésére. Inkább csak arra, hogy szakmai végzettséget igazoló bizonyítványt bizto-

sítsanak számukra, amellyel esetleg rövidtávon el tudnak helyezkedni, de ez a bizonyít-

vány arra már kevéssé alkalmas, hogy ez a munkahely megtartható legyen, vagy további 

fejlődés alapjául szolgáljon. Részben – bár nehezen bizonyíthatóan – arról is szó van, 

hogy ezt a réteget diszkriminálja a rendszer, mert elsősorban nem velük foglalkozik
100

, 

de főként arról van szó, hogy nem érzi szükségét annak, hogy a számukra szükséges 

speciális többletszolgáltatást biztosítsa, pontosabban ennek költségeit vállalja. A tanulói 

érdekeltség sem igazán kényszerítő erő, mert a tanulók közül is sokan csak a papírért, 

vagy a tanulási támogatásért tanulnak, s még hiányszakmák esetében sem biztos, hogy 

el tudnak helyezkedni végzettségükkel, ha a kínált munkahelyek lakóhelyüktől távol he-

lyezkednek el.   
„– Most ezen túlmenően, amit az előbb beszéltünk, figyelembe 

vesznek-e szociális kompetenciákat? Tehát magyarán, hogy a ta-

nulók eltérő szociális vagy szociokulturális háttérből érkeznek? 
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 E diszkriminációt igyekeznek időnként olyan központi programok, vagy források kompenzálni, ame-

lyek kifejezetten az általunk vizsgált réteget célozzák meg. 
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Tehát ez bármilyen szinten megjelenik-e a képzés során? Vagy ez-

zel nem tudnak foglalkozni? 

– Hát ezzel nem tudunk, mi szakmát adunk.  

(Országos oktatási vállalkozás helyi képviselője, kereskedelem-vendéglátás)” 

Ezzel részben összefüggő gond, hogy maga a munkaerő-piac olyan képzéseket is ge-

nerál, amelyre valójában csak rövid távú pénzügyi érdekeik miatt van szükség. A vál-

lalkozók számára ugyanis sokszor kifizetődőbb felvenni egy korábbi munkanélkülit va-

lamilyen támogatással, majd néhány hónap után elküldeni, s felvenni egy újabbat, mint 

folyamatosan ott tartani. Ez persze azt eredményezi, hogy egy-egy szakmát újabb és 

újabb munkanélküli réteg kíván elsajátítani, ami a képzők számára is kifizetődő vállal-

kozás, a munkanélküli számára is megéri (rövidtávon), de nincs szükség arra, hogy a 

kiképzett munkavállaló hosszabb távon is érvényesíthető tudást kapjon, kompetenciákat 

szerezzen. 

A hazai munkaerőpiacon komoly problémát jelent, hogy gyökeresen eltérő tudást, il-

letve kompetenciákat várnak el a gyakran külföldi tulajdonú, specializált munkatevé-

kenységre építő, gyakran kifejezetten nagy vállalkozások, illetve a sokoldalúságot, 

gyakran több szakma ismeretét is elváró, kevésbé modern technológiát alkalmazó ki-

sebbek. E két, gyökeresen eltérő igény kielégítése nem könnyű sem az iskolarendszerű, 

sem az iskolarendszeren kívüli képzésben.  

Mindezzel kapcsolatban utalnunk kell arra is, hogy a felnőttképzésben – így a mun-

kaerő-piaci képzésben is – a tanfolyamokat sok esetben ugyanazokon a helyszíneken, 

ugyanazokkal az oktatókkal tartják, mint az ifjúsági képzésben. A képzési vállalkozások 

zöme ugyanis nem engedheti meg magának, hogy saját infrastruktúrával és komolyabb 

oktatói gárdával rendelkezzen, így az iskolák infrastruktúrájára, az iskolák oktatóra tá-

maszkodnak. Hozzájárul ehhez az is, hogy az iskolarendszeren kívüli képzés minden 

merevsége ellenére is sokkal rugalmasabb, mint az iskolarendszerű, ami azt jelenti, 

hogy sem saját infrastruktúrát nem feltétlenül lehet gazdaságosan kihasználni, sem a sa-

ját oktatóknak nem könnyű folyamatosan munkát adni. Mindez azt jelenti, hogy az isko-

lából korábban kimaradt rétegek jelentős részben ugyanolyan körülményekkel és 

ugyanolyan oktatókkal találkoznak, mint amilyen körülmények, és amilyen oktatók 

hozzájárultak a lemorzsolódásukhoz, vagy legalábbis nem tudták azt megakadályozni. 

A képzés nagyobb sikerét segíti, hogy a résztvevők felnőtt korban már érettebbek, 

ugyanakkor nehezíti, hogy a képzés rövidebb, mint az iskolarendszerben, a tanulók pe-

dig kiestek a tanulásból. A gyakorlati szakemberek megosztottak abban a kérdésben, 

hogy tanfolyami keretek között fel lehet-e egyáltalán készíteni a munkavállalókat a 

szakmára. A többség szerint nem, de ennek okában szintén nem egységesek a vélemé-

nyek. Egyesek a mélyebb szakmai tudás megszerzésére nem látnak lehetőséget, mások 

inkább munkavégzéshez szükséges egyéb kompetenciák megszerzését nem látják bizto-

síthatónak, így például nem nagyon tudják biztosítani azokat a kommunikációs készsé-

geket, amelyek az ügyfelekkel, a munkatársakkal való kapcsolattartáshoz nélkülözhetet-

lenek, vagy nincs lehetőség a rövid tanfolyamokon arra, hogy kialakuljon a munkavég-

zéshez szükséges felelősségérzet. De ezek inkább csak kiragadott példák, mert szak-

mánként, szakterületenként nagyon eltérőek az ilyen típusú elvárások.  
„Munkakultúra? Vannak olyan OKJ-s képzések, amik gyors-

talpalók, ahol nem tud a gyermek egy kultúrát megtanulni, nincsen 

arra ideje, hogy mondjuk egy-két év alatt beívódjon az a munka-

kultúra, hogy reggel félt 6-kor bemegyek, és 2-ig ott hajrázok a te-

rembe, és tényleg ott évente kétszer kell vizsgamunkát leadnom és 

azt precízen, és nemcsak az én tanárom fogja, hanem egy külső 

szakember is leellenőrzi. Tehát ahol ez nincs meg, ott nem alakul 

ki, amire itt igény van, amiről beszéltem, önállóság, precizitás” 

„[a szakmunkásképzőben] megtanították őket, nemcsak a 

szakmára, hanem egy munkakultúrára is, amire szüksége van egy 
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asztalos szakmában működő embernek, hogy ők simán be tudnak 

illeszkedni egy közösségbe” 

(Faipari cég, Zalaegerszeg) 

 

A képzési piac vizsgált szegmensének itt vázolt működése jelentős mértékben hozzá-

járul ahhoz, hogy a hiányos iskolai végzettségűek nehezen tudnak helyzetükön változ-

tatni. A képzés kínálata sok esetben nem felel meg annak, amivel előre léphetnének, 

mert sem a képzők, mind a képzésre vállalkozók érdekei nem képesek a munkaerőpia-

con hosszabb távon is érvényesíthető szakmai struktúra kialakítására. Ez pedig hozzájá-

rul ahhoz, hogy a munkaerő felesleg mellett munkaerőhiány is tapasztalható
101

. Azok-

ban a kistérségekben, ahol a munkanélküliség nem nagyon magas, ott ez a strukturális 

anomália nem feltűnő, hiszen a munkavállalók zöme legalább alkalmanként el tud he-

lyezkedni, legfeljebb nem képes stabilizálni a helyzetét, hiszen nem végez szakmai 

munkát, így bármikor, bármilyen gazdasági megfontolásból lecserélhető más munkavál-

lalóra. Ott azonban, ahol a munkanélküliség jelentős, és a munkavállalói mobilitásnak is 

akadályai vannak (akár „objektív” akadályai, akár csak mentális akadályai), ott viszont 

a képzés (is) hozzájárul ahhoz, hogy az alacsony iskolai végzettségűek helyzete konzer-

válódjon. Hiszen a használható szaktudás nélküli szakképzettség kvalifikált munkát 

nem tesz lehetővé, a szakképzettséget nem igénylő munkakörökben pedig továbbra is a 

legalacsonyabb végzettségűek közé tartoznak, hiába emelkedett a képzettségi szintjük. 

Ez a perspektíva egyben a tanulás gátja is, hiszen a tanulás kecsegtetet közvetlen elhe-

lyezkedéssel.  

A munkaadók elvárásai és a képzések 

Bár – mint láttuk – a felnőttkori tanulási lehetőségek nem igazán kedveznek az ala-

csony iskolázottságúaknak, kérdés az is, hogy mit kapnak, mit kaphatnak a képzések, a 

szakmatanulás révén. Nem elsősorban a szakmai tudásra gondolunk itt, hanem a mun-

kavállaláshoz, a munkavégzéshez szükséges egyéb kompetenciákra. A munkaerőpiac 

által elvárt kompetenciákról sokat beszélünk, ennek ellenére nem igazán látható, hogy 

mit vár el pontosan a munkaerőpiac a munkavállalóktól, vagyis hogy a kérdés az, hogy 

megfogalmazzák-e elvárásaikat a munkaadók, ha igen, eljutnak-e ezek az információk a 

képző szervezetekhez, s azok hajlandók-e, tudnak-e ilyesfajta munkaerő-piaci felkészí-

tést biztosítani.  

Akár a képzők, akár a munkaadók irányából közelítünk a témához a két kistérség 

munkaerő-piaci helyzetének tanulmányozása során, azt tapasztaltuk, hogy nagyon sze-

gényesen fogalmazódnak meg a munkaadói elvárások. Dolgozók felvételéről döntő 

gyakorlati szakemberek is sokszor csak kifejezett rákérdezés esetén mondanak valamit, 

s amit mondanak, az is ritkán több közhelyszerű megfogalmazásoknál („tudjon dolgoz-

ni”). Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy vannak elvárások a háttérben, de ezekre sokkal in-

kább a szükséges továbbképzések kapcsán, valamint az elbocsátásokkal összefüggésben 

derül fény. Ez is jelzi, hogy ez a kérdéskör fontos ugyan a gyakorlatban, de jelenleg a 

munkaerőpiac nagyon gyenge jelzéseket tud adni a képzési rendszernek. Ha tehát a kép-

ző szervezetek szeretnének ebben előrelépni, akkor csak komoly pénz- és 

energiabefektetés árán tehetnék ezt meg.  

A könyv e fejezetét megalapozó két térségben folytatott kutatás nem volt olyan 

nagyságrendű, hogy a munkaerőpiac egészét átfogó, s országos érvényű megállapításo-

kat tehessünk, néhány elvárás azonban kirajzolódik abból a kavalkádból, amivel talál-

                                                 

101
 Amellett, hogy ahhoz az iskolarendszerű szakképzés is jelentős mértékben hozzájárul.  
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kozhatunk. Ezek alapján felvázolható egy struktúra, amelynek pontosítása, kiegészítése, 

számszerűsítése további kutatásokat igényel.  

A munkavállalókkal kapcsolatos munkaadói elvárások tekintetében a cégek három 

nagy csoportját tudjuk megrajzolni. Természetesen mindez nem a munkaerőpiac egé-

szére vonatkozik, hanem azokra a cégekre, amelyek alacsonyan képzett munkaerőt je-

lentősebb számban foglalkoztatnak. 

 Azok cégek, amelyek a viszonylag alacsony munkanélküliségű városokban 

működnek, s dolgozóiknak minimálbér körüli bért tudnak adni, még indirekt 

módon sem fogalmaznak meg komolyabb elvárásokat velük kapcsolatban. 

Többnyire megelégszenek azzal, hogy ne italozzanak a dolgozók munkaidő 

alatt, s „bírják a munkát”. Ebben a szférában viszonylag nagy a fluktuáció, 

vagyis a dolgozók jönnek, mennek, a munkaadók számolnak is ezzel. Nem is 

nagyon tehetnek mást, mert a minimálbér nem vonzó a dolgozók számára, hi-

szen a munkanélküliség ellenére lehet munkát találni, így a minimálbérrel va-

ló elhelyezkedés sokak számára csak ideig-óráig tartó megoldás.  

A megfogalmazott elvárások nem annyira előzetesen elvárt kompetenci-

ák, hanem inkább betartandó szabályok, amelyekhez a munkavállalóknak al-

kalmazkodniuk kell, s amely alkalmazkodás egyesek számára oly mértékben 

megterhelő, hogy inkább felmondanak. A norma teljesítése, a munkaidő be-

tartása, a precíz munkavégzés sorolható például ebbe a körbe.   
„Elég nagy a fluktuációnk, főleg az egyik nagy területen borzasz-

tóan nagy a jövés-menés. Ez lehet bérkérdés, legalábbis ezt mondják 

a kilépő interjún, mert ott megkérdezzük, hogy mit gondol a vezetői 

stílusról, kommunikációról, bérről stb. 

…… 

Két hónapja csinálok kilépő interjúkat, elég vegyesek a visszajel-

zéseket. A fizikai visszajelzések alapján többségében a bérre hivat-

koznak olyan viszonylatban, hogy több szabadidő mellett ugyanennyi 

a bér, mert itt elég nagy a hajtás. Nagy a norma, precízen kell dol-

gozni, sokat kell túlórázni, nehéz a folyamat, kicsit sok ez az embe-

reknek, nem mindenki tudja ezt bevállalni.” 

(külföldi tulajdonú gépipari cég, alacsony  

munkanélküliséggel jellemezhető városban) 

 

 A cégek egy másik csoportja, amely inkább kisebb településekhez köthető, 

nem nagyon fejlődőképes, részben több évtizedes technológiákkal, s hasonló 

munkaszervezéssel dolgozik. Az alacsony bérek miatt dolgozóik egy része 

önként elment, másokat elküldtek, munkaerő-felvétel alig van. A kialakult 

helyzetben azok maradtak, akik vagy nem tudnak, vagy valamilyen ok miatt 

nem akarnak munkahelyet váltani, így a kis munkaerőmozgás miatt munka-

erő-felvétel is alig van. Emiatt itt sem igazán fogalmazódnak meg a munka-

vállalókkal kapcsolatos elvárások, vagy itt is nagyon általánosak ezek.  

 A viszonylag modern, külföldi tulajdonú, a külföldi piacra (is) szállító cégek 

jelentik a cégek harmadik csoportját. Az ő esetükben az elvárások is komo-

lyabbak. Megjelennek az iskolai végzettséggel kapcsolatos követelmények: 

többnyire a szakmunkás végzettség, egyes esetekben csak az általános iskolai 

végzettség – természetesen szoros összefüggésben a helyi munkaerőpiac 

adottságaival. Ahol tudnak válogatni a szakmunkások közül, ott ez belépési 

feltétel, ahol nem, ott megelégednek az általános iskolai végzettséggel. Az is-

kolai végzettség természetesen nem kompetencia, de azért kell megemlíteni, 

mert sok különböző szociális kompetencia meglétével társítják, vagy pedig a 

tanulási képesség bizonyítékát látják benne, ami a rendszeres továbbképzések 
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miatt fontos elvárás számukra. Más esetben inkább csak a fegyelmezettség, a 

tűrőképesség feltételének tekintik. 
„Arra a megállapításra jutottunk, hogy a munkaerőpiac azt 

várja el a munkavállalóktól, hogy ne beszéljen, lehetőleg süket le-

gyen, buta legyen, és feltűnően hasonlítson egy chip-beültető ro-

botra” 

(Önkormányzati intézmény felnőttképzési egysége, vegyes profil) 

Egyes munkakörök esetén megfogalmazódnak konkrétabb szakmai kom-

petenciák, amelyek inkább a szakmához szorosan nem kapcsolódó, de a min-

dennapi munka során szükséges kiegészítő tevékenységekre vonatkoznak 

(„emellett nem rossz, ha targoncáznak”), más esetben a munkavégzéssel kap-

csolatos általános kompetenciák körvonalzódnak, („Gyors, rugalmas, precíz, 

nagyon precíz és nagyon tiszta munkát kell végezni, mindegy, hogy szellemi 

vagy fizikai állományban dolgozók. Nagyon kell önállónak lenni” / „Pontos-

ság, fegyelem? – Természetesen”). Sokkal ritkábbak a megfogalmazott szoci-

ális kompetenciák. („És még az életvezetési tanácsadást gondolom nagyon 

fontosnak, mert ebben kellene segíteni őket, mert ezek az emberek sok prob-

lémával küzdenek”). Ezeket fogalmazzák meg a legkevésbé, éppen ezért ezek 

feltárására lenne szükség bonyolultabb módszerekre.  
 

A képző intézmények képviselői mindebből a kevésből is igencsak keveset látnak, 

összefüggésben a korábban elmondottakkal, vagyis azzal, hogy nincsenek kitéve igazi 

munkaerő-piaci megmérettetésnek. Éppen ezért, ha a szűk szakmai oktatáson túl foglal-

koznak is valamivel, az inkább csak az elhelyezkedést szolgálja, sokkal kevésbé a mun-

kahelyen maradást. Gondolunk itt elsősorban az álláskeresési technikák oktatására. Más 

esetben úgy látják, hogy ezen a területen nekik nincsenek is teendőik, mert úgy gondol-

ják, hogy a szociális kompetenciák megléte a személyiségjegyekhez tartozik, egyéniség 

kérdése, hogy ki tudja megállni a helyét egy-egy munkahelyen, s ki nem. Ezen túlme-

nően csak ritkán fogalmaznak meg maguk számára feladatot, s inkább csak azok a kép-

ző szervezetek, amelyek egy-egy szakterületre koncentrálnak, s ezért sikerült szoros 

kapcsolatot kiépíteniük a szakterület egy vagy több munkáltatójával.  

Mindez azt jelzi, hogy a képzés és a munkaerőpiac a kompetenciák esetében sem 

igazán talált egymásra. Mondhatnánk azt is, hogy ebben mindkét félnek van felelőssége, 

de miután a munkaadók többsége a magánszférához tartozik, formálisan nem lehet ezt 

számon kérni rajtuk. A munkavállalók, akik számára a legfontosabb lenne mindez, piaci 

eszközökkel nem képesek kikényszeríteni a számukra megfelelő képzést. Sem infor-

máltságuk, sem tőkeerejük nem elegendő ehhez, nem beszélve arról, hogy tanulási mo-

tivációjuk is alacsony. Ezért vethető fel valamilyen közösségi felelősségvállalás az elvá-

rások részletes feltárásában, s a legszükségesebb tennivalók generálásában. Ez utóbbi 

alatt azt értjük, hogy olyan érdekeltségi rendszer kidolgozására lenne szükség a köz-

pénzből támogatott képzések esetén, amely egyrészt helyzetfeltárásra, másrészt feltárt 

elvárásokhoz történő alkalmazkodásra készteti a finanszírozókat. Különösen fontos len-

ne ez a munka a legkevésbé képezett munkavállalói réteg számára, mert ez az a réteg, 

amelyik, mind a családban, mind az iskolai oktatás során a legkevésbé képes felszerel-

kezni a munkavégzéshez szükséges (nem szakmai jellegű) kompetenciákkal, így a rend-

szer problémái halmozottan sújtják őket.  Ennek (is) következménye a reménytelen 

munkaerő-piaci helyzetük, amit az országos adatok egyértelműen jeleznek.  

Összegzésképpen annyit mondhatunk, hogy az úgynevezett munkaerő-piaci képzés – 

legalábbis jelenlegi formájában – nem igazán alkalmas arra, hogy a hiányos 

iskolázottságúakat felkészítse a munkaerőpiacra. Sem a kínált képzések szerkezete, sem 

pedig azok tartalma nem illeszkedik törvényszerűen a munkaerőpiac nem is könnyen 
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látható igényeihez. Nem állítható, hogy egyáltalán nem, de a tapasztalatok arra utalnak, 

hogy épp a legkevésbé képzettek esetén fogalmazhatók meg a legkomolyabb kritikák. 

Ez az a társadalmi réteg, amelyik számára a képzésnek a legtöbbet kellene nyújtania, hi-

szen az ő esetükben a szakmai képzés mellett pótolni kell a szakmai végzettség meg-

szerzéséhez szükséges ismereteket, erősíteni a tanulási kompetenciákat, s felvértezni a 

tanulókat mindazokkal az egyéb kompetenciákkal, amelyek a munkahelyek megszerzé-

séhez, s főként azok megtartásához szükségesek. A jelenlegi rendszer ebben nem igazán 

érdekelt. Sokkal inkább abban, hogy beiskolázza, s bent tartsa őket a képzésben annak 

befejezéséig, s esetleg abban ideig-óráig tartó álláshoz juttassa őket, de abban semmi-

képpen, hogy hosszabb távú eredményeket érjen el velük kapcsolatban. Nem tudjuk, 

hogy egy tisztán működő piaci rendszer (amennyiben van ilyen) képes lenne-e ezt a fel-

adatot betölteni, de a jelenlegi korlátozott piaci viszonyok ezt semmiképp nem teszik 

lehetővé. Ehhez egyrészt szociálisan érzékeny(ített) speciális képző hálózatra is szükség 

lenne, valamint olyan követési rendszer kidolgozására és bevezetésére, amely a hálózat 

teljesítőképességét hosszabb távon is képes mérni.  

A következő pontban felvázoljuk azokat a hazai kezdeményezéseket, amelyek ugyan 

nem rendszerszerűen, de jelen vannak a hazai oktatásban, illetve az oktatás környezeté-

ben, s amelyek azt a célt szolgálják, hogy a leghátrányosabb helyzetű fiatalok iskolai 

lemorzsolódását megelőzzék, vagy pedig – amennyiben ez nem sikerült – igyekezzenek 

őket megsegíteni a társadalmi beilleszkedésben.  

 

Alternatív megoldások a hiányos képzettségű rétegek felzárkóztatására 

 

Hogy tenni kell valamit a lemorzsolódás ellen, akár preventív jelleggel, akár krízis-

kezeléssel, azt az oktatásirányítással foglalkozó szakemberek és kutatók egyaránt tud-

ják. Történtek preventív kezdeményezések is, utalhatunk az alapkompetenciák megerő-

sítését célzó, az oktatás tartalmát érintő megoldásokra (az ilyen jellegű képzések bevite-

le az ötödik-hatodik osztályba), az iskolai szegregáció hátrányokat felerősítő szerepének 

korlátozására (integráció erősítése)
102

, a 9–10. osztályos képzés bevezetésére, illetve az 

itteni képzési tartalmak, módszerek változásaira. Iskolarendszerhez köthető, a már le-

morzsolódottak képzésbe való visszavonását segítheti a Szakiskolai Fejlesztési Program 

C komponense
103

, amely célzott kompetenciafejlesztés révén igyekszik szakmát biztosí-

tani a hiányos iskolai végzettségű fiataloknak. E programok egyelőre nem tudták meg-

oldani problémát, bár korlátozza a tapasztalatok értékelését a kellő időtáv hiánya.  

Ha ezek a programok beérnek és sikeresek lesznek, várhatóan akkor sem tudják teljes 

körűen megoldani a lemorzsolódás kérdéskörét. Erre utalunk a Projekt vagy iskola? cí-

mű fejezetben. Sok, részben az oktatást érintő, részben azon túlmutató feltétel hiányzik 

még ehhez.  

Felmérések bizonyítják, hogy a felnőttkori tanulás legfontosabb hajtóereje a munka-

erő-piaci esélyek növelése. A tanulás mögött többnyire felfedezhető a munkahely meg-

őrzésére, valamely új munkahely megszerzésére való törekvés, a munkanélküli helyzet-

ből, vagy az elől való menekülés, vagy akár a munkahely által kifejezetten ajánlott kép-

zésben való részvétel. Nem véletlen, hogy a szervezett körülmények között folyó tanu-

                                                 

102
 A 2002-ben az Oktatási Minisztérium által létrehozott Országos Integrációs Hálózat által támogatott 

integrációs program pozitív tapasztalatokat hozott (Kézdi & Surányi, 2008), de hosszabb távú hatása 

még nem látható. A program mindazonáltal csak azoknak az iskoláknak a körzetében jelenthet előrelé-

pést, ahol az iskolai integrációt nem akadályozza a lakóhelyi szegregáció. 
103

 Lásd a 88. lábjegyzetet! 
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lás Magyarországon 50–55 éves kor körül befejeződik (Györgyi, 2003), mert ekkor már 

alig van munkaerő-piaci hozadéka. Ekkorra már inkább csak az informális tanulás ma-

rad, amely ugyan szintén csökken az életkor haladtával, de lényegesen kisebb mérték-

ben, mint a szervezett tanulásban való részvétel. Más metszetben nézve: míg a gazdasá-

gilag aktív népesség 16%-a tanul valamilyen formában, a nyugdíjasoknak már alig több, 

mint 2%-a.  
 

36. tábla 

A tanuló lakosság száma és korcsoporton belüli aránya életkori csoportonként 
 

 

Részt vesz iskola-

rendszerű, vagy 

iskolarendszeren 

kívüli képzésben  

Csak informálisan tanul 
Népesség 

 

Életkor / 

aktivitás 
Fő % Fő % 

A résztvevők 

arányában - % 
Fő % 

25–34 301 809 19,5 75 823 4,9 25,1 1 546 465 100 

35–44 163 295 13,0 56 569 4,5 34,6 1 255 210 100 

45–54 129 786 8,4 64 458 4,2 49,7 1 549 557 100 

55–64 52 057 4,5 35 977 3,1 69,1 1 147 310 100 

65–74 20 405 2,2 18 853 2,1 92,4 912 152 100 

Gazdasági-

lag aktív  

656 553 15,7   37,9 4 165 132 100 

Nyugdíjas 33 207  1,6    95,8 2 026 007  100 

Forrás: Az élethosszig tartó tanulás, KSH, 2004 

 

A tanulásban való részvétel nem egyenletesen oszlik meg az egyes társadalmi réte-

gek között. Az iskolázottabb, jobb munkaerő-piaci pozícióban lévő rétegek tanulásban 

való részvétele lényegesen magasabb arányú, mint a kevésbé iskolázottaké. A különb-

ség sokszoros, ennek magyarázata összetett, függ a tanulás egyes rétegeket eltérő mér-

tékben érintő várható hasznától, a különböző pénzügyi támogatások igénybevételének 

lehetőségétől, a tanulásra fordítható idő mennyiségétől és a tanulási kompetenciáktól 

(Györgyi, 2003). Minderre már a korábbiakban is utaltunk, sőt adatokkal is szemléltet-

tük. Ha a társadalom fontosnak tartja, hogy a kevésbé iskolázott rétegek a jelenleginél 

nagyobb eséllyel legyenek jelen a munkaerőpiacon, s ennek érdekében többen, többet 

tanuljanak közülük (reálisan más cél nem tűzhető ki), akkor olyan koherens érdekeltsé-

gi-támogatási rendszert kell számukra nyújtanunk, amely lehetővé teszi a tanulást az ar-

ra kevésbé szívesen vállalkozók számára is. Ez nem csak az érintettek vélhető érdeke, 

hanem össztársadalmi érdek is, mert a tartós munkanélküliség megelőzése képzés nélkül 

aligha lehetséges, a munkanélküliség társadalmi költségei pedig magasak.  

Az iskolázottság mentén megfigyelhető nagy társadalmi különbségeket az idő sem 

oldja meg. Igaz ugyan, hogy a legfiatalabb korosztály lényegesen magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkezik, mint a néhány generációval idősebbek, de – mint korábban 

már utaltunk rá – számottevő azoknak a fiataloknak az aránya, akik alacsony, s a közép-

iskolai expanzió ismeretében valamint a munkaerőpiac elvárásai alapján nyugodtan 

mondhatjuk, hiányos iskolai végzettséggel fejezik be tanulmányaikat a nappali tagoza-

tos képzésben. 

A képzetlen rétegeket felfogni hivatott intézményrendszer egy része (iskolarendszerű 

felnőttképzés) évtizedek óta működik, más része (tanfolyami keretek között folyó kép-

zés) jelentős átalakuláson, szervezeti-finanszírozási megújuláson ment át az utóbbi 15–
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20 évben. Hiányos struktúráról így nem nagyon beszélhetünk, legalábbis abban az érte-

lemben, hogy ne lennének meg a formálisan szükséges intézmények. Ha csökkenő 

számban is, de vannak még felnőtt képző általános iskolák, lényegesen magasabb szám-

ban középiskolák, s a szakmák jelentős részét tanfolyami keretek között is lehet (elvi-

leg) tanulni. Működnek is ezek az intézmények, igény is van rájuk, de a fiatalok egy ré-

szét mégis képtelenek felfogni. Ezt jelzi a fenti táblázat is, hiszen nálunk a 25–34 éve-

sek körében alacsonyabb a középfokú iskolát végzettek aránya, mint a fiatalabb életkor-

ban lévőké.
104

 A felnőttek képzését szolgáló kiegészítő képzési rendszer nem tölti be 

„felzárkóztató” funkcióját.  

A részletekről nincsenek pontos adataink. A dolgozók általános iskolájában egy-egy 

évfolyam létszámáról tudjuk, hogy fele akkora, mint az iskolarendszerből általános is-

kolai végzettség nélkül kilépők száma, és igaz, hogy közel százezren tanulnak évente a 

középiskolák felnőtt képző tagozatain, de nincs információnk arról, hogy közülük há-

nyan rendelkeznek „hiányos iskolai végzettséggel”, s hányan egészítik ki érettségivel 

vagy új szakmával szakiskolai végzettségüket.
105

 A tanfolyami keretek között tanulók-

ról gyűjtött adatok alapján sem lehet következtetni arra, hogy az említett alulképzett fia-

talok mekkora része próbálkozik ezen az úton valamilyen szakmai végzettség megszer-

zésével. Csak különböző kutatások, interjúk alapján következtethetünk arra, hogy ezek a 

képzések sem a lemaradók felzárkózási esélyeit szolgálják. Az Ifjúság 2000 felmérés 

adatai azt jelzik, hogy 25–29 éves korban a fiatalok 17%-a, az öt évvel fiatalabbaknak 

pedig 14%-a hiányos iskolai végzettségű.  
 

37. tábla 

Legmagasabb befejezett iskolai végzettség korcsoportonként 
 

Legmagasabb befejezett iskolai 

végzettség Korcsoport 
20–24 évesek 25–29 évesek 

Nyolc osztályt sem végzett 1,5 1,6 

Nyolc általános, ill. 10. osztály 12,1 15,2 

Szakmunkásképző, szakiskola 29,8 36,0 

Középiskola  50,5 32,6 

Felsőfok 6,1 14,5 

Összesen 100,0 100,0 

N 2869 2853 

Forrás: az Ifjúság 2000 felmérés adatbázisa 

 

Az iskolarendszerű felnőttoktatás következő szintjének, vagyis a középfokú képzés-

nek már lényegesen szélesebb ügyfélkört kell, kellene elérnie, ha csak azokat vesszük 

számba, akik sem szakmunkás-, sem középiskolai végzettséggel nem rendelkeznek, 

arányuk egy-egy korcsoporton belül több mint 10%-ra tehető. Különösen a szakiskolai 

képzésből való lemorzsolódás jelentős, az iskolarendszerű képzés ugyanakkor főként 

középiskolai (gimnáziumi, szakközépiskolai) képzési programokat kínál. Ez az egyik 

                                                 

104
 A fiatalabb életkorban megfigyelt magasabb arányt a középiskolai expanzió magyarázza, ugyanakkor 

ez az expanzió a vizsgált időszak alatt nem volt olyan jelentős, hogy a fenti állításunkat cáfolná. (Az ex-

panzió elsősorban a középfokon belüli átrendeződéssel járt.) 
105

 Az ez alapján készült tanulmány (Györgyi, 2005) megállapítja, hogy a szakmunkás végzettségű fiata-

lok körében inkább a jobb családi hátterű tanulóknak van esélyük az érettségi megszerzésére, ez alapján 

feltételezhető, hogy a még ennél is alacsonyabb végzettségű, s bizonyíthatóan rosszabb családi héttérrel 

rendelkezők milyen kis eséllyel jutnak be ugyanide. 
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oka, hogy a lemorzsolódók számára az iskolarendszerű felnőttképzés nem nyújt igazi al-

ternatívát, hiszen a lemorzsolódók többsége elsősorban az elméleti képzésben vall ku-

darcot, így számukra elsősorban a szakmatanulás jöhet szóba. A másik okot az jelenti, 

hogy a középiskolai felnőttképzés elsősorban a többé-kevésbé rendezett szociális és 

anyagi körülmények között élő, motivált, egészséges mentalitású megfelelő tanulási 

kompetenciákkal rendelkező tanulókra koncentrál. Számukra lettek kidolgozva a prog-

ramok, a módszerek, s erre épül a finanszírozás is. Ezek az elvárások ugyanakkor a már 

szakmát szerzett, s érettségizni óhajtó fiatalok – tehát a célközönség másik része – ese-

tében sem teljesülnek maradéktalanul, s különösen nem igazak a szakiskolai képzésből 

lemorzsolódókra. Nem tudjuk pontosan, hogy mekkora részük milyen problémákkal 

küzd, de ha igaz az a szakemberek körében rendszeresen elhangzó feltételezés, hogy a 

fiatal korosztályok legalább 10%-a komoly tanulási problémával küzd (aminek hátteré-

ben sokszor sok más családi, társadalmi, mentális probléma is áll
106

), akkor azt mond-

hatjuk, hogy a hiányos iskolai végzettségűek túlnyomó többsége számára a nappali in-

tézményekre nagyon hasonlító, s a szűk oktatáson túl alig valamit nyújtó felnőtt képző 

intézmények, programok nem jelentenek tényleges esélyt a felzárkózásra.  

Mivel – mint láttuk – a felnőttképzésekből nagy szeletet kihasító, s elsősorban a 

munkaerőpiac felé orientálódó munkaerő-piaci képzések szervezői, finanszírozói nem 

igazán érdekeltek abban, hogy ezt a réteget elérjék, s igyekezzenek őket a munkaerőpia-

con érvényesíthető tudással, kompetenciákkal ellátni, különös jelentőséget kapnak azok 

az alternatív képzési megoldások, amelyek kifejezetten e réteg felé fordulnak, s – figye-

lembe véve sajátos igényeiket – igyekeznek őket képezni. 

Hogy mindez hogyan történik, arra nincsenek egységes megoldások, hiszen az érin-

tett réteg a közös problémák ellenére is differenciált, eltérő igényekkel. Mivel a képzés-

re szorulók tanulmányaikat abbahagyták, vagyis nem éltek az oktatási rendszer biztosí-

totta eséllyel, új lehetőségeket, új esélyt kell kapniuk, ezért is nevezzük külföldi minta 

nyomán mind gyakrabban a velük foglakozó intézményrendszert második esély típusú 

intézményrendszernek.  

A munkaerő-piaci elhelyezkedésre vonatkozó, valamint az iskolai végzettség hiányát 

jelző adatok arra utalnak, hogy ilyen jellegű intézményrendszerről hazai viszonyok kö-

zött alig beszélhetünk. Sokféle intézmény működik a területen, sokféle kísérlet folyt és 

folyik, ezek egy része gyökeret vert, elterjedőben van, s önmagában kezd rendszersze-

rűen működni, de mindez együtt nem alkot egységes rendszert. Az említett intézmé-

nyek, programok funkciói, célközönsége, céljai, módszerei nem összehangoltak, s terü-

leti lefedettségük is olyannyira hiányos, hogy jelentős tömegek számára legfeljebb egy-

egy eleme érhető el, s nem feltétlenül az, amelyikre a szolgáltatást igénylőknek szüksé-

gük lenne.   

Prevenció és kríziskezelés 

Az iskolarendszer sok szempontból diszfunkcionális működése késztette a társada-

lom legkülönbözőbb tagjait arra, hogy az iskolarendszerbe építve, azt kiegészítve, vagy 

attól teljesen függetlenül hozzanak létre olyan megoldásokat, amelyek a hátrányos hely-

zetű rétegek felkarolását szolgálják. Ezek a megoldások a képzés és a munkaerőpiac kö-

zötti kapcsolatokat a legkülönbözőbb módon érintik. Egy részük olyan életkori fázisban 

lévő fiatalokon igyekszik segíteni, akik még távol vannak a munkaerőpiactól, így köz-

vetlenül nem is tűzhetők ki munkaerőpiaccal kapcsolatos, hanem csak továbbtanulással 

kapcsolatos célok. Mások az iskolarendszer szolgáltatásait egészítik ki a legkülönbö-

zőbb módon, s nem a munkaerőpiac közvetlen igényeit elégítik ki, hanem csak külön-

                                                 

106 
Lásd erről Liskó, 2003.  
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böző, hiányzó kompetenciákat igyekeznek biztosítani, olyanokat, amelyeket a munka-

erőpiacon is hasznosítani lehet. S vannak e megoldások közül olyanok is, amelyek köz-

vetlenül szem előtt tartják a munkaerőpiac igényeit, nem kis részben azért mert közvet-

len deklarált céljuk a programot igénybe vevők munkába állítása, s ezen keresztül a tár-

sadalmi integrációjuk elérése.  

A következőkben egy 2008-ban készült felmérés alapján felvázoljuk a hazai oktatási 

rendszerhez tapadó, a támogatott fiatalok társadalmi és vagy munkaerő-piaci integráció-

ját célul kitűző programtípusokat. Ezek közül kettővel foglalkozunk részletesen, még-

pedig azokkal, amelyek nagyon szorosan kötődnek mind a képzéshez, mind a munka-

erőpiachoz, s amelyek komplex megoldást kerestek. E fejezettel kívánjuk illusztrálni, 

hogy megfelelő feltételek esetén vannak már jó hazai megoldások ezen a területen, s ha 

rendszerbe illesztésük megtörténik, finanszírozásuk megoldódik, akkor a komoly előre-

lépések történhetnek a hátrányos helyzetű fiatalok – legalább egy, de jelentős részének – 

társadalmi integrációjában.  

Civil kezdeményezések a hátrányos helyzetű fiatalok integrálása érdekében
107

 

A témába vágó programokat lebonyolító civil kezdeményezések feltárása, rendszere-

zése nem könnyű, mert a programok nagyon szerteágazók, sok esetben rendszertelenül, 

s a mindenkori finanszírozási lehetőségekhez igazodóan változó tartalommal valósulnak 

meg, az ezeket lebonyolító intézmények pedig sok esetben többféle tevékenységet foly-

tatnak. Az ezt célzó kutatás hívó szava a második esély volt. Ennek háttere, hogy a má-

sodik esélyt adó programok az európai szóhasználatban jól körülhatároltak: azokat so-

rolják ebbe a körbe, amelyek középfokú oktatással, erre felkészítő egyéb készség- ill. 

képességfejlesztéssel, felzárkóztatással, mentálhigiénés gondozással, s az ezeket kiegé-

szítő, támogató egyéb tevékenységgel foglalkoznak, megcélozva olyan fiatalokat, akik 

az oktatás hagyományos keretei között nem boldogulnak, esetleg már ki is estek onnan 

anélkül, hogy a ma már minimumkövetelménynek tekinthető középfokú végzettséget 

elérték volna. 

E meghatározás alapján azoknak a programoknak, illetve az ilyen programokat meg-

valósító intézmények működésének feltérképezésére került sor, amelyek  

 önálló intézményi program, vagy valamilyen projekt keretében -- rendszere-

sen, vagy időlegesen -- felzárkóztató, kompetenciafejlesztő, vagy más speciá-

lis képzést, tréninget indítanak, vagy pedig mindezekre fókuszálva valami-

lyen tanácsadást, esetleg más, témába vágó tevékenységet folytatnak
108

;  

 célközönségük az iskolából lemorzsolódott, a lemorzsolódás veszélyének ki-

tett, vagy rossz munkaerő-piaci pozícióban lévő 16–25 év közötti fiatalok; 

 céljuk, hogy a támogatottaik elkerüljék a lemorzsolódást, visszakerüljenek az 

iskolába (oktatásba, képzésbe), vagy elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon.  

 

Nem kifejezetten ide tartoznak, de rokontevékenységet folytatnak azok az intézmé-

nyek, amelyek általános iskolai tanulók iskolai sikerességét igyekeznek biztosítani. 

A programok és a mögöttük álló szervezetek működése sok bizonytalanságot jelez, s 

ez a bizonytalanság magára a felmérésre is kihatott, megnehezítve a tevékenységi kör 

                                                 

107
 Ez a részfejezet jelentős mértékben támaszkodik az Equal program Fiatalok tematikus hálózata kereté-

ben készült kutatás tapasztalataira. A kutatást e könyv szerzője vezette, további résztvevői Dario del 

Benedetto, Erdei Gábor és Kiss Ákos voltak. Forrás: Di Benedetto – Erdei – Györgyi – Kiss, 2007. 
108

 A kutatás programokat keresett, intézményeket, szervezeteket vizsgált, s ezeken keresztül jutott el is-

mét az általuk megvalósított jellegzetes programokhoz. A vizsgálatot kérdőíves felmérés és interjúk ala-

pozták meg. A kis elemszám miatt a számszerű eredmények nem hitelesek, csak a tipizálást segítik, va-

lamint a szervezetek működésének fő problémáira mutatnak rá.  
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számbavételét, működési jellemzőinek leírását. Lehetővé vált ugyanakkor a tevékeny-

ségek tipizálása, valamint a szervezetek működését érintő problémáinak elemzése.  

Ezek szerint a második esély típusú programok hat csoportba sorolhatók. A programok 

kiforrottsága, intézményesültsége, s az ezeket jellemzően megvalósító szervezetek háló-

zatba tömörülése eltérő. Vannak közöttük olyanok, amelyek szervezetei egyesületet 

hoztak létre, s olyan módszertani kézikönyvet dolgoztak ki, amely nem csak a szakmai 

tevékenységüket segíti, hanem amely pályázati finanszírozásuk alapjául is szolgál. Más 

esetben csak laza módszertani, vagy érdekvédelmi együttműködés figyelhető meg a kö-

zöttük, s találunk olyan tevékenységtípust is, amelyek szervezetei alig tudnak egymás-

ról, így programjuk tartalma is jelentősen eltér. A hálózati háttérrel rendelkező csopor-

tok tevékenysége stabilabb, vagyis folyamatosabban tudnak programot indítani, s a 

szervezetek kevésbé vannak kiszolgáltatva a mindenkori pályázati lehetőségeknek, ezért 

tevékenységük kevésbé heterogén, de ez sem biztosíték a folyamatos működésre. A fő 

működési forrást jelentő állami támogatások hektikusságát a hálózatba tömörülés, s az 

ez alapján folytatott lobbi tevékenység csak csökkenti, de megszüntetni nem tudja.  Az 

egymástól szeparáltabban működő szervezetek viszont még kiszolgáltatottabb helyzet-

ben vannak, ezért tevékenységük is sokrétűbb, gyakran előfordul, hogy – megélhetési 

kényszerből – a vizsgált szakterülettől eltérő tevékenységet is folytatnak. Éppen ezért 

módszertanilag is kevésbé kötelezik el magukat, mivel alkalmazkodniuk kell a pályázati 

kiírások állandóan változó feltételeihez.  

A hat programtípus lefedi azokat a segítségnyújtási módokat, amelyekkel a fiatalok 

perifériára sodródása megelőzhető, vagy kezelhető. A következőkben ezeket a típusokat 

mutatjuk be részletesen, néhány esetben egy-egy konkrét szervezetet is annak érdeké-

ben, hogy az olvasó jobban érzékelje, hogy ezek az intézmények milyen külső és belső 

körülmények között dolgoznak.  

E programtípusokon kívül sok egyéb, e rendszerbe nem, vagy csak nehezen sorolható 

kísérleti program működött, működik az országban. Számbavételük szinte lehetetlen, 

mert nem, vagy alig intézményesültek, s egy-egy iskola, civilszervezet, munkaügyi 

szervezet, vagy kutatóintézet ideig-óráig tartó résztevékenységéhez köthetők.  

A tanoda típusú programok és intézményeik 

A képzés és a munkaerőpiac között kapcsolatot létesítő programok közé legkevésbé a 

tanoda típusú programok sorolhatók, ugyanakkor szerves részei lehetnek egy olyan fo-

lyamatnak, amely a hátrányos helyzetet, s a sok esetben ezzel járó későbbi hiányos isko-

lai végzettséget igyekszik kezelni. 

E programok elsősorban az általános iskolai, kisebb részben a középfokú oktatáshoz 

köthetők, s preventív tevékenységet folytatnak. A kilencvenes évek közepén kezdtek 

szerveződni. Funkciójuk a családi helyzetből adódó hátrányokat nem, vagy csak alig 

kezelő oktatási intézmények hiányosságainak kiküszöbölése az iskolához sem szerveze-

tileg, sem helyszínében nem kapcsolódó, napközi ellátás keretei között
109

. Mint az álta-

lunk felvázolt programtípusok többsége, ez is komplex, vagyis a tanulók problémáira 

egységesen reagáló szolgáltatást nyújt, felismerve, hogy egy-egy részprobléma kezelése 

önmagában nem elég a sikeres iskolai és vagy munkahelyi integrációhoz, hiszen a hát-

rányok is komplexek.  

A tanodák célcsoportját az általános iskolába, vagy középiskolába járó halmozottan 

hátrányos helyzetű, közöttük is kiemelten az ide tartozó roma fiatalok jelentik. A prog-

ramoknak a tanulásukat kell megkönnyíteniük a tanulással kapcsolatos hiányok feltárá-

                                                 

109
 A tanoda elnevezést nem csak a tanoda típusú funkciót ellátó szervezetek használhatják. A mi határo-

lásunk alapja független az elnevezéstől.  
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sával, az erre épülő egyéni fejlesztési tervekkel, s magával a fejlesztési tevékenységgel. 

Mindezt mentorok segítségével, családias légkörben, de magát a családot is bevonva, 

közösségépítő célzattal, a tanulók személyiségét megerősítendő valósítják meg.  

A tanodaalapítás az uniós csatlakozás után megnyíló új forrásokkal kapott lendületet. 

E források – az ún. HEFOP
110

 majd a TÁMOP
111

 program keretén belül – egységbe fog-

ták a korábbi tanodatörekvéseket, s a támogatás feltételeként a támogató megfogalmazta 

a keretfeltételeket. Az e feltételek szerinti tevékenység, melyeket az  ún. Tanodakönyv-

ben (Tanodakönyv, 2005) rögzítettek, vált a finanszírozás kritériumává
112

. A későbbiek 

során ezt egy minőségbiztosítási kézikönyv
113

 egészítette ki, amely a későbbi támogatá-

sokban már szerepet kapott.   

Az egységesítési törekvések ellenére a megvalósító szervezetek, mindenek előtt 

egyesületek, kisebbségi önkormányzatok nagyon változatos formában hoztak létre tano-

dákat. A sokféle módszer, a sokféle szabályrendszer az egyes tanodák sikerességére is 

kihat. Jellemzően projektfinanszírozásban működnek, így fokozottan érzékenyek a 

rendszer működési zavaraira. Különös jelentőséget ad ennek tevékenységük jellege, 

vagyis az, hogy a hozzájuk kerülő tanulókkal hosszabb távon, azok középiskolai tanul-

mányainak befejezéséig igyekeznek foglalkozni, s ehhez komoly infrastruktúrát folya-

matosan működtetni. A folyamatosan érkező források hiánya a megkezdett munkát me-

net közben lehetetleníti el.  

Tekintettel arra, hogy a tanodai tevékenység elsősorban a közoktatáshoz kötődik, az 

iskolarendszerben tanulók iskolai pályafutásának megkönnyítését célozza, a munkaerő-

piachoz pedig csak nagyon áttételes kapcsolat fűzi, részletesen nem foglalkozunk vele.  

Az iskola típusú intézmények 

Bár a leginkább a szakiskolát érintő középiskolai lemorzsolódás gyökerei a korábbi 

életkorra visszavezethetők, s a megoldást is ott kell elkezdeni, az esetek egy részében 

lehetőség van a középiskolai időszakban történő problémakezelésre. Ezt felismerve je-

lentek meg a veszélyeztetett, vagy a már lemorzsolódott, de az oktatásba még vissza-

hozható fiatalok számára indított, a célközönség problémáihoz igazított programmal 

rendelkező oktatási intézmények. A keretek ugyanakkor hagyományosak, vagyis az in-

tézmények minden tekintetben megfelelnek az iskolával szembeni elvárásoknak.  

Célcsoportjuk részben a más iskolákból lemorzsolódott, tehát tanköteles korhatár fe-

letti), de alapjában véve tanulni akaró diákok, részben pedig azok a tankötelesek, akik 

valamilyen okból ilyen iskolában kívánják kezdeni vagy folytatni középiskolai tanul-

mányaikat. A tanulni akarás az említett esetekben jelent egyfajta motivációt, amire épí-

teni lehet, ez azonban többnyire kevés ahhoz, hogy e fiatalokat ezek az iskolák könnyen 

eljuttassák a befejezésig. Még nehezebb azokkal, akik csak külső kényszer (pl. szülők) 

hatására kezdenek itt tanulni, vagy pedig a tankötelezettség miatt kénytelenek az iskola-

padban maradni.  

Az iskolák egy része középiskolai, más része szakiskolai képzési program szerint 

működik. Tekintettel arra, hogy a fiatalok túlnyomó többsége esetében nem várható, 

hogy a későbbiekben felsőfokon folytatják tanulmányaikat, kiemelt jelentőségű számuk-

                                                 

110 
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program. A HEFOP az Európai Unió Strukturális Alapjaitól ka-

pott támogatások 2004-2006 közötti felhasználását megalapozó Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I) része-

ként működő támogatási program. 
111

 A Társadalmi Megújulás Operatív Program az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében 

támogat különböző célú projekteket.  
112

 Tanodaprogramok támogatása: http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&id=40927#  
113 

Tanodák minőségbiztosítási eszközrendszere. http://tanoda.lap.hu/  
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ra, hogy milyen mértékben készítik fel őket a munkaerőpiac elvárásaira. Erre az iskolák 

éppen ezért nagy hangsúlyt helyeznek.  

Az iskolák fokozottan figyelnek a tanulókra, tanulási nehézségeikre és a tanulás előtt 

álló akadályok elhárítására, csökkentésére. Az iskolai tanulás (sok esetben párosulva 

tankötelezettség kényszerével) napi találkozást eredményez, ami lehetővé teszi a legkü-

lönbözőbb családi, anyagi, szociális, mentális problémák gyors felismerését és az ezekre 

történő reagálást.  

A másik öt programhoz képest ezek a legintézményesültebbek, hiszen egyrészt nem 

ad hoc, hanem folyamatos, egy-egy támogatott személyre vonatkozóan is több éves a 

feladatot megvalósító programok, másrészt ezeket jogszabályokban jól körülhatárolt fel-

tételekkel működő intézmények valósítják meg, ami jelentősen csökkenti a működési 

bizonytalanságot. Az iskolák, amelyek mögött leginkább alapítványok állnak, működési 

költségeinek jelentős része állami normatíva, ami a folyamatos működésnek hazai vi-

szonyok között szinte elengedhetetlen feltétele. Az iskolai forma ugyanakkor jelentős 

kötöttséget is jelent az intézmények számára: igazodniuk kell mindazokhoz a feltételek-

hez, amelyekhez más iskoláknak is.  

A viszonylag stabil megélhetést biztosító normatív támogatás az ide tartozó intézmé-

nyek egy részét nem sarkallja fokozott pályázati aktivitásra, holott kirajzolódik, hogy a 

színvonalas szolgáltatást nyújtó iskolák működési háttere csak így biztosítható: a széle-

sebb szolgáltatás nyújtó iskolák költségvetésében lényegesen jelentősebb az állami for-

ráson kívüli pénzösszegek aránya.   

Az iskolák infrastrukturális háttere biztosnak mondható, melyet vagy saját tulajdonú 

ingatlan vagy az érintett önkormányzat által átengedett ingatlan jelent. Megalapozott 

szakmai tevékenységüket biztosítja a minőséginek mondható, régóta és folyamatosan 

foglalkoztatott szakembergárda. Mindez csak úgy valósulhatott meg – hiszen a munka-

vállalók szempontjai sem elhanyagolhatók –, hogy dolgozóik jelentős részét főállásban 

alkalmazzák. 

Az ide sorolható iskoláknak saját, átfogó hálózatuk, s ennek megfelelően 

sztenderdizált tevékenységük nincs, de egymás tevékenységét figyelemmel kísérik. A 

programtípust szemléltetendő álljon itt példaként egy Budapest egyik külső kerületében 

működő iskola tevékenységét bemutató rövid esettanulmány. 

 

 

A Külvárosi Tankör Középiskola114 

 

A Külvárosi Tankör Középiskola a második esély típusú intézmények egyik ismert is-

kolája. Az iskola működésének alapvető feltételei adottak (szakember gárda, infrastruktú-

ra), legnagyobb problémát a csökkenő állami finanszírozás okozza, amit egyéb források 

mobilizációjával (pályázatok, de még inkább a magán- és vállalkozói szektor) igyekszik pó-

tolni. A határozott és szakmailag képezett menedzsment egyértelműen erőssége a szerve-

zetnek.  

A kifinomult felvételi rendszer és a tanulók életkori sajátosságai (többsége nagykorú) 

okozza azt a helyzetet, hogy az iskola a döntését viszonylag önálló módon meghozó tanu-

lásra képes, és tanulási motivációval rendelkező fiatalokkal kerül kapcsolatba. Ez azt ered-

ményezi, hogy a tanulási folyamatokat kísérő problémákat is zömében az adott tanuló oldja 

meg, az iskola segítségével. A kapcsolatrendszerben a szülök szerepe számos esetben más-

ként valósul meg, mint a „szokásos” második esély típusú iskoláknál. 

A szakmai tevékenységek felépítése, az alternatív módszerek tudatos megvalósítása a 

professzionalizáció jegyeit mutatja. A jelentős támogatást nyújtó csoportos tanulás, egyéni 

                                                 

114
 Az esettanulmányt Erdei Gábor írta 
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mentorálás párosul a fiatal személyiségének önirányítását fejlesztő tevékenységekkel (pl. 

tudásszint csoportbontás). A tudatos szakmai munka és a jól formálhatónak és képezhető-

nek tekinthető tanulói közösség okozza az alacsony tanulói fluktuációt, sőt nem egy esetben 

a tanulók a felsőfokú oktatásba is sikeresen kapcsolódnak be. 

 

A Külvárosi Tankör Középiskolát (továbbiakban: Tankör), amely a Budapest egyik pe-

remkerületében található, a Periféria Alapítvány alapította. A Tankör alapítása a rendszer-

váltás utáni magániskola-alapítási hullám korai időszakához kapcsolódik. Az alapítókat két 

szándék vezette az iskola megteremtésekor. Egyrészt a hagyományos, állami felügyelettel 

működű iskolarendszerű oktatás hiányosságait, rugalmatlanságát tapasztalva szándékoztak 

egy más módszereken és szakmai alapokon nyugvó iskolát létrehozni. Másfelől, mivel a 

hagyományos iskolarendszer nem tudta kezelni azokat az egyre inkább erősödő jelensége-

ket, amelyek a társadalmi, gazdasági, kulturális változások által a fiatalok életére, tanulási 

körülményeire és egyáltalán a fiatal generációkra gyakorolt erős hatást, a középiskolákból 

növekvő mértékben estek ki olyan tanulók, akiknél elsősorban magatartási, tanulási és vi-

selkedési problémák jelentkeztek. A Tankör célcsoportjába a 16–24 év közötti, középisko-

lából lemorzsolódott. fiatalok kerültek. A nappali formában működő oktatási intézmény 

célja a tanulók számára az érettségihez jutás segítése, az érettségi megszerzésének biztosí-

tása. 

 

A szervezet tevékenységei     

A szervezet fő célja az iskolába beiratkozott, más középiskolákból kiesett fiatalok érett-

ségihez juttatásának segítése és ezen oktatási cél mellett olyan támogatási rendszer kialakí-

tása és működtetése, amely az itt tanuló fiatalok tanulási folyamatait segíti. Ezen túl olyan 

támogató szolgáltatást nyújtanak, mint az életvezetési kompetenciák fejlesztése, pályaorien-

táció, mentálhigiénés támogatás, egyéni mentorálás. 

Az iskolába kerülésnek két alapfeltétele van; egyrészt a tanuló önkéntessége (az egyén 

önkéntes döntése és szándéka szükséges, még közvetlen környezetének a nyomását is el 

kell kerülni), másrészt a jelentkező tanuló személyisége és képessége alkalmassá tegye őt a 

tanulmányok elvégzésére és az érettségi megszerzésére. Az iskolába kerülés folyamata 

négy szakaszra bontható. Első lépésként a jelentkező egy interjún vesz részt, ennek legfon-

tosabb célja az eddigi életpálya megismerése valamint az értelmi fogyatékosság kiszűrése. 

Ezt követően fél évig, heti egyszeri rendszerességgel előkészítő klubba jár a jelentkező. Itt a 

kölcsönös ismerkedés a legfontosabb szempont, valamint a tanuló önismeretének erősítése. 

A harmadik lépésben valósul meg a felvételi elbeszélgetés, amely szóban és írásban zajlik, 

de nem tartalmaz tantárgyi tudáselemeket. Amennyiben a tanuló sikeresen szerepelt a felvé-

telin és nincsenek más akadályozó tényezők, úgy elkezdi az iskolát. Azonban, ha az iskola-

kezdést akadályozó tényezők lépnek fel az egyébként sikeres felvételi után (pl. súlyos élet-

helyzetek), akkor az iskola felajánlja, hogy három, illetve hat hónapig az iskola tanulója-

ként, tanulói jogviszonyban egyetlen személlyel (egy segítő munkatárssal) egyéni felkészí-

tésben vegyen részt/vehessen részt. Amennyiben ez az egyéni mentorálás sikeres, úgy a je-

lentkező felvételt nyer és az iskola teljes jogú tagjaként már az iskola szabályai vonatkoz-

nak rá. Azért mutattuk be ezt a folyamatot, mert úgy látjuk, hogy ez az átgondolt és szisz-

tematikus rendszer jó példája annak, hogy az alapos felkészítés, a problémák részletes kör-

bejárása, ezek legalább részbeni megoldása záloga lehet a későbbi sikeres oktatásnak, neve-

lésnek. 

Az iskola tanulói létszáma kb. 40 fő, melyet bővíteni nem szándékoznak. Ez a viszony-

lag kicsinek mondható létszám teszi lehetővé azt, hogy a tanárok, mentorok hatékonyan 

tudjanak foglalkozni mind a csoportos, mind az egyéni formában a tanulókkal. Másrészt, az 

oktatói létszám (4–6 állandó alkalmazott, s külsős óraadók) sem teszi lehetővé a nagyobb 

létszámú tanulócsoport kialakítását, valamint meg kell említeni, hogy a fizikai, infrastruktu-

rális bővülésnek az épület korlátokat szab.  

A tanulói lemorzsolódás mértéke kb. 10%-os. Ez jó eredménynek számít különösen an-

nak tükrében, hogy ezek a fiatalok eleve problémás tanulóként érkeznek az iskolába. Ez az 

eredmény egyrészt a már bemutatott felvételi rendszer sikerességének köszönhető, másrészt 

az iskolában már bent lévők csoportos és egyéni támogatása (pl. mentorálás) is eléri célját.  

Az oktatási tevékenységeket meghatározza a végcél, vagyis az érettségi megszerzése. Az 

eszközöket, módszereket ennek tekintetében fejlesztik, illetve építik ki. A részletesen ki-

dolgozott pedagógiai programból megtudjuk, hogy a Tankör képzési rendje a felsőoktatási 

intézmények rendjéhez közelít abban az értelemben, hogy kettéválasztják a tanulási idősza-
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kot (szorgalmi időszakot) és a számonkérési időszakot (vizsgaidőszak). A szorgalmi idő-

szakban osztályzatot nem kapnak a tanulók, de értékelés van százalékos módszer formájá-

ban, amely orientálja a fiatalt tudásának állapotáról.  

Az oktatási tevékenység nem osztálykeretek között, hanem tanulócsoportban történik, 

amelynek kialakítása tudásszintek szerint történik. Ennek következtében a tanuló a számára 

valóban releváns csoportban végzi tanulmányait, amelyek létszáma maximum 5–8 fő. A 

csoportos munkát egészítik ki az egyéni mentorálási tevékenységek. Tanárválasztásra is le-

hetőség van bizonyos korlátok között.  

A szülőkkel való kapcsolattartás speciális, mivel a Tankörbe járó tanulók többsége már 

nagykorú. Így a szülőkkel való kapcsolatfelvétel nem része az iskolai tevékenységnek. 

Ugyanakkor havonta egy alkalommal önkéntes szülői találkozót szerveznek szakmai tema-

tikus jelleggel, mivel az iskolának is érdeke, hogy a gyerek-szülő kapcsolat a lehetőség sze-

rint rendezett legyen.  

Az, hogy az érettségi után lehetőség van szakmát szerezni, nemcsak a képzési profilt 

bővíti, de az itt tanulók munkaerő-piaci lehetőségét is javítja. Az érettségi után a kiadvány-

szerkesztő szakma megszerzésére nyílik alkalom. 

Ha egy-egy tanuló iskolai teljesítményével bármilyen gond van, akkor kiveszik a cso-

portból, és egyéni mentorálassal segítik őt, megpróbálva benntartani a programban.  

A munkatársak és a teljes személyzet létszáma 14 fő. Általában 5 főállású tanár illetve 

szociális munkás dolgozik az intézményben, ezen kívül részmunkaidős valamint óraadói 

formában tevékenykedő munkatársakkal működik az iskola. A stáb szakmailag elkötelezett, 

bár csak egy részük tekinti életcélnak az itteni munkát, mások csak átmenetileg vállalják. 

Az előbbiekre jellemzők a hagyományostól eltérő tanítási módszerek meghonosítása. Az 

iskolát elhagyó tanárok okozta fluktuáció a legtöbb esetben nem okoz komoly problémát az 

iskolának. 

A szakmai tevékenyég minőségére utal, hogy elsősorban az intézmény vezetése, de a 

munkatársak is publikálnak rangos hazai szakmai folyóiratokban, sőt két esettanulmány-

kötetet is megjelentettek. A Tankörben tehát nemcsak „szimplán” alternatív oktatás-

nevelést folytatnak, de ennek szakmai hátterét is folyamatosan korszerűsítik. Így feltételez-

hető, hogy ha szakmai cikkeket írnak a munkatársak, akkor ott a szakmai igényesség és a 

folyamatos szakmai tökéletességre való törekvés is jelen van. A tudományos szint megcél-

zását mutatja az, hogy a munkatársak némelyike Ph.D. tanulmányokat is folytat. 

  

A fenntartás kérdései 

A Külvárosi Tankör iskolához szokatlan helyen található, ugyanis a kerület egyik nagy 

átmenő forgalmát lebonyolító útja mentén helyezkedik el. A forgalmas út viszont a megkö-

zelíthetőségét javítja. A háromszintes ingatlant a Tankör a kerületi önkormányzattól kapja 

kedvező bérleti díj ellenében. Hogy a tanulók még inkább sajátjuknak érezhessék intézmé-

nyüket, az épületet saját ízlésükre, képükre formálhatják. Igaz ez elsősorban a külső falakra 

vonatkozik, ahol a graffiti alkotások kavalkádja fogadja a látogatót.  

Az épület felszereltsége, állapota, állaga jónak mondható. Megjegyzendő, hogy a leg-

utóbbi felújítási munkákban is jelentős magántámogatást kapott az iskola. Az oktatási prog-

ramban elvállalt tevékenységet maradéktalanul meg lehet valósítani.  

Fontos megemlíteni, hogy az iskola 2005-től használhatja az ökoiskola címet. Az iskola 

szakmai profiljában hangsúlyos szerepet kap a környezetvédelem, de nemcsak elméleti 

szinten, hanem a gyakorlatban is. Ezt leginkább egy Nagyszékelyben felújított parasztház 

környezetében gyakorolhatják évi rendszerességgel minden nyáron. Ez valamint az oktatás 

profilját egyéb módon is színesítő tevékenységek (kenuzás, gyalogtúrák stb.) gazdagítják a 

részben szegregációs jellegű budapesti területek egyhangúságát, természeti-környezeti érte-

lemben vett ingerszegénységét. 

A pénzügyi keretek jellemzően szűkösek, sőt a kiszámíthatónak mondható állami finan-

szírozás is átalakult. A fejkvóta rendszerű normatív támogatás helyetti a csoportlétszám-

finanszírozás komoly kihívást jelent. Az iskola finanszírozásában továbbra is elsődleges az 

állami támogatás, azonban ennek mértéke csökkenő. Az országos pályázati források 20%-ot 

jelentenek, míg a regionális pályázati források és a magánszemélyek és cégek befizetései 

képezték a források 10-10%-át. Az utóbbiakat egyrészt bankok, másrészt ismert nagyválla-

latok és multinacionális cégek biztosítják, de nem szokványos támogatók, (például nagykö-

vetségek) is megjelennek.   
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Kapcsolatrendszer 

Az iskola az 1990-es évek elején alakult így ma már szinte történelemmel rendelkezik. 

Az alapítási időszakhoz kapcsolódóan széleskörű kapcsolatrendszerről beszélhetünk, mivel 

az akkor alapított iskolák egymástól is sokat tanultak. Az 1990-es évek kezdetén alapított 

Belvárosi Tanoda és a valamivel későbbi alapítású Zöld Kakas Líceum mellett a Tankör 

Középiskola is a mintaadók között volt. Az új alapítású intézmények 1992-ben létrehozták 

az Alapítványi és Magániskolák Egyesületét, mint szakmai közösséget és érdekvédelmi 

szervezetüket. Az Egyesület mind a mai napig aktív, ugyanakkor megjelentek a szakmai 

nézetkülönbségek is a szervezetben.  

A szakmai hálózatok professzionális működése azonban nélkülözhetetlen az adott 

szakmai területeken működők számára, amelyek információs platformot, tanácsadó szere-

pet és továbbképző funkciót is ellátnak, elláthatnak. Egy ilyen ambiciózus hálózat hiánya 

vagy működésének nem megfelelő volta jelentős szakmai inputoktól fosztja meg az ebben 

korábban aktívan tevékenykedőket. Látható tehát, hogy a hálózati tudásmodell ezen a terü-

leten is jelen van. Egyrészt a szakmai nézetkülönbségek, másrészt a kapacitás hiánya okoz-

za a hálózatok fejlődésének megtorpanását, tevékenységük gyengülését, esetlegesen meg-

szűnésüket. Az itt említett kapacitásproblémát két területre értjük. Egyrészt, a kisebb lét-

számú szervezetek személyi kapacitása nem elegendő arra, hogy egyszerre több hálózatban 

részt vegyenek. Egyszerűen fizikai képtelenség mindenütt jelen lenni. Másrészt – és ezt el-

sősorban vidéki civilszervezetektől lehet hallani –, az utazási költségek sok pénzt emészte-

nek fel. 

A kapcsolatrendszer másik területét a helyi, térségi szervezetekkel, intézményekkel ki-

alakított kapcsolatok jelentik. Itt elsősorban a kerületi Polgármesteri Hivatalról kell szólni, 

amellyel az iskola kapcsolata rendkívül jó és még talán kiszámíthatónak is nevezhető, 

amennyiben a választási ciklusokhoz kapcsolódó váltások, változtatások nem lennének ha-

tással a meglévő és már kialakított viszonyokra. Ehhez hasonlóan más kerületi szervezet-

tekkel és intézményekkel is segítő és fejlesztőhatású kapcsolatok alakultak ki. Bár az iskola 

nem tartozik a kerülethez, mégis erős kerületi beágyazottságot mutat (pl. kapcsolatok a csa-

ládsegítővel, közösségi házzal). 

A kapcsolatrendszer szakmai vonalát erősíti a felsőoktatási intézményekkel meglévő 

együttműködés. A leghasznosabbnak az ELTÉ-vel kialakított bizonyult, melynek során a 

Tankör gyakorló helynek számít. Ennek során az ELTE szociálismunkási és szociálpoliti-

kusi képzéséből vesznek részt itt gyakorlaton. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Főisko-

lával és a Vitéz János Katolikus Főiskolával is van szakmai kapcsolat, melynek keretében 

szintén a hallgatók gyakorlati kurzusainak biztosít terepet a Tankör. 

A nemzetközi relációban való kapcsolatépítést az utóbbi években még inkább szorgal-

mazza az intézmény, elsősorban a külföldi szakmai tapasztalatok átvétele érdekében.  

 

KID típusú programok
115

 

E programok közé azokat soroltuk, amelyek az iskolából kimaradt fiatalokat valami-

lyen, lehetőleg komplex segítségnyújtás révén, tehát a kimaradásban szerepet játszó 

okok együttesére reagálva, igyekeznek visszavinni a képzésbe, hogy ott befejezett isko-

la végzettséghez jussanak. A KID elnevezést az Országos Foglalkoztatási Közalapít-

vány KID kísérleti programjának nevéből kölcsönöztük, s az ahhoz hasonló, bár ezt a 

nevet, s a KID programok többségének forrását nem feltétlenül használó programokat 

soroltuk ide.   

A program első, kísérleti fázisa a 2000-es évek elején három egy-másfél éves ciklu-

son keresztül támogatott olyan civil szervezeteket, amelyek arra vállalkoztak, hogy hiá-

nyos iskolai végzettségű, 16–25 éves fiatalokat visszavezetnek a képzési rendszerbe, 

vagy bevisznek a munkaerőpiacra. A későbbiek során a program kibővült, s jelentős ré-

szük a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében kapja a támogatást.  

                                                 

115 
A fejezet az adatgyűjtés és az interjú tapasztalatain túl támaszkodik a kísérleti KID-programok tapasz-

talatait elemző kiadványra: Fehérvári–Györgyi, 2006. 
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Az KID típusú programok jellegzetessége, hogy a megvalósítók olyan kompetenci-

ákkal igyekeznek felvértezni a hozzájuk került ügyfeleket, amelyek megkönnyítik szá-

mukra a tanulást, illetve a munkavállalást. A programnak ez utóbbi ága – bár kisebb 

szeletet hasít ki a program egészéből, mint a másik – teremti meg a közvetlen kapcsola-

tot a képzés és a munkaerőpiac között. A képzési ágon a résztvevők többsége elsősor-

ban a szakképzésbe kerül.   

A program szerves részét képezi a tanulás illetve a munkavállalás előtt álló szocio-

kulturális és családi helyzetükből fakadó hátrányokat kezelő pszichológiai, életvezetési, 

egészségügyi, vagy akár a résztvevők anyagi, lakhatási helyzetét érintő segítségnyújtás, 

valamint a tanulási motivációt elősegítő programok. Mindezeket a feladatokat részben 

közvetlenül a civil szervezeteket vállalják magukra, de programszerűen igyekeznek fel-

használni a működő intézményrendszer használható szolgáltatásait is annak érdekében, 

hogy ne kelljen minden tevékenységet „drága” pályázati forrásból finanszírozniuk, ha 

arra a feladatra találnak olyan intézményt, amely normatív alapon lát el megfelelő szín-

vonalon hasonló funkciót. Ennek megfelelően az ügyfelek támogatása részben közvet-

lenül történik, részben pedig navigálják őket a számukra sokszor átláthatatlan intézmé-

nyi útvesztőben. 

Az elnevezés a módszertani megközelítésből adódott: a civilszervezetek a tevékeny-

ségüket Komplex eszköztárral valósítják meg, amely a különböző részterületeken dol-

gozó szervezetek összefogásán, Integrált együttműködésén alapul, Differenciáltan al-

kalmazkodva az egyéni és a rétegszükségletekhez. 

A program munkaerő-piaci kimenete elsősorban olyan szociális kompetenciák fej-

lesztésére irányul, ami részben az elhelyezkedést, részben pedig a munkahely megtartá-

sát segíti elő.  

A KID típusú programok szemlélete alapvetően eltér a korábban jelzett iskolarend-

szeren belüli megoldásokétól, mert míg az utóbbiban a segítségnyújtás rendszeren belül 

történik, vagy legalábbis az adott (oktatási) intézmény kezdeményezésére, addig a KID 

típusú programoknál a formális oktatás és az ehhez szükséges támogatás, illetve kompe-

tenciafejlesztés más-más intézményi kézben van. E rendszer egyik előnye, hogy a részt-

vevőket az iskolarendszer legkülönbözőbb intézményeibe küldi, vagyis már a tanulás 

során igyekszik valós körülmények közé helyezni, még ha ezek a valós körülmények 

különleges támogatói figyelemmel párosulnak is. A másikelőnye az, hogy a szakmata-

nulásban nagyobb választékot biztosít, hiszen a tanulók az oktatási programok teljes kí-

nálatából választhatnak, nem csak abból, amit egy-egy, a problémakezelésre szakoso-

dott iskola nyújt. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a támogató szervezet és a támogatottak 

közötti kapcsolat szükségszerűen lazább a tanulás fázisában, mint az iskolában, s a 

program sikerének előfeltétele, hogy a fogadó iskola mindenben partnere legyen a tá-

mogató szervezetnek,   

A program nem preventív jellegű, hanem már definiált problémát (hiányos iskolai 

végzettség) kezel, megelőzendő a komolyabb munkaerő-piaci és társadalmi leszakadást. 

A célokat tekintve színes a kép, részben a helyi igények, részben a rendelkezésre álló 

szakemberek szakértelme, elképzelései befolyásolják, hogy milyen mértékben jelenik 

meg közvetlenül a munkaerő-piaci (re)integráció, s milyen mértékben a tanulás támoga-

tása, illetve, hogy az utóbbi célon belül mely rétegnek, milyen iskolai végzettség meg-

szerzését tűzik ki elsődleges célul. Van olyan szervezet, amely az általános iskolát sem 

befejezett fiatalokra koncentrál, s van, amelyik inkább a középiskolákból leszakadókra. 

Ez utóbbiak egy része inkább a középiskolai végzettség (érettségi) megszerzéséhez 

nyújt támogatást, más része a szakképzés irányába mozdult el.  

A KID típusú programokat megvalósító szervezetek nagy erőket mozgósítanak ké-

sőbbi ügyfeleik felkutatására, becserkészésére, programba történő bevonására, sok eset-
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ben sajátos, egy-egy településre, szervezetre jellemző metódust kidolgozva. Elsősorban 

azokra a helyszínekre koncentrálnak (szórakozóhelyek, csellengő-helyszínek, stb.), ahol 

az érintett fiatalok jellemzően megtalálhatók.  

A KID típusú programok gazdái (a továbbiakban: KID-szervezetek) jellegzetesen ci-

vil szervezetek, mert az ellátandó feladatok nehezen illeszthetők bármilyen meglévő in-

tézményi tevékenység keretébe, hiszen azoknál lényegesen többet, s minőségileg mást 

kell, hogy nyújtsanak. Nagyon nehezen sztenderdizálhatók a tevékenységek, ami az 

egységes finanszírozást is megnehezíti. A tapasztalatok szerint a KID-szervezetek tevé-

kenysége viszonylag folyamatos, köszönhetően a kísérleti program folyamatosságra va-

ló törekvésének, illetve a később megnyíló lehetőségnek. A szervezetek anyagi helyzete 

ennek ellenére nem túlságosan biztonságos, mert a pénzért újra és újra meg kell küzde-

ni, bizonytalan kimenettel. A bizonytalanságot erősíti a helyi források alacsony részese-

dése a finanszírozásban, ugyanis ez azt jelenti, hogy a pénzügyi döntések a felhaszná-

lástól távol születnek, nem feltétlenül a helyi igények, hanem a finanszírozó egyéb 

szempontjai szerint. A szervezetek az Országos KID Egyesület (OKIDE) keretében 

szakmai kapcsolatot tartottak, tartanak fenn egymással.  

A KID programban dolgozók stábja viszonylag stabil, de a programok természetéből 

adódóan szükség van a rugalmas foglalkoztatásra is. Ennek megfelelően a viszonylag 

állandó munkatársi kört alkalmi foglalkoztatottak egészítik ki.  

 .  
 

A Csat egyesület 
 

A Csat Egyesület kitűnő példa arra, hogy egy nagy programot évek óta felvállaló, 

komoly szakmai múlttal rendelkező szervezet miként tudott talpon maradni szolgáltatásai-

val. Annak ellenére, hogy a civil szféra helyzete olyan, amilyen, s annak ellenére, hogy a 

pályázati rendszer is nagyon bizonytalan, de legalábbis kiszámíthatatlan. A szakmai fejlő-

dés vitathatatlan, de erős korlátokba ütközik, hiába minden jó szándék, munka, törekvés. 

Azok a szolgáltatások, amelyeket megvalósítanak, civil szervezeti környezetben csak akkor 

képesek továbbfejlődni, bővülni, ha a nem csak egy-egy problémára fókuszálva változik a 

pályázati rendszer, hanem a civil szféra problémáit is érzékelve készül koncepció a megva-

lósító szervezetek további működésére 

 

A Debrecenben működő egyesület 1998-ban alakult. Céljuk, hogy a foglakoztatás-

, a társadalompolitika és a szociális munka terén fejlesztő, tanácsadó, valamint információ-

közvetítő feladatokat vállaljanak fel, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő szemé-

lyek számára pedig reintegrációs, foglalkoztatási és képzési programokat szervezzenek. 

2005-ben vették át a KID-programot egy másik egyesülettől.  

Évente 10–12 programjuk fut egymás mellett, vagyis az egyesület igyekszik több 

lábon állni. Erre nem annyira szakmai oldalról nézve van szükségük, sokkal inkább azért, 

hogy a pályázati rendszer hektikussága következtében kialakuló létfenntartási bizonytalan-

ságot csökkentsék. Természetesen az anyagi stabilitás visszahat a szakmaiságra is, hiszen 

így egyrészt lehet számítani a szolgáltatásaikra, másrészt a képzett, tapasztalt dolgozóikat 

nagyobb eséllyel tudják foglalkoztatni, így azok nagyobb valószínűséggel maradnak náluk, 

mint ha örökösen egzisztenciális problémákkal kellene küzdeniük. 

 

A szervezet működése 

Az egyesület programjai három célra fűzhetők fel: 

 az ifjúsági munkanélküliség és az ehhez (okként és következményként egyaránt 

kötődő) életmód megelőzése; 

 a munkaerő-piaci integrációt segítő szolgáltatások; 

 tapasztalataik átadása a foglalkoztatás területén működő más civil szervezetek 

számára. 

A célokhoz igazodóan szervezik programjaikat, amelyeknek rendszeres elemei a 

különböző munkaerő-piaci szolgáltatások (pályatanácsadás, munkatanácsadás, álláskeresé-

si-, elhelyezkedési tanácsadás, álláskeresési technikák oktatása, álláskereső klub működte-
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tése), valamint képzési programok és tréningek indítása. Ezt egészítik ki különböző szakér-

tői munkák illetve külföldi szakmai gyakorlatra történő utaztatás. Foglalkoznak munkaköz-

vetítéssel is. Minden tevékenységet természetesen a pályázaton nyert lehetőségek függvé-

nyében tudnak csak megvalósítani.  

A programok finanszírozói közt találjuk a regionális munkaügyi központot, illetve 

a legkülönbözőbb országos programokat (TÁMOP, HEFOP, NCA
116

, stb.) és szervezeteket 

(OFA).  

A KID programot 16–25 év közötti fiataloknak indítják, egyéb programjaikban, 

szolgáltatásaikkal az idősebb korosztályt is megszólítják. Mivel ezek elsősorban a munka-

erőpiachoz kapcsolódnak, ügyfeleik zömmel munkanélküliek. Vannak közöttük pályakez-

dők, s vannak tartós munkanélküliek is.  

A programok egy részét saját irodáikban, tantermeikben végzik, más részt bérelt 

helyszíneken. 

Az egyesület tevékenységének nagyságrendjét érzékelteteti, hogy KID program-

jukba 200–300 fiatalt tudtak bekapcsolni eddig, s a munkaközvetítő tevékenységüket is 

évente mintegy 150-en veszik igénybe. Ez utóbbi inkább csak kiegészítő jellegű szolgálta-

tás, amely épít a szervezetnél dolgozók szaktudására, így kihasználja az ebből adódó lehe-

tőségeket. Önállóan aligha tudna talpon maradni. E kiegészítő tevékenységnek fontos 

szakmai hozadéka is van: a KID programból kikerülők is igénybe vehetik, így könnyebben 

szemmel tarthatják azok sorsát.  

Az egyesületnek 16 munkavállalója van, 3 fős menedzsmenttel működik. Többsé-

gében szociálpolitikus, szociológus, pedagógus végzettségű munkatársaik vannak, de fog-

lalkoztatnak jogászt és pénzügyi területen dolgozó munkatársakat is. A foglalkoztatás egy-

egy projekthez kötődik, tehát nagy a bizonytalanság benne. Ez is oka annak, hogy a ha-

gyományosan családfenntartó szerepet betöltő férfiak kevésbé jönnek ide dolgozni, mint a 

családfenntartás anyagi részében kisebb súllyal résztvevő nők. Ez viszont azzal a problé-

mával is jár, hogy nem csak a dolgozók kiszolgáltatottak a projekteknek, hanem az egyesü-

let is dolgozóik családi helyzetének: a nők gyakrabban maradnak ki rövidebb-hosszabb idő-

re gyerekeik betegsége, vagy éppen újabb gyerekek születése miatt.  

 

Együttműködés más szervezetekkel  

 Az egyesület igyekszik széles körű kapcsolatokat kialakítani. A kapcsolatok egy része a 

források megszerzésével hozható összefüggésbe (munkaügyi központ, országos forrásosztó 

szervezetek, önkormányzatok), másik – kisebb része – a programok megvalósításával (isko-

lák, más civilszervezetek, szociális intézmények). Harmadik része tisztán szakmai kapcso-

lat, vagyis a tanulás a célja (pl. külföldi partnerek), míg a negyedik típus a szakmainak ne-

vezett, de lobbi- illetve érdekvédő tevékenységet is ellátó hálózathoz (pl. Regionális Civil 

Foglalkoztatási Fórum, OKIDE) kapcsolható. Természetesen nem lehet ezekhez a kapcsola-

tokhoz minden esetben konkrét intézményeket, szervezeteket hozzákapcsolni, hiszen pél-

dául egy-egy partner az egyik projekt esetében megbízó, a másik esetében pedig akár köz-

reműködő partner is lehet. Ilyen például a regionális munkaügyi központ, amely maga is ír 

ki különböző pályázatokat, de például a KID programban tevékenyen részt is vesz.  

 A programok megvalósításában részes partnerintézmények, szervezetek részben az ön-

kormányzati szférából kerülnek ki (a városi, s különösen a megyei önkormányzatot említ-

hetjük elsősorban), más részük a munkaügyi szférában működik, de nem kerülhetők meg 

más civilszervezettel való együttműködések, sőt ismerni kell az oktatási szférát, valamint a 

munkaadókat is ahhoz, hogy a programok sikeresen megvalósíthatók legyenek. 

 

A fenntartás kérdései  

 Az egyesületnek saját tulajdonú ingatlana nincs, csak két bérleményt használ iroda, illetve 

tantermek céljára a Belvárosban. Minthogy működésük viszonylag stabil, szerencsésebb 

lenne számukra valamilyen saját tulajdonú ingatlan megszerzése. Erre két lehetőség adód-

na: az önkormányzat által juttatott (nem is feltétlenül tulajdonba adott, hanem pl. ingyenes 

használatú) ingatlan, vagy pedig a vásárlás. Az önkormányzat azonban nem támogatja az 

egyesületet, vásárlásra pedig csak akkor gondolhatnának, ha annak költségét (praktikusan a 

törlesztő részeket) sikerülne a pályázatokból fizetniük, de a pályázati feltételek ezt nem te-

szik lehetővé. Az Egyesület ingatlanhelyzete túlmutat önmagán, jelzi az önkormányzati ér-

                                                 

116
 Nemzeti Civil Alapprogram. Az Országgyűlés 2003. évi L. törvénye alapján a civil szervezetek meg-

erősítését célzó pályázati rendszer. 
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dektelenséget és/vagy pénztelenséget, jelzi a tőkeerős támogatók, s az ezt a helyzetet korri-

gálni hivatott pályázati rendszer hiányát. Vagyis a civil szféra gyengesége, ingatagsága tük-

röződik ebben, amit a drága ingatlanbérlet tovább gyengít.  

 A városban hasonló területen működő civilszervezetek nem konkurálnak egymással. Egy-

részt azért, mert nincsenek sokan, másrészt azért, mert a közös érdek egyfajta közös érdek-

védelmet és együttműködést is megteremtett, ami részben összefogást, részben piacfelosz-

tást eredményezett.  

 Az Egyesület pénzügyi helyzete az utóbbi években felemásan változott. Egyfelől pozití-

vumként értékelhető, hogy az uniós csapok megnyílásával sokkal több forráshoz, s sokkal 

nagyobb projektekhez tudtak hozzájutni, mint korábban. Másfelől ezeknek a lehetőségek-

nek a kiaknázása erős korlátokba ütközik. Az önrész biztosítása, illetve a csapok átmeneti 

üzemzavara nagyon megnehezíti a folyamatos működést. Nagyon hiányoznak olyan pályá-

zaton kívüli források, amelyek csökkentenék – nem a pályázati rendszertől, hanem – a pá-

lyázati rendszer hiányosságaitól való függést. A civil szervezetek többsége ugyanis sem a 

gazdaságtól, sem az önkormányzatoktól, sem a lakosságtól nem jut érdemi bevételhez, s 

megfizethető hitelt felvenni sem könnyű. Ennek következtében minden pályázati-pénzügyi 

zavar érzékenyen érinti a szervezeteket, ez pedig a szakmai munkára is kihat: könnyen túl-

vállalhatják magukat, amennyiben több lábra állva igyekeznek stabilitást elérni, vagy pedig 

nem mernek felvállalni olyan feladatokat, amelyeket szakmailag kitűnően tudnának ellátni, 

de félnek a pénzügyi kockázatoktól. 

 

A tranzit típusú programok
117

 

A tranzitfoglalkoztatási programok (a továbbiakban röviden: tranzit) – a KID prog-

ramokhoz hasonlóan az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) kísérleti prog-

ramjaként a kilencvenes évek közepén indultak. Legközvetlenebbül ezek a programok 

képesek összekötni a képzést a munkaerőpiac igényeivel, mivel közvetlen céljuk a 

munkaerőpiacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci integrációja. Koncepció-

ja arra épül, hogy a tartós munkanélküliséghez a legkülönbözőbb okok sorozata vezete-

tett, így a megoldás is csak komplex módon történhet. Az okokat – leszámítva a gazda-

ság munkaerő-szükségletét, amelyre az ilyen jellegű programoknak nincs, s nem is lehet 

hatása – három csoportba sorolták, ezek kezelése jelenti a program három pillérét. Az 

egyiket a képzettségbeli hiányok jelentik, a másikat a munkavégzéshez szükséges szoci-

ális kompetenciák hiánya, hiányosságai, a harmadikat pedig a legkülönbözőbb mentális 

problémák, függetlenül attól, hogy ezek a tartós munkanélküli helyzet okozói, vagy kö-

vetkezményei. Sok hasonlóság fedezhető fel a KID típusú programok és a tranzit prog-

ramok között, ugyanakkor az eltérések is jelentősek. A tranzit program tevékenysége el-

sősorban és közvetlenül a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre irányul, s ennek 

rendeli alá a képzést (a KID programban is létezik ez a változat, de ez ott inkább csak 

mellékszál). A tranzit további sajátossága, hogy kevéssé támaszkodik külső szerveze-

tekre, a segítségnyújtást közvetlenül szervezi, valamint az, hogy kisebb hangsúlyt he-

lyez az egyéni támogatásra, sokkal inkább jellemző rá a hasonló mentális problémával 

küzdők csoportos megsegítése. A KID programmal ellentétben nem elsősorban fiatalo-

kat, főként nem az iskolarendszerből frissen kihulló fiatalokat céloztak meg, hanem azt 

a réteget, amelyet a nappali tagozatos képzésbe – életkora, vagy élethelyzete alapján – 

már nem lehet visszavinni.  

A célok megvalósítása érdekében a programot megvalósító civil szervezetek szakmai 

képzést szerveznek, munkahelyi gyakorlatot biztosítanak, és mentális támogatást nyúj-

tanak ügyfeleiknek. A KID típusú programoktól eltérően kisebb az egyéni problémake-

                                                 

117
 A fejezet az adatgyűjtés és az interjúk tapasztalatain túl támaszkodik az Országos Foglalkoztatási 

Közalapítvány tranzitfoglalkoztatási programjainak első három évét értékelő tanulmányra is: Györgyi – 

Mártonfi, 2001. 
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zelés súlya, viszont gyakran specializálódtak programok, illetve szervezetek egy-egy 

jellegzetes mentális probléma vagy társadalmi helyzet (alkoholizmus, drogfüggőség, 

hajléktalanság) kezelésére. A mentális rászorultság szerinti támogatás egyben korlátot is 

jelent a működésben, mert szűkíti az ügyfelek számát.  

A program neve az átmeneti foglalkoztatásból ered, amely a tevékenység vázát jelen-

ti. Átmeneti foglalkoztatás alatt olyan, néhány hónapig tartó (a szakmai gyakorlatba il-

leszkedő) foglalkoztatást értünk, amikor a programot megvalósító szervezet munkatár-

sai a résztvevők és az őket foglalkoztató munkaadók közötti összhangra fokozottan 

ügyelnek, az esetleges konfliktusokat pedig igyekeznek úgy elrendezni, hogy az ne jár-

jon a foglalkoztatás megszűnésével. Az átmeneti foglalkoztatás célja nem pusztán a 

munkatapasztalat-szerzés, s nem is csak a munkaszocializáció (vagy reszocializáció), 

hanem az esetleges tartós munkahely megszerzésének ez az egyik lehetséges útja is. 

A kísérleti tranzitprogramok idején fogalmazódott meg az az igény, hogy az ezeket 

működtető szervezetek ne önállóan, hanem más helyi szervezetekkel együttműködve 

tevékenykedjenek. Ennek megfelelően keresték a kapcsolatot iskolákkal, helyi önkor-

mányzatokkal, munkaügyi központokkal, más civil szervezetekkel, s munkáltatókkal, 

amelyekhez sok esetben formalizált viszonyok fűzik őket, stabilabb alapokra helyezve 

az együttműködést.  

A tevékenység egyik nagy problémája (a később említett finanszírozási gondok mel-

lett), hogy a megvalósító szervezetek nehezen találják meg azokat a réseket, amelyeken 

keresztül be lehet törni a munkaerőpiacra, holott erre mind a gyakorlati képzés, mind a 

középpontba állított kimenet, vagyis a munkába állás miatt nagy szükség van. A hiány-

szakmákra történő képzés sok esetben nem jelentenek megoldást, mert ezek általában 

oly rosszul fizetettek, vagy oly rosszak a munkakörülmények, hogy még a tartós mun-

kanélküliek számára is legfeljebb átmeneti megoldást jelentenek. Éppen ezért a progra-

mok alapvetően a következő stratégiák valamelyikére alapoznak, a képzések kiválasztá-

sánál:  

 tömegeket foglalkoztató szakterületek, munkaterületek amelyeken a tömeges-

ség okán az elesettebbeknek is van esélyük a munkavállalásra, 

 azok a területek, amelyek esetében a projektmenedzsment kapcsolatai lehető-

vé teszik az elhelyezkedést. 

 a résztvevők számára vonzó szakmák, amelyeknek nagy a motivációs ereje. 

Elhelyezkedni ugyan ezekkel nehéz, de a szakmatanulás során megszerzett 

kompetenciák segíthetik a – nem feltétlenül azonos szakterületen történő – el-

helyezkedést is.  

 az újonnan jelentkező munkaerő-piaci igények. Ezek felismerése a projektme-

nedzsment informáltságán, gyors reakcióképességén múlik, de korlátja a 

résztvevők képezhetősége is.  

 

A sokféle megoldás azt tükrözi, hogy nincs általános recept, a helyi viszonyok, így a 

helyi megoldások is sokfélék lehetnek. 

A tranzit típusú programokat megvalósító szervezetek (a továbbiakban: tranzit-

szervezetek) zöme a többi kezdeményezéshez hasonlóan egyesület, ugyanakkor az ala-

pítvány is jellegzetes formának tekinthető. 

A tranzit programok az OFA által támogatott kísérleti szakaszt követően HEFOP ke-

retek között folytatódnak, vagyis továbbra is pályázati rendszerben működnek, bár a kí-

sérleti programok szervezetei törekedtek, törekednek a tevékenység normatív alapokra 

helyezésére, s ennek alapján a folyamatos, normatív módon történő finanszírozás meg-

valósítására. Mivel ez a célkitűzés az érintett szervezetek érdekvédelmét ellátó Országos 

Tranzitfoglalkoztatási Egyesületnek nem sikerült, a tevékenység továbbra is pályázati 
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forrásokra szorul, kénytelenül megfelelve azok nem mindig a komplex problémakeze-

lést kitűző elvárásainak. Ennek egyik szembetűnő következménye, hogy a mentális 

helyzet javítása háttérbe szorult. Mindez megerősíti a KID-típusú programok kapcsán 

elmondottakat, vagyis azt, hogy ha a pályázatokkal kapcsolatos döntések túlságosan tá-

vol kerülnek a megvalósítástól, akkor sérülhetnek a helyi érdekek. Mindez nem csak a 

működés szakmai oldalára vonatkozóan igaz, hanem a folyamatosságára is. A támoga-

tások időleges elakadását a civil szervezetek nehezen tudják áthidalni, mert a kötött fel-

használású források nem tesznek lehetővé tőkeakkumulációt, megtakarítást, ami pedig 

nélkülözhetetlen lenne az átmeneti – forráshiányos – időszakok áthidalásához, vagyis 

legalább az infrastruktúra működtetéséhez és a kulcsfontosságú munkaerő foglalkozta-

tásához. Ez utóbbi a tranzit típusú programok esetében kiemelkedő fontosságú lenne, 

mert az állandó foglalkoztatottak aránya magas. 

Itt kell említést tennünk egy önálló életet élő, nem a tranzitfoglalkoztatás hagyomá-

nyaiból kinövő, nem is a civilszférához, hanem az iskolarendszerhez kapcsolódó, de 

ugyancsak az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával induló, s sok 

szempontból a tranzit jegyeit hordozó kísérletről, a foglalkoztatásba ágyazott képzés 

(FÁK) modellje alapján megvalósult programról, amely egy speciális területen, a köz-

oktatásban foglalkoztatott roma fiatalokat, eljuttatva őket közben az érettségiig, illetve a 

pedagógiai asszisztensi, a gyógypedagógiai asszisztensi, vagy a gyermek- és ifjúsági 

segítői képesítésig. A tapasztalatok szerint a képzés és a munkavégzés párhuzamossága 

kölcsönösen erősíti egymást, vagyis nem csak a tanulás járul hozzá a munkavégzés sike-

rességéhez, hanem a rendszeres munka, az ott megszerzett tapasztalatok is hatékonyan 

segítik a tanulást. A programról készült hatásvizsgálat
118

 azt mutatja, hogy bár a prog-

ram sajátosságai okán – szűk szakterületen képez – a hiányos iskolai végzettségűek tö-

redékének kínál előre lépést, mindenképpen helye van az ilyen típusú programok sorá-

ban, már csak áttételes hatása miatt is.  

Összességében azt mondhatjuk, hogy a tranzittevékenység, illetve az ezeket megva-

lósító szervezetek a professzionalizálódás jeleit mutatják. Viszonylag állandó progra-

mok, növekvő vagy stabil foglalkoztatott létszám, kifinomult módszerek és intenzív he-

lyi kapcsolatok jellemzik a rendszert. Az első programok indítását követő több mint 10 

év alatt a tevékenység bebizonyította létjogosultságát, s sok olyan eleme is van, amely 

normatív alapon finanszírozható lenne. 

 

 
 

A Vargabetű Egyesület 

 

A Vargabetű Egyesület jól példázza azokat a szervezeteket, amelyek egy elhúzódó kí-

sérleti program (OFA-tranzit) segítségével megerősödtek, kiépítették infrastruktúrájukat, 

kidolgozták részletes, a program minden elemére kiterjedő szakmai koncepciójukat, s képe-

sek voltak azt meg is valósítani. Az általuk megvalósított programra továbbra is nagy szük-

ség van, illetve lenne, a merev támogatási rendszer viszont az egységes struktúrák kialakí-

tásának kedvez, szakmailag elszegényítve ezzel a programokat, kétségessé téve azok sike-

rét. A Vargabetű Egyesület erre a helyzetre reagálva kilépett ebből a körből, ami csak rész-

leges szakmai választ jelent a kialakult helyzetre: nem kell alkalmazkodniuk a merev, a fö-

löslegesen bürokratikus előírásokhoz, ugyanakkor – más tőkeerős támogató híján – nem 

képesek olyan komplex szolgáltatást nyújtani, mint tették azt korábban, s amire szakmai 

meggyőződésük szerint szükség lenne. 
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Az Egyesület Budapest III. kerületében működik, egy egykori bölcsőde épületében. Az 

Egyesület 1996-ban alakult, elsősorban abból a célból, hogy felkutassák a környéken és a 

hátrányos helyzetű, az utcán kallódó fiatalokat, s felmérjék azokat a teendőket, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy életüket rendezni tudják.  

Az alapítók között eleinte szervezetek és magánszemélyek egyaránt voltak, a későbbiek 

során a résztvevő szervezetek is képviselőiken keresztül vettek részt az egyesület irányítá-

sában, vagyis az utóbbi években már csak magánszemélyek a tagok.  

A kezdetek a kerületi önkormányzattól kapott épület átalakítására fűzhetők fel. A mun-

ka az említett fiatalok segítségével történt, akik számára ez hasznos elfoglaltság volt, s egy-

ben lehetőséget teremtett arra, hogy az egyesület szakemberei megismerjék őket, s velük 

együtt azokat a családi, megélhetési, életvezetési, alkohollal kapcsolatos és egyéb problé-

máikat, amelyek akadályozták társadalmi, munkahelyi beilleszkedésüket. Az ez alapján ki-

rajzolódó tennivalók megfogalmazása időben egybe esett az Országos Foglalkoztatási Köz-

alapítvány által meghirdetett tranzitfoglalkoztatási programmal, így nyilvánvalónak tűnt, 

hogy az egyesület bekapcsolódjon ebbe. A helyi koncepció és az OFA programja között 

mindössze egy lényeges eltérés volt: az OFA megkövetelte az OKJ szerinti szakmai kép-

zést, míg az egyesület sokkal inkább a kompetenciafejlesztésre, illetve a betanító képzésre 

helyezte volna a hangsúlyt. Természetesen az OFA támogatás elnyerésének feltétele a pá-

lyázati szabályok betartása volt.  

 Az egyesület azóta egyértelműen a tranzit, vagy a tranzittal rokon programok 

megvalósítására helyezte a hangsúlyt. Részben szakmai okból, mert ezek a programok il-

leszkednek leginkább a szakmai törekvéseikhez, részben pedig azért, mert energiájuk nem 

is nagyon maradt más komolyabb program megvalósítására.  

 

A tevékenység 

A tranzitfoglalkoztatási program szinte végigkísérte az egyesület működését, csak a 

legutóbbi időkben, a tranzit finanszírozásának átalakulásával párhuzamosan történt némi 

elmozdulás, de a kiépített infrastruktúra és a szakemberek tapasztalatai továbbra is közel 

hasonló programok elindítását teszi lehetővé. A komplex segítségnyújtást azonban egy-egy 

részterületre vonatkozó támogatás váltotta fel. Ennek megfelelően programjaikban ma jogi 

segítségnyújtás, szabadidős programok, munkaerő-közvetítés, ismeretterjesztés, pályaorien-

táció, álláskeresési tanácsadás, képzés, sőt a képzők képzése is szerepel, mindamellett, 

hogy tetten érhető a tranzitból levezethető komplex fejlesztés igénye is.  

A fenti, tehát a fő vonal mellett további tevékenységeket is érdemes megemlítenünk. 

Ezek néha jobban, néha kevésbé illeszkednek a fősodorhoz, de az Egyesület megélhetésé-

hez feltétlenül hozzájárulnak. Hozzájárulnak részben azzal, hogy bevételt hoznak, de a hoz-

zájárulást nem lehet pusztán erre leszűkíteni, hiszen munkát jelentenek az alkalmazottak-

nak, s ezzel stabilizálják helyzetüket, kevésbé kell számítani arra, hogy a bevált szakembe-

reket elveszítsék, részben pedig azzal járulnak hozzá, hogy kapcsolatot jelentenek a felé a 

réteg felé, amelyik a fő tevékenységnek tekinthető tranzit típusú programok résztvevői le-

hetnek. E tevékenységek között találunk felsőfokú szakképzést, klubprogramokat, 

drogprevenciós tevékenységet, kézműves foglalkozásokat (patchwork, decupage, üvegfes-

tés, arcfestés), nyári szabadidős programokat, táborokat, vagy a szakmai munkát megköny-

nyít speciális pedagógiai programok kidolgozását, illetve a civil szervezeti együttműködést 

segítő szakmai műhely működtetését.   

Az infrastruktúra a korábban domináns tranzit-programokhoz épült ki. Természetesen 

nem lehet állandóan ugyanarra a szakmára képezni, hiszen ezt még egy olyan nagy munka-

erőpiac, mint a fővárosi sem engedheti meg, de törekedtek arra, hogy a szakmai alapképzést 

helyben oldják meg, s ehhez szereltek fel tantermeket, műhelyeket. Ugyanakkor tudatosan 

törekednek arra – s ez teljes mértékben összhangban van a tranzitfoglalkoztatási program 

elveivel –, hogy a résztvevőket külső, bizonyos ideig védett munkahelyre irányítsák, ahol 

nem csak a szakmát tanulhatják meg részletesen, alaposan, hanem szert tehetnek mindazok-

ra a kompetenciákra, amelyek a hosszabb távú munkavállalás elengedhetetlen feltételei. 

Ami a szakmákat illeti, ebben a munkaerőpiac igényeit igyekeznek hangsúlyosan kö-

vetni. Az eddigiek (varrómunkás, kőműves, szitanyomó, kerámiakészítő, ABC eladó, 

gyorsétkeztető, számítógép-kezelő, betanított könyvelő, ipari alpinista, takarító) azt jelzik, 

hogy főként a nagyvárosi környezet sajátosságaihoz igyekeznek alkalmazkodni, illetve fő-

ként olyat választanak, amely egyben vonzerőt is jelent a résztvevők számára. Ezért is sze-

repelnek ritkán a hagyományos ipari szakmák.  
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A szakmai képzés tartalma az adott célhoz igazodik természetesen, de közös elemnek 

tekinthető a számítógépes képzés, ami tulajdonképpen nem annyira a szaktudáshoz nélkü-

lözhetetlen, mint inkább az elhelyezkedés egyre inkább nélkülözhetetlen feltétele, hiszen a 

meghirdetett állások jelentős része az interneten található.   

A szakmai képzést fontosnak tartják, de sokkal fontosabbnak tartják, hogy ezek keresz-

tül a szakmához nem közvetlenül tartozó kompetenciafejlesztés is történik. Hiszen olyan 

szociális kompetenciákban léphetnek előre a résztvevők, amelyekre bármilyen munkahe-

lyen szükség van, így például a pontosság, a koncentráció, az önálló munkavégzés, vagy a 

megbízhatóság említhető elsősorban.  Mindennek a klasszikus menete, hogy a résztvevők 

az iskolai műhelyben kezdenek dolgozni, de már itt is a piaci elvárásoknak megfelelően, 

annak érdekében, hogy a későbbi munkavállalás ne okozzon számukra elviselhetetlen meg-

terhelést, s ott is meg tudják állni a helyüket, megtartva ezzel a munkahelyet. Ezt követően 

kerülnek ki külső gyakorlatra, amely már átmenet a későbbi munkavállalás irányába. 

A mentális segítségnyújtásra az OFA támogatások idején mindig lehetőség volt. Ezt 

mindig az egyéni igényekhez igyekeztek szabni.  

A résztvevők száma mindig a programokhoz igazodik. Egy-egy tranzit program kiscso-

portos keretek között folyt, legfeljebb néhány tíz résztvevővel. Egyéb programjaikba akár 

százas nagyságrendű résztvevői kör is bekapcsolódott.  

A tranzit illetve az ehhez hasonló programok nélkülözhetetlen eleme a végzettek köve-

tése, utógondozása. Ez egyrészt az elnyert pályázatok szükségszerű velejárója, de a prog-

ramot megvalósítók számára is nélkülözhetetlen. A szisztematikus utógondozás alapja a 

havonta egyszer tartott foglalkoztatási klub, ami nem pusztán egy találkozási lehetőség, ha-

nem valamilyen programmal, vendéglátással fűszerezett, tehát vonzerővel rendelkező alka-

lom. Az előírt szisztematikus követés mellett a szociális munkások sok fiatallal ezen túlme-

nően is tartanak kapcsolatot, természetes módon segítve egykori ügyfeleiknek, ha azok 

igénylik. A követés során nyert információk egyben a programok megvalósítói számára is 

információkat jelentenek, hiszen ez alapján tudják, milyen irányba érdemes, s milyen 

irányban nem érdemes menniük a jövőben. Mindezt kiegészítik a munkáltatókkal való kap-

csolat során nyert információk. Minden nagyobb munkáltatónál egy-egy összekötő munka-

társsal tartanak kapcsolatot, akik időnként személyesen, vagy telefonon számolnak be a ná-

luk dolgozó korábbi projektrésztvevők sorsáról: sikereikről, kudarcaikról.  

Az egyesület vezetése számára komoly gondot jelentett az utóbbi években az EU-s hát-

terű programok megjelenése. Az ezekkel kapcsolatos finanszírozási nehézségeket túl ezek 

szakmai átgondoltságában is problémát látnak. Hol konzorciumi együttműködésre késztetik 

a szervezeteket olyan esetben is, amikor egy-egy feladatot saját maguk jobban meg tudnák 

valósítani, hol meg olyan feladat ellátására kötelezik (pl. foglalkoztatásra), amit csak külső 

partnerrel együtt tudnának megoldani. A külső szemlélő számára ez alapján úgy tűnik, hogy 

a tranzit és a hasonló (pl. KID) programok egyik fontos sajátossága sérül ezeknél a pályáza-

toknál, nevezetesen az, hogy az ezeket megvalósító szervezetek nagyon sokfélék, hiszen 

más az infrastruktúrájuk, más a szakemberhelyzetük, más a helyi intézményi-vállalkozási 

környezetbe való beágyazottságuk, s természetesen más (s időről időre változó!) az ügyfél-

körük is. Az országos pályázatok erősen sztenderdizált rendszere így könnyen 

diszfunkcinálissá válik.  

 

A fenntartás kérdései 

Az egyesület tevékenységének sokáig fő finanszírozója sokáig az OFA volt. A költség-

vetés egészéhez képest nem túlságosan nagy összeggel, de stabilan támogatta az egyesületet 

a kerületi önkormányzat, amely ingyenesen bocsátotta rendelkezésre a békásmegyeri épüle-

tet, vállalva annak fűtési költségét is. Jelentős, bár hektikusan változó támogatási összeggel 

jelen van a Fővárosi Munkaügyi Központ, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, 

illetve – kisebb mértékben a Phare program, de például a 2003-2005-ös időszakban a fenti-

eken túl több mint 10 egyéb támogató-megrendelő szervezet található. Mindez jelzi az 

Egyesület széles tevékenységi körét és kapcsolatrendszerét.  

Az Egyesület számára a legnagyobb problémát jelenleg nem a forráshiány jelenti, ha-

nem részben egyes források kiszámíthatatlansága, s az ezzel kapcsolatos pénzügyi kiszol-

gáltatottság, részben pedig azok a formális, a tevékenység lényegét nem is figyelembe vevő 

előírások, amelyek lépten-nyomon akadályozzák az érdemi munkát. A programelemeket 

nézve egyszerre beszélhetünk forráshiányról és finanszírozási többletről, hiszen nem csak 

hiányoznak olyan programok, amelyekre szükség lenne, hanem szerepelnek olyanok is, 

amelyek – az adott formában – inkább csak az egyesület megélhetését biztosítják. Mindez 
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oda vezetett, hogy az Egyesület az EU-s hátterű programoktól függetleníteni igyekszik ma-

gát annak érdekében, hogy ne pusztán a létfenntartás legyen a céljuk, hanem az eredetileg 

meghatározott szakmai célkitűzésüket képesek legyenek megvalósítani.  

 

Munkatársak 

A Vargabetűnek is meg kell küzdenie azokkal a problémákkal, amelyekkel sok más ha-

sonló szervezetnek. Így például a foglalkoztatásban meglévő bizonytalansággal, a projektek 

által biztosítható nem túlságosan magas bérekkel, illetve azzal a problémával, hogy azt a 

fajta munkát, amit az általuk megvalósított projektek többsége kíván, kevesen tudják hosszú 

távon vállalni. Mindezt nem problémaként, hanem adottságként élik meg, vagyis beépítet-

ték a működési rendszerükbe. Éppen ezért foglalkoztatási stratégiájuk fiatal szakemberek 

néhány évi munkájára épül elsősorban. Olyanokéra, akik számára a munka érdekes, vonzó, 

s akik számára a viszonylag alacsony bérek is megélhetési lehetőséget jelentenek, s akik 

számára nem jelent katarzist, ha egy-egy projekt végén fel kell állniuk. S tudják, hogy még 

a távozásukkal is nyer az egyesület, hiszen ezek a munkatársak az itt töltött idő során elkö-

telezetté válnak, s bárhova is kerülnek, segíthetik az egyesületet céljaik, programjaik meg-

valósításában. Természetesen ez a foglalkoztatási stratégia nem pusztán a vezetőség felis-

merésén alapul, legalább annyira alapul azon a helyzeten, amit a főváros munkaerőpiaca le-

hetővé tesz: egy nagy, ráadásul a helyi felsőoktatás által egyre bővülő munkaerő-kínálat vi-

szonylag könnyen képes pótolni a kieső munkaerőt, s a dolgozók is viszonylag könnyen to-

vábbléphetnek, hiszen a továbblépés intézményei is lényegesen szélesebb választékban áll-

nak rendelkezésre egy ilyen nagyvárosban, mint vidéken.   

 A foglalkoztatottak összetétele a programokhoz igazodik. Állandó munkatársnak 

tekinthető a szakmai vezető, a szakoktatók, a pszichológus, a szociális munkás és a me-

nedzsment feladatokat ellátó dolgozók, illetve a külsősként foglalkoztatott szupervizor
119

. 

Az elméleti oktatók általában külsősök, de – tudatos megfontolásból – többnyire nem isko-

lai tanárok. Nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy ne csak a szükséges szakképzettséggel 

rendelkezzenek az ügyfelekkel dolgozók, hanem rendelkezzenek olyan személyiségjegyek-

kel is, amelynek révén az ügyfelekre hatni tudnak.  

 

Kapcsolatrendszer 
Az egyesület kapcsolatrendszere nagyon széles. E nélkül a kapcsolati háló nélkül képte-

lenek lennének működni. Természetesen a kapcsolatrendszer nem pusztán a források meg-

szerzését célozza, legalább ilyen fontos a programok megvalósításában közreműködni ké-

pes szervezetek vezetőivel kialakított kapcsolat. Ez utóbbi szervezetek egy része olyan 

szakmai tevékenységet folytat, másik része a fiatalok felkutatásában játszik szerepet (pl. a 

családsegítő szolgálat), harmadik részük pedig a hasonló programot megvalósító „társszer-

vezzetek”, illetve az ezekkel kialakított hálózatok.  

 A vállalkozások közül néhánnyal tartós kapcsolat alakult ki, ezek sokszor nem 

csak gyakorlatra tudják fogadni a programok (főként a tranzitprogramok) résztvevőit, ha-

nem sok esetben munkalehetőséget is biztosítanak számukra a program befejezését követő-

en.  

 Az érdekképviseletet ellátó szervezetek közül a már régóta működő OTÉ-t (Or-

szágos Tranzitfoglalkoztatási Egyesületet) lehet kiemelni.  

  

 

Munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő kompetenciafejlesztő programok 

Az eddigi programok jellegzetessége – függetlenül attól, hogy közvetlenül, vagy 

közvetve szolgálják-e a munkaerő-piaci beilleszkedést – a komplexitás. Kiemelt szerepe 

van ennek, hiszen azon a felismerésen alapul, hogy a beilleszkedés elmaradásának okai 

összetettek, így megoldás is csak átfogó lehet. A komplex problémakezelés ugyanakkor 

szakmailag nehezen megoldható feladat, mert olyan szakterületeken dolgozók együttes 

munkáját igényli, akik között korábban alig volt szakmai együttműködés. Az együttmű-

ködés kialakítása, stabil alapokra helyezése hosszú időt igényel, ráadásul a pályázati 

                                                 

119 
A projektben résztvevő oktatók, mentorok, szociális munkások mentális ellátását segítő szakember.  
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rendszerre épülő programok stabilitásának hiánya időnként megakasztja a személyes 

kapcsolatokra erősen támaszkodó közös munkát. Mindezek következtében az ilyen 

problémakezelés drága is. 

A hiányos iskolai végzettségűek munkaerő-piaci integrációjának elősegítését sok 

esetben segítheti egy-egy jól célzott, szűk profilú támogatás is. Ezt ismerték fel egyes 

civilszervezetek és szociális intézmények, amelyek a helyi munkaerő-piaci helyzet igé-

nyeivel összhangban nyújtanak célzott támogatást az erre rászorulóknak, mindenek előtt 

a munkaerő-piacon valamilyen hátrányt szenvedő társadalmi csoportoknak. Természe-

tesen ilyen szolgáltatások sok esetben ingyenesen, s mindenki számára hozzáférhetők 

(pl. álláskeresési tanácsok az interneten), vagy pénzért megvásárolhatók, esetleg a mun-

kaügyi rendszer szolgáltatásai között önállóan, vagy modulként megjelennek (pl. kom-

munikációs tréningek), azonban adott feltételek mellett, vagy az adott formában nem 

mindenki számára vehetők igénybe hatékonyan, hiszen a hátrányok nem csak a munka-

erőpiacon hátrányok, hanem már a munkaerő-piaci felkészítés során is azok lehetnek. 

Ez indokolja, hogy az ilyen jellegű szolgáltatások, vagy legalábbis egy részük egy-egy 

kitüntetett társadalmi réteg számára szóljanak. 

A szolgáltatási kör a korábban bemutatott típusoknál lényegesen heterogénabb. A pa-

letta a tanácsadás jellegű szolgáltatásoktól kezdve a komplex, védett foglalkoztatást is 

magukba foglaló projektekig terjed. A tanácsadó tevékenységen belül előfordul jogi, 

pszichológiai, munkaerő-piaci tanácsadás, külön-külön, vagy kombináltan. Egy részük 

munkanélkülieket, állásváltoztatásra kényszerülőket céloz meg, más részük a még tanu-

lókat igyekszik felvértezni a legfontosabb ismeretekkel, kompetenciákkal. Kiemelt fi-

gyelmet kapnak a félbehagyott iskolai pályafutásúak, illetve a nem piacképes középis-

kolai végzettséggel rendelkezők, de gyakorta etnikai alapon nevezik meg a programok a 

célközönségüket, kiemelve a roma népességet.  

A programok sokszínűsége arra utal, hogy a munkaerőpiacon hátrányt szenvedő em-

berek munkaerő-piaci szempontból nem alkotnak homogén csoportot: a hátrány mértéke 

és típusa alapján eltérő szükségletekkel és képességekkel rendelkeznek, különböznek az 

igényeik, így a problémáikat felvállaló szervezetek sem értelmezhetők homogén cso-

portként.  

A programokat megvalósító, szolgáltatásokat nyújtó szervezetek között nehéz közös 

pontokat találni. Egyaránt található közöttük kis költségvetéssel dolgozó civil szervezet, 

lokális problémát felvállaló és arra reagáló önkormányzat, vagy egészen más, akár kul-

turális profillal rendelkező intézmény. A vizsgált tevékenységük általában csak kiegé-

szítő jellegű, s konkrét tartalma érdemben változik a finanszírozási lehetőségek függvé-

nyében.  

A tapasztalatok szerint az ilyen programokat megvalósító szervezeteknek alig van 

kapcsolata az oktatási rendszerrel, ami ebben az összefüggésben azt valószínűsíti, hogy 

az oktatási intézmények sem nagyon tudnak róluk, így gyenge társadalmi beágyazottsá-

gok okán korlátozott lehet az eredményességük. Lényegesen szervesebben kapcsolód-

nak az önkormányzatokhoz, amelyek a finanszírozásukban aktívan részt vesznek.  

Szervezettségük eltérő: önkéntes alapon működő kis szervezetek éppúgy megjelen-

nek közöttük, mint profi menedzsmenttel, oktatói gárdával, szociális szakemberekkel 

dolgozó nagyobbak. Az egyes szervezetek között nem látni a hálózatosodás nyomát, 

aminek az egymástól eltérő szolgáltatások részben a kiváltó okai, részben a következ-

ményei.  

Az e területen dolgozók számára a programok nem biztosítanak stabil megélhetést, 

ugyanakkor a szervezetek esetében valószínűsíthető, hogy sok esetben megélhetési te-

vékenység az ide tartozó szolgáltatás, vagyis a fő profiljuk mellett azért dolgoznak ilyen 
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területen, mert az adott pályázatokból ilyen tevékenységre tudnak pénzt szerezni, a pénz 

pedig hozzájárul a szervezet fenntartásához.  

A pályázati rendszer elindított egy fontosnak látszó tevékenységi kört, ugyanakkor – 

egységes koncepció hiányában – nem volt képes mederbe terelni ezt a folyamatot, 

semmilyen szakmai sztenderdet hozzárendelni, így nagyon esetlegesek a programok, 

szolgáltatások, feltételezhető, hogy a színvonaluk is nagyon eltérő. Mindezek miatt ez a 

szolgáltatáscsoport még nem kiforrott, keresi a helyét.  

Ifjúsági iroda típusú szervezetek szolgáltatásai 

Az ide tartozó szervezetek alapszolgáltatásai rokonságot mutatnak a külföldön meg-

honosodott a fiatalok számára különböző szolgáltatásokat nyújtó ifjúsági irodákéval
120

, 

a kiegészítő szolgáltatásokat tekintve már jelentős a különbség. A nagyobb városokban 

működő ifjúsági irodák önkormányzati fenntartásúak, a civil szervezetek részben a ki-

sebb településeken vállalnak hasonló feladatokat, részben pedig nagyobb városokban 

színesítik a választékot. 

E civilszervezetek közül jó néhány hangsúlyosan felvállalta a hátrányos helyzetű fia-

talok megsegítését, betöltve ezzel egy olyan űrt, amelyet a korábban bemutatott prog-

ramok legfeljebb átfogó tevékenységük részeként nyújtanak, de amelyekre a fiataloknak 

időnként önmagában is szükségük van, szükségük lehet. Leginkább a lakhatás, a to-

vábbtanulás területén segítik őket információval, vagy mentálhigiénés tanácsokat nyúj-

tanak, szabadidős programokat ajánlanak. Ez utóbbiakat értelemszerűen nem másképp, 

mint a fiatalok többségének, s nem is csak kifejezetten a hátrányos helyzetűeknek. 

Mindezek a rászoruló fiatalok munkaerő-piaci esélyeit közvetlenül nem, közvetve 

azonban javítják, hiszen segítenek megoldani azokat a problémáikat, amelyek tanulásu-

kat, vagy munkába állásukat akadályozzák. 

A tevékenység szerteágazó jellege miatt ez a fajta szolgáltatás szinte kizárólag pályá-

zati formában finanszírozott, jelentős részben építve a szolgáltatást nyújtók önkéntes 

munkájára.  

A megcélzott társadalmi rétegek tekintetében nagyok az eltérések, s még az azonos-

nak tűnő definíció (pl. szociálisan rászoruló, beteg, stb.) sem jelent feltétlenül egységes 

megközelítést. Hangsúlyosan megjelennek a célcsoportok között ugyanakkor olyan 

meghatározások is, amelyek értelemszerűen nem térhetnek el egymástól jelentősen egy-

egy szervezet esetében, mint például a romák, szenvedélybetegek, állami gondozottak, 

munkanélküliek.  

Az ilyen tevékenységet folytató szervezetek keresik a kapcsolatot egymással, de egy-

séges hálózatuk nem alakult ki. Éppen ezért működésük nagyon bizonytalan, már csak 

azért is, mert tevékenységük eredményessége nagyon nehezen mérhető. Ugyanakkor – a 

külföldi és a hazai minták következtében – szakmailag egységesebbek ezek a progra-

mok, mint az előző pontban említett munkaerő-piaci szolgáltatások.  

                                                 

120
 Az ifjúsági irodák Nyugat-Európában több évtizedes múltra tekinthetnek vissza. Elsősorban a fiatalok 

számára nyújtanak, az élethelyzetükből fakadó területeken – szállás-, és munkahelykeresés, oktatási és 

szórakozási lehetőségek – különböző információkat, adnak tanácsokat (pl. jogi, pályaorientációs, szexuá-

lis, mentálhigiénés, stb.). Mindezt információ- és adatgyűjtés előzi meg. Az irodák eredetileg ifjúsági 

mozgalmakra, azok önkéntes segítőire építettek. 

Magyarországon a nyolcvanas évek közepén jelentek meg ilyen irodák, amelyek fokozatosan intézmé-

nyesültek, s elterjedtek az ország egész területén, bár sok meg is szűnt közülük, mert a finanszírozásuk 

nem volt megoldott. Létrejött hálózati szervezetük is, a HAYICO, az európai szövetségbe, az Erycába 

tagozódott be. Ma Magyarországon a 20.000 főnél népesebb települések számára kötelező ún. ifjúsági in-

formációs pont működtetése, melyek közül a legnagyobbakat, a legátfogóbb tevékenységet folytatókat 

nevezik ifjúsági irodának. 
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Projekt, vagy iskola?  

 

Mint az előző fejezetek is utalnak rá, az utóbbi években megszaporodtak azok a kí-

sérletek, sőt sok esetben már kiforrott tevékenységek, amelyeket civilszervezetek, vagy 

más, az oktatási rendszer peremén működő intézmények projektszerű körülmények kö-

zött foglalkozó, tevékenységük legalább egy részében oktató, kompetenciafejlesztő in-

tézmények valósítanak meg, s amelyek célja a hátrányos helyzetű, a lemorzsolódás ve-

szélyének kitett, vagy az oktatásból már lemorzsolódott fiatalok (és nem csak fiatalok) 

felzárkóztatása, munkaerő-piaci, társadalmi integrációja. E tevékenységeknek sok pozi-

tív eredménye van, így felvetődik a kérdés, hogy kereshetjük-e itt, vagyis az iskolarend-

szeren kívül a megoldást. Nagyon nehéz átfogó választ adni erre, mert szétszabdaltak 

ezek a tevékenységek, eltérnek a céljaik, célcsoportjaik, külső és belső működési feltét-

eleik. A siker, vagy a kudarc egyébként is sok esetben nem írható le a kemény feltételek 

mentén, sokszor múlik olyan részleteken, amelyek messziről nem láthatók, makroszin-

ten nem, vagy alig követhetők. Éppen ezért kísérletet teszünk két eltérő hátterű intéz-

mény tipikusnak látszó működési feltételei alapján leírni, hogy melyek az iskolai, s me-

lyek a projektszerű működés előnyei, hátrányai. Munkánk alapvetően egy projekt mű-

ködésének tapasztalataira épül, de felhasználjuk benne mindazon ismereteket, amelye-

ket más kutatásokban, egyebek mellett az előző pontban említett, a civil szervezetek ál-

tal megvalósított programokra irányuló kutatásokban szereztünk
121

. A projekt keretében 

megvalósított folyamatkövetés lehetővé tette mind az iskolarendszerben, mind a civil-

szervezeti keretek között megvalósult kísérlet feltételeinek vizsgálatát. A projekttapasz-

talatok természetesen nem reprezentálják az országos helyzetet, azonban a résztvevők 

tevékenységének mozgatórugóit sok olyan háttértényező határozza meg, amely sok, ha-

sonló helyzetben lévő iskoláét, illetve civil szervezetét is, így a tapasztalatok sok tekin-

tetben általánosíthatók.  

 
 

A Termelőiskola és az Iskola 
 

Az információk alapjául szolgáló projekt több szálon futott. Az egyik szál az iskolából 

már kihullott fiatalok oktatásában már nagy tapasztalatot szerzett, alapítványi hátterű, de 

formális iskolává csak e projekt kapcsán alakult intézmény volt. Korábban a felnőttképzés 

kínálta keretek között folytatta tevékenységét, alapvetően projektszerű finanszírozásban. 

Ennek megfelelően a legkülönbözőbb pályázati lehetőségekre reagálva végezte munkáját, a 

mindenkori pályázati kiírásoknak kényszerűen megfelelve, tevékenységét és részben a ta-

nulói kör kialakítását is e lehetőségekhez igazítva. Az évek során speciális, a munkát a ta-

nulásba – a tanulást a munkába integráló módon oktatott. E módszer miatt a továbbiakban 

Termelőiskolának nevezzük. Ez az iskola ebben a projektben a 10. osztályt már befejezett, 

de szakképzettséggel nem rendelkező fiatalok számára indított két éves szakmai képzést.  

A másik szálat egy középiskola 9-10. évfolyamos, alacsony presztízsű szakterületet 

képviselő osztálya jelentette. Itt a projekt fő célja az volt, hogy a tanárok próbáljanak meg-

honosítani olyan új tanítási módszereket és – amennyire a lehetőségek engedik – igyekez-

zenek kialakítani a tanulókkal olyan kapcsolatot, amelynek révén csökkenthető a kihullá-

suk.  

A Termelőiskola és a másik iskola (a továbbiakban: Iskola) két éves tevékenységét kö-

zel egységes módszerekkel követtük annak érdekében, hogy megfigyeljük a tanulókat érin-

tő eseményeket, s azok mozgatórugóit. Ezzel rálátásunk lett – egyebek mellett azokra az el-

térésekre, amelyek a két intézmény eltérő előéletéből és eltérő működési körülményeiből 

fakadnak. Tudjuk természetesen azt, hogy a két intézmény nem ideáltípusa a saját szférájá-

                                                 

121
 A 2005-2008 között megvalósult, az Equal program által támogatott Második Esély című projekt az 

Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület vezetésével folyt. A projekthez kapcsolódó kutatásokat a Fel-

sőoktatási Kutatóintézet (később: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) munkatársai végezték.  
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nak, nem törvényszerűen tükrözi az adott intézménytípus sajátosságait, de az információkat 

kellően megszűrve, s nem elsősorban az intézmények tevékenyégére, hozzáállására, a prob-

lémákkal kapcsolatos reakcióira, hanem sokkal inkább ezek mozgatórugóira, hátterére kon-

centrálva, le tudunk vonni néhány tanulságos következtetést a hátrányos helyzetű, a lemor-

zsolódás veszélyének fiatalok iskolai pályafutását befolyásoló tényezőkről. 

Összehasonlítási lehetőségeinket több tényező is behatárolta. Így például az eltérő cél-

csoport, az eltérő képzési program, a két iskola eltérő földrajzi, munkaerő-piaci helyzete, de 

leginkább a projektben betöltött eltérő szerepük. A Termelőiskola képzése egyértelműen a 

szakmához, s ezen keresztül a munkához jutást célozta. Ez lehetőséget biztosított számukra 

ahhoz, hogy a már kipróbált módszerüket alkalmazva keltsék fel a tanulók érdeklődését, 

foglalják le őket manuális tevékenységgel, s erre építsék a szükséges elméleti oktatást. Ez-

zel szemben az Iskolát kötötték a 9-10. osztályos képzésre vonatkozó előírások, amelyek 

csak a szakmai képzéssel való ismerkedést tesznek csak lehetővé a tanulók számára, egy-

egy adott szakterületen. Ezen túlmenően a pályaorientációs foglakozásokon volt lehetőség 

az elméleti oktatás keretei közül történő kilépésre. Természetesen a cél itt nem közvetlenül 

a munkaerőpiac, hanem a továbbtanulás, vagyis a szakmai évfolyamokra történő továbblé-

pés volt. A Termelőiskola lehetőségeit bővítette, hogy a szakképzés sokkal inkább kime-

netvezérelt, mint a 9-10. osztályos képzés, ahol a folyamatszabályozás erősebb
122

. Ez utób-

bi esetben is lehetőség van azonban kísérleti módszerek alkalmazására, legyenek azok defi-

niált kísérletek, vagy csak a tanári szabadság keretein belül értelmezettek.  

 A célok, a programok és a módszertani lehetőségek mellett a célcsoport sem volt 

azonos. A Termelőiskolában a 10. osztályt már befejezett, de a tanulásból mégiscsak ku-

darccal távozók tanultak. Az iskolában ezzel szemben jelen voltak a hasonló jövő előtt álló 

fiatalok mellett azok is, akik még a 10. osztály befejezése előtt kihullhatnak, de azok is, 

akik nem kifejezetten hátrányos helyzetűek, s akiket szakmai érdeklődésük sodort az isko-

lába, s akik esetében kevéssé kell félni a jövőtől.  

A projekt elsősorban a Termelőiskola, mint a projekt teljes jogú tagja tevékenysége köré 

épült, s mint a terv kialakításában résztvevő intézmény megfinanszírozhatta, s ennek révén 

viszonylag könnyen meg is valósíthatta elképzeléseit. Az Iskola ezzel szemben – társult 

tagként – korlátozott pénzügyi lehetőségeket kapva újíthatott csak. Az eltérő pénzügyi fel-

tételek még akkor is jelentősnek mondhatók, ha figyelembe vesszük, hogy a Termelőiskola 

mögött nem állt stabil fenntartó (állam, illetve az önkormányzat), amely az alaptevékeny-

séghez biztosította a költségeket úgy, mint ahogy az Iskolában történt (s mint minden isko-

lában történik).  

 A két intézmény finanszírozása közötti eltérés egyrészt azt jelentette, hogy a 

Termelőiskola, a projektfinanszírozás (vagyis: teljesítményfinanszírozás) következtében fo-

lyamatosan érdekelt volt a tanulók iskolában tartásában, illetve – ha netán kihullottak – új 

tanulók pótlólagos beiskolázásában, a főállású szociálpedagógusok révén jobban oda is fi-

gyelhettek rájuk. A tanulók pedig az iskolába járáshoz kötött tanulói ösztöndíj révén voltak 

motiváltabbak a tanulásra. Az Iskola ezzel szemben csak egy félállású szociálpedagógus és 

néhány, inkább csak külföldi tanulmányutak és továbbképzés keretében szakmai segítséget 

kapott tanár munkájára támaszkodhatott.  

  

Figyelembe véve a keretes részben említett korlátokat, nyolc tényező alapján hasonlí-

tottuk össze a két intézmény (s ezen keresztül a két szféra) működését abból a szem-

pontból, hogy azok milyen mértékben segítették vagy gátolták a tanulók (a hátrányos 

helyzetű tanulók) szakmához jutását, ennek révén pedig későbbi munkaerő-piaci helyt-

állását. Nem állítjuk, hogy ezek a tényezők, még ha jellemzők is az adott intézménytí-

pusra, minden egyes intézményt hasonló lépésekre sarkallnának, de azt igen, hogy ha-

sonló irányban mozgatják őket, s csak erős vezetői, vagy fenntartói szándék képes jelen-

tősen eltéríteni a megadott irányból. E megfontolás alapján fogalmazunk a következők-

ben általánosítva, a két iskolában történteket inkább csak példaként felhozva.  
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Ez alatt azt értjük, hogy a szakképzésben sokkal kevesebb az oktatás folyamatára vonatkozó szabályo-

zás, a képzés végén viszont külső megmérettetés történik (szakmunkásvizsga), ezzel szemben a közisme-

reti képzésben ilyen megmérettetés nincs, a képzés folyamata viszont szabályozottabb. 
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a) A fenntartási és finanszírozási viszonyok hatása  

A projektkörnyezetből érkezett intézmény (vagyis „civil szervezet”) alapvetően pá-

lyázatokból él. Ez egyrészt bizonytalanságot jelent a működésében, hiszen a személyi 

kapcsolatok ellenére sem könnyű a folyamatos finanszírozás, mert a források jelentős 

része általában országos, vagy európai szintről érkezik („decentralizálódik”), s bárme-

lyik szinten keletkezik is valamilyen működési zavar, az átmenetileg elapaszthatja eze-

ket. A források felhasználási lehetőségei ugyanakkor sok esetben tágabbak, ezzel pedig 

lehetőséget nyújtanak arra, hogy a képzést rugalmasan egészítsék ki a tanulók igényei-

hez illeszkedő szolgáltatások, mint a megélhetést megkönnyítő ösztöndíj, vagy az egyé-

ni problémák hatékonyabb kezelését célzó szociális munka. Ezek kevésbé rendszeride-

gen költségek itt, mint az iskolarendszerű képzésben, ahol csak az általánosan elfoga-

dott, s leginkább csak a szorosan vett oktatáshoz nélkülözhetetlen költségek elismerteté-

sére van lehetőség. Természetesen szabad felhasználású források az iskolarendszerben 

is vannak, de általában nem sok.  

A jól működő civil szervezetek kénytelenek nagyon megtanulni pályázni, igyekeznek 

mindent elkövetni a pénz megszerzése érdekében, mert biztos bevételi forrásuk nincs, 

vagy aránya elenyésző. Nagyon erős érdekeltség fűzi őket a tanulók megszerzéséhez és 

megtartásához. Ez utóbbinak az a következménye, hogy a vezetés kénytelen az ezzel 

kapcsolatos felelősséget a szervezet egészével megosztani, vagyis szinte minden egyes 

dolgozót rávenni arra, hogy járjanak utána minden, a tanulást, az iskolába járást veszé-

lyeztető eseménynek, s hogy a tanulók eltávolítása nélkül igyekezzenek minden konflik-

tust megoldani.  

Az iskolák ezzel szemben stabil fenntartói háttérrel rendelkeznek. A tanulók számá-

ban valamennyire érdekeltek (ez az érdekeltség fenntartótól függően nagyon eltérő le-

het), de – már csak nagyságuk miatt is – kevésbé érzékenyek a tanulók iskolában tartá-

sában. Többnyire az osztályok számának megőrzéséhez, s ezen keresztül egy minimum-

létszám fenntartásához fűződik erős érdekeltségük.  

b) Beiskolázás, szakmai kínálat 

A tanulók egy-egy szakmára, szakirányra történő beiskolázását egyaránt meghatá-

rozhatják a munkaerő-piaci elvárások, a tanulói szándékok és az intézményi lehetősé-

gek. Az utóbbit a rendelkezésre álló infrastruktúra és a szakemberállomány befolyásol-

hatja.  

Mindkét intézménytípus esetében az intézményi lehetőségek tűntek a meghatározó-

nak. A nagyobb iskoláknak
123

 a belső mozgástere is valamivel nagyobb, az általában ki-

sebb civilszervezetek viszont a munkaerőpiaccal kénytelenek inkább olyan kapcsolatot 

kiépíteni, amire a szakmakínálat meghatározásánál is építeni lehet. Éppen ezért az infra-

struktúra kínálatot befolyásoló szerepében a két intézménytípus között csak kis különb-

séget találtunk.  

A gazdaság kivonulása a szakképzésből olyannyira általános, hogy bármilyen oktatá-

si intézmény nagyon nehezen képes meglenni saját tanműhely nélkül, különösen akkor, 

ha a gyakorlati képzésnek fontos pedagógiai szerepet szán. A tanműhelyi lehetőségek 

viszont behatároltak, a feltételek lassan változnak, ennek megfelelően a szakmai kínálat 

is viszonylag merev.  
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 Bár pontos összehasonlító adatok nem állnak rendelkezésünkre, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy 

egy-egy civilszervezet egyidejűleg legfeljebb néhány, egyenként maximum néhány tíz fő részvételével 

megvalósuló projektet képes megvalósítani, az iskolák pedig legalább négy évfolyamon, több párhuza-

mos osztályt tanítanak. 
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A kínált szakmai választék nem annyira a finanszírozási háttérrel, sokkal inkább az 

intézmények nagyságával hozható összefüggésbe, s ez az iskolák előnyét jelzi. Az isko-

lák általában többféle képzési programot indítanak, s a nagyobb iskolák kialakítására 

vonatkozó oktatáspolitikai törekvések eredményeként várhatóan a jövőben még inkább 

így alakul.  

A nagy iskolák hátránya viszont, hogy egy-egy speciális szükséglet könnyen háttérbe 

szorul. A középiskolák régóta a továbbtanulási statisztikákkal mérik sikerességüket, így 

nem igazán kerülnek reflektorfénybe azok a programok, amelyek nem ezt a célt szolgál-

ják. A fenntartói elvárások, a tanulói igények és a költségvetési bevételek miatt termé-

szetesen sokféle program indul, de arra már kisebb figyelem fordítódik, hogy akár a 

munkaerőpiac, akár a tanulói elvárásokhoz alkalmazkodjon a szakmai kínálat, vagy 

hogy a hátrányos helyzetű, sokszor magatartási problémák miatt konfliktushelyzetek so-

rozatát okozó fiatalok programjait, módszereit megújítsák. A programok működtetése 

fontos számukra, de a túlzottan sok invesztíció már nem, Ha nincs kifejezetten 

problémaérzékeny vezetés, ezek a programok könnyen háttérbe szorulhatnak. A civil 

szervezetek ezzel szemben ebben is probléma- és megoldásérzékenyek, ugyanakkor in-

tézményük méretéből adódóan kisebb a mozgásterük. 

c) Tanári foglalkoztatottság  

A projektszerű körülmények nagyon rugalmas foglalkoztatást igényelnek. Nem csak 

arról beszélhetünk, hogy nincs közalkalmazotti státusz, ami bebetonozza a dolgozókat, 

hanem arról is, hogy mind a finanszírozási nehézségek, mind a programváltás munka-

erőmozgással járhat. Ha a rugalmasság oldaláról nézzük, akkor ennek előnyei is vannak, 

azonban nagyon nagy a kockázata is, hiszen egy-egy intézménynek adott esetben a leg-

jobb munkatársaitól kell megválni, azoktól, akik a következő adandó alkalommal már 

nem biztos, hogy visszatérnek, hiszen – érthetően – számukra is fontos az egzisztenciá-

lis biztonság.   

Az iskolai környezet ugyanakkor viszonylag stabil, erre építeni lehet, bár kétségtelen, 

hogy a foglalkoztatási kényszer időnként kényszerpályára viszi a beiskolázást, vagyis a 

kínált szakmai programokat.  

d) Tanítási módszerek  

A tanítási módszerek tekintetében nem igazán látunk markáns különbséget a két in-

tézménytípus között. Igaz, a projektfinanszírozási háttér, a tanulók iskolában való tartá-

sának erősebb kényszere elősegítheti a módszertani innovációt, azonban a bizonytalan 

működés, s ezzel összefüggésben a bizonytalan karrierlehetőség nem könnyen teszi le-

hetővé az intézmény számára, hogy stabil tantestületre építve érjen el teljes módszertani 

megújulást. Sok kivétel van az országban, de megítélésünk szerint ezek a kivételek a 

rendszer ellenében, sok tényező együttes eredőjeként jöhettek létre.  

Az iskola nagyobb lehetőségekkel rendelkezne, ugyanakkor nem igazán érdekelt a 

megújulásban. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a módszertani megújulás alap-

vetően személy, vagyis igazgató- és tanárfüggő. Lelkes, jól képzett tanárok képesek le-

hetnek újat nyújtani, míg mások inkább a hagyományos módszerekhez ragaszkodnak. 

Az előrelépést nehezíti, hogy nincsenek a speciális probléma kezelésére felkészített pe-

dagógusok, s nincs az ő felkészítésüket szolgáló tananyag sem
124

. 

 

                                                 

124
 Kivételképpen említhetjük az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola munkatársai által az Equal 

program keretében kidolgozott akkreditált tananyagmodult, s az ehhez szorosan kapcsolódó munkatan-

könyvet, amely lehetővé teszi, hogy legalább a tanártovábbképzés keretein belül szert lehessen tenni az 

alapképzésből hiányzó ismeretekre.  
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e) Kapcsolat a tanulókkal 

A tanulókkal való kapcsolatot részben a tanuló fontossága, részben az intézményi ér-

dekeltség határozza meg. Természetesen a tanárok szociális érzékenysége egyénileg is 

befolyásolja, eltérítheti, s el is téríti az általánosságban tapasztalhatótól. Az iskolában 

azonban oktatni kell, szigorúan be kell tartani a szabályokat, minden fegyelmezetlensé-

get a jogszabályok szerint büntetnek
125

. Projektszerű feltételek mellett a projektszerve-

zet érzékenyebb a tanulók elveszítésére, ezért sokkal differenciáltabb módszereket 

kénytelen kidolgozni a fegyelmezetlenség megelőzésére, illetve kezelésére. A konflik-

tusokat igyekeznek finomabb eszközökkel meg-, s feloldani, a kizárás pedig csak végső 

eszközként marad meg, szemben az iskolával, amelyben ez a problémák kezelésének 

természetes eszköze.  

f) Kapcsolat a szülőkkel, külső szervezetekkel 

A két intézménytípus között itt tapasztalható a legnagyobb eltérés. Nem állítjuk, 

hogy ennek a különbségnek törvényszerűen így kell lennie, de azt igen, hogy sokkal na-

gyobb az esély arra, hogy a projekthátterű intézmények a tanulók környezetével, bele-

értve a szülőket és a különböző, szociális területen érintett intézményeket, felvegyék a 

kapcsolatot, meggyőzve őket arról, hogy a tanulók érdekében működjenek együtt
126

.  

Nem minden ilyen típusú intézmény épít a szülőkkel való kapcsolatra, sőt olyan is 

van, amelyik tudatosan zárja ki a szülőket – mint minden baj forrását – a megoldásból, 

de sok intézmény inkább bevonni igyekszik őket. Az iskolák többsége ugyanakkor kép-

telen kilépni a szülői értekezlet, illetve az írásos kapcsolattartás (üzenő füzet) adta kere-

tek közül, s minthogy erre éppen a hátrányos helyzetű szülők a legkevésbé fogékonyak, 

a kapcsolat csírájában elhal.  

Ugyancsak nem működik hatékonyan az iskola és az iskolát körülvevő önkormány-

zatok, önkormányzati, szociális, egészségügyi intézmények közötti kapcsolat. A forma-

ságok, a bürokratikus ügyintézés lassúsága, az önkormányzati ellenérdekeltség a tankö-

telezettség betartásában, csak a kirívó esetek kezelését teszi lehetővé, kevésbé az átfogó 

problémakezelést. Pedig a megoldás egyik kulcsa az lehet, hogy az oktatási intézmé-

nyek ne csak szűken értelmezzék feladatukat, azaz ne csak oktassanak (oktassák azokat, 

akik ezt elfogadják, elviselik), hanem tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy 

minél többen vegyék igénybe ezt a szolgáltatásukat, vagyis nyújtsanak olyan kiegészítő 

szolgáltatásokat, amelyek megkönnyítik a tanulók iskolában maradását, s (a munkaerő-

piacon használható) iskolai végzettséghez való hozzájutásukat. S ha ezt az iskolák 

egyedül nem tudják megtenni (miért is tudnák), akkor keressenek kapcsolatot más in-

tézményekkel, személyekkel. S ha erre a formális keretek nem megfelelők (s tudjuk, 

hogy nem megfelelők!), akkor keressenek informális kapcsolatokat. Az iskolák azonban 

nagyon nehezen képesek kilépni a megszokott keretek közül, mert senki, s semmi nem 

kényszeríti őket erre. Elvégezik a szűken vett feladatukat, de a tanulók benntartására va-

ló erős késztetés hiánya miatt ennél többet csak különleges esetben tesznek.  

A civilszervezetek számára viszont létfontosságú, hogy minden lehetőséget megra-

gadjanak, ami ezt szolgálja, s mindenkivel kapcsolatot alakítsanak ki, aki segítséget 

nyújthat számukra. Fontos számára a tanuló, így ha kell, elmennek érte a lakására, fel-

                                                 

125
 Nem véletlen, hogy a vizsgált Iskolában a 27 fővel induló osztályból ketten  távoztak fegyelmivel a két 

év alatt, s öt tanuló érkezett ugyanilyen okból másik osztályból, vagy iskolából. A Termelőiskolában ez-

zel szemben nem történt ilyen eset, pedig fegyelmezetlenség és konfliktusok tekintetében nem volt kü-

lönbség a két intézmény között. 
126

 A tanulók családjánál készített interjúk is azt jelzik, hogy a leghátrányosabb helyzetű szülők túlnyomó 

többsége is szeretne szakmát adni gyerekei kezébe, vannak ezzel kapcsolatos elképzelései, konkrét ter-

vei, vagyis nem eleve reménytelen az együttműködés 
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keresik a lehetséges egyéb tartózkodási helyén, más esetben igyekeznek elsimítani 

rendőrségi ügyeit, s mindeközben gyakran támaszkodnak formális, de inkább informális 

kapcsolatokra, amelyek ezt a tevékenységet megkönnyítik, bizonyítva, hogy sokszor 

nem a hivatalos eljárásrend a sikeres út. 

g) Kapcsolat a munkaerőpiaccal 

A munkaerőpiaccal való kapcsolattartásban is találhatók eltérő hangsúlyok, de igazán 

markáns különbséget nem tapasztalhatók. A munkaerőpiac kínálta források megszerzése 

mindkét rendszerben fontos, a szakképzési hozzájárulás miatt az iskolarendszerben fon-

tosabb, mert a fenntartótól kapott támogatás mellett ez képezi a fő bevételi forrást.
127

. A 

gyakorlati képzés lehetőségeinek feltárása a projekthátterű intézményeket készteti in-

kább gazdasági szervezetekkel való kapcsolat kiépítésére, s ugyancsak erre inspirálja 

őket a tanulók végzés utáni munkába állításában való érdekeltség, amit a projektfinan-

szírozók gyakran elvárnak. Az utóbbi elvárásokat azonban három tényező is korlátozza. 

Egyrészt az, hogy az ezzel kapcsolatos projektelvárások határozott időre, általában csak 

fél évre vonatkoznak, másrészt az, hogy a rosszul fizető, vagy rossz körülményeket kí-

náló munkahelyeken magas a munkaerő fluktuációja, ami automatikusan újabb és újabb 

helyeket szabadít fel a frissen végzettek számára, harmadrészt pedig az hogy bizonyos 

gazdasági szektorokban terjed a munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül történő foglal-

koztatás, így a képző intézmények számára elegendő lehet az ezekkel való kapcsolattar-

tás a munkaerőpiac részletes feltérképezése helyett.  

h) Tanulók kilépésének követése, támogatása 

A projekthátterű intézmények esetén a tevékenységek közé általában beépült az a 

rendszer, azoknak a módszereknek az együttese, amelyek révén a kilépők sorsát követni 

tudják, s ha szükséges, akkor be is avatkozhatnak a folyamatokba. Akármilyen kifino-

mult módszerektől van is szó, természetesen csodát várni nem lehet ettől sem, hiszen 

csak addig működik, amíg a projekt finanszírozója ezt elvárja, illetve megfizeti. A köve-

tést kiegészítő segítségnyújtás mégis fontos eleme a projekt tevékenységének, függetle-

nül attól, hogy ezt mennyire finanszírozza a támogató, mert a sikeres helytállás az in-

tézmény tevékenységének fontos indikátora. Ez a segítségnyújtás sokat segíthet a vég-

zettek munkaerő-piaci integrációjában, annak ellenére, hogy nem teszi lehetővé a kép-

zés munkaerő-piaci eredményesség alapján történő értékelését, mert a kudarcokat a kö-

vetési időszak utáni időre tolja ki, ennek mértékéről pedig általában már nincs visszajel-

zés.  

Ilyen követő rendszer az iskolarendszeren belül jelenleg egyáltalán nincs, így az is-

kolák részére semmilyen visszajelzés sincs tevékenységük sikerességéről.  

Mi lehet a megoldás? 

Mindezek után feltehetjük a kérdést: projekt, vagy iskola? Vagyis melyik lehet sike-

resebb a hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci és társadalmi integrációjában: a 

projektkeretek között támogatott megoldások, vagy pedig a normatív alapon finanszíro-

zott képzés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem egymást kizáró, hanem egymást 

feltételező, egymással együttműködő rendszerben, s olyan működtetési mechanizmus-

ban érdemes gondolkozni, amely a két rendszer előnyeit egyesíti.  

A bemutatott civilszervezeti megoldásokban a munkahelyi és a társadalmi integráció 

kérdése alapvetően összefonódik, a megoldások pedig testre szabottak (de legalábbis ré-

                                                 

127
 A projektszerű finanszírozás és az iskola, mint jogi forma nem zárja ki egymást, de inkább csak rövid 

távon, kísérleti jelleggel működik, mint az a Második esély projektben is történt, hiszen a pályázati forrá-

sok általában csak kísérleteket, s nem intézményi működést hajlandók finanszírozni. 
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tegre szabottak). Az állami, önkormányzati oktatási, szociális és munkaügyi rendszer 

ezzel szemben szakterületi elven működik, s a különböző szakterületen működő intéz-

mények között esetleges a kapcsolat. E kapcsolat kialakításában, a szakterületek össze-

fogásán alapuló problémakezelésben, valamint a szociális háló réseinek betömésében 

lehet szerepe a civil szféra intézményeinek – rések alatt részben a hiányzó szolgáltatá-

sokat, részben pedig a kimaradt társadalmi rétegeket értve.  

A civil szféra markánsan jelen van ezen a területen, s gyakorlatilag minden fontos 

funkcióra vannak már legalább egyedi, de sok esetben már egy országos lefedettségű 

hálózat csíráját is magában hordozó megoldások. Teljesen egységes, intézménytípusú 

megoldások kialakulása természetesen kevéssé várható, hiszen a feladatok térben és 

időben – a hasonlóságok ellenére is – különböznek, vagyis a kínált szolgáltatások sem 

sztenderdizálhatók teljes mértékben. Ez azonban nem zárja ki, hogy a szolgáltatások 

egyes elemeit valamelyest sztenderdizálva, valamilyen akkreditációs, vagy minőségbiz-

tosítási rendszert feltételezve a felvázolt megoldások általánosabbá váljanak, stabilan, 

vagyis folyamatosan működjenek, s lefedjék az egész országot.  

Az iskolai lemorzsolódás megelőzésére két alternatíva is van, amely egymás mellett 

egyrészt megfér, másrészt, míg az iskolai kísérletek inkább középfokon jelentek meg, 

addig a tanoda rendszer inkább az általános iskolás korúakkal foglalkozik. A már le-

morzsolódottakon a KID, a tartósan munkanélkülieken a tranzit program segíthet, a spe-

ciális részproblémákon pedig a másik két, kevésbé komplex jellegű programtípus. 

Mindez öt funkciót és hat programot jelent, ami viszonylag tiszta helyzetet teremt annak 

ellenére, hogy egyes funkciók is átfedésben vannak egymással.  

A hat programtípus alkalmas lehet a munkaerő-piaci és társadalmi integrációban hát-

ráltatott rétegek problémáinak orvoslására. Nem feltétlenül önmagukban, de nem is vé-

gigjáratva minden rászorulót minden szolgáltatáson. A különböző helyzetben lévő, a 

legkülönbözőbb problémákkal küzdő fiatalok azonban megtalálhatják azt, amit talán 

nem keresnek, de keresi helyettük szűkebb-tágabb környezetük. S adott esetben, ha a 

preventív jellegű szolgáltatást nem éri el valaki, vagy ez a szolgáltatás kudarcot vall – 

mert minden egyes esetet lehetetlen megoldani –, akkor még mindig ott van egy másik 

szolgáltatás, amelyik talán helyrehozza a kisiklott sorsokat.  

A pozitív tapasztalatok ellenére ma teljesen esetleges, hogy hol, milyen segítő intéz-

ményrendszer, s mennyire megbízhatóan működik. Ugyancsak kérdéses a szolgáltatá-

sok színvonala is, hiszen kötelező szakmai előírások alig találhatók, betartásuk ellenőr-

zése pedig még annyira sem megoldott. Vagyis sok még a megoldatlan feladat, a fel-

halmozott szellemi tőke sok esetben még kihasználatlan, holott az állami-

önkormányzati rendszer kiegészítése mindenképpen szükségesnek látszik. Hogy a két 

szféra integrált együttműködése milyen alapokon, milyen módszerekkel történik, az 

olyan oktatáspolitikai kérdés, amivel előbb-utóbb foglakozni kellene, ha az alacsony is-

kolai végzettségű rétegek társadalmi integrációját komolyan gondoljuk.  

A tapasztalatok azt jelzik, hogy a projektfinanszírozásnak sok olyan pozitív eleme 

van, amely az ez alapján működő intézményeket arra készteti, hogy a rászorulókkal ha-

tékonyabban foglalkozzanak. A finanszírozással kapcsolatos bizonytalanság azonban 

komolyan veszélyezteti a szakmai munkát, így hosszabb távon kérdésessé válik a prog-

ram fenntarthatósága, színvonala. A normatív támogatásra épülő finanszírozás viszont 

elkényelmesíti az intézményeket, ráadásul nem hagyható figyelmen kívül, hogy ez egy 

olyan, már kialakult intézményrendszerhez kötődik, amelynek nem a fő funkciója a hát-

rányos helyzetűek képzése és felkészítése a munkaerőpiacra. Mindez ráirányítja a fi-

gyelmet arra, hogy nem érdemes vagy–vagy megoldásban gondolkodni, sokkal inkább a 

két szféra előnyeinek ötvözésében. A stabil, folyamatosan működő, az egész országot 

lefedő intézményrendszerre, annak jól felkészült, komoly szakmai gyakorlattal rendel-
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kező szakembergárdájára épített, a sokféle egyedi helyzetnek megfelelő színes program-

rendszer, s ennek működtetése, finanszírozása lehet a megoldás. Egy olyan rendszer, 

amely kellő rugalmasságot ad az intézményeknek a problémakezelésben, s amely lehe-

tővé teszi tevékenységük számonkérését is. Egy olyan rendszer, amelynek révén elérhe-

tő, hogy az iskolai szakemberek érdekeltek legyenek a tanulók iskolában tartásában, és 

éppen ezért mindent el is követnek ennek érdekében, az ezzel kapcsolatos költségek pe-

dig elszámolhatók valamilyen formában. Egy olyan rendszer, amelynek szereplői (szak-

emberei, intézményei, szervezetei) nem (csak) az előírások, hanem a közös érdekek 

alapján működnek együtt. Ellenkező esetben egy bürokratikusan körülírt rendszer köny-

nyen diszfunkcionálissá válhat.  
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Táblázatok 

a Középfokú végzettség nélkül – a munkaerőpiac alulnézetben 

című fejezethez 
 

38. tábla  

A legalább (felső)középfokú végzettséggel rendelkezők aránya néhány OECD 

tagországban 2003-ban  
 

 

A felső középfokú képzés 

tipikus befejezésének tipi-

kus életkorában (%) 

A 25–34 évesek 

körében (%) 

Ausztria … 85 

Belgium … 78 

Csehország  88 92 

Dánia  86 86 

Egyesült Államok  73 87 

Egyesült Királyság (2002) … 71 

Finnország 84 89 

Franciaország 81 80 

Görögország 96 72 

Hollandia* … 76 

Írország 91 78 

Izland* 79 64 

Japán  91 94 

Kanada  … 90 

Korea … 97 

Lengyelország 86 57 

Luxembourg  71 68 

Magyarország  87 83 

Mexikó 36 25 

Németország 97 85 

Norvégia 92 95 

Olaszország* 81 60 

Portugália  … 37 

Spanyolország 67 60 

Svájc  90 76 

Svédország  76 91 

Törökország  41 33 

Az OECD országok átlaga 78 75 

*- a rövid idejű szakképzés nélkül 

Forrás: Education at a Glance, 2005. 
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39. tábla 

Foglalkoztatási adatok Jász-Nagykun-Szolnok megye és Zala megye egyes 

kistérségeiben , 2007 (15–64 éves korosztály) 
 

 Munkanélküliségi   

ráta 

Foglalkoztatottsági 

ráta 

Jászberényi munka-

ügyi kirendeltség 

térsége  

4,9 % 58,0%  

Jász-Nagykun-

Szolnok összesen 

9,1 % 54,1%  

Lenti munkaügyi ki-

rendeltség térsége  

6,5 % 67,3%  

Zalaegerszegi mun-

kaügyi kirendeltség 

térsége  

5,5 % 61,8%  

Zalaszentgróti mun-

kaügyi kirendeltség 

térsége  

8.31 % 61.8%  

Zala megye összesen 6.72 % 61.5%  

Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat: http://www.afsz.hu 
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40. tábla 

A 2004–2005. években befejeződött munkaerő-piaci képzésben részt vettek 

elhelyezkedési illetve arányainak alakulása korcsoportonként, iskolai 

végzettség szerint és kirendeltségenként Zala megyében  
 

Év 
Ajánlott képzés Elfogadott képzés 

2004.  2005 Változás 2004.  2005.  Változást 

Korcsoport szerint             

25 év alatti 51,0 42,1 –8,9 55,8 57,5 +1,7 

25–34 éves 52,3 39,3 –13,0 56,5 52,9 –3,6 

35–44 éves 46,6 46,0 –0,6 60,0 50,6 –9,4 

45–54 éves 35,1 27,7 –7,4 51,9 47,0 –4,9 

55 év feletti 16,7 46,7 +30,0 0,0 66,7 +66,7 

Iskolai végzettség szerint             

Max. általános iskola 43,8 31,4 –12,4 58,8 49,1 –9,7 

Szakmunkásképző, szakiskola 51,7 41,2 –10,5 57,5 57,2 –0,3 

Szakközépiskola, technikum 48,6 43,0 –5,6 51,5 55,0 +3,5 

Gimnázium 44,5 37,0 –7,5 41,3 40,6 –0,7 

Főiskola, egyetem 45,3 41,1 –4,2 72,2 57,1 –15,1 

Kirendeltség szerint             

Keszthely 45,7 49,4 +3,7 58,8 53,5 –5,3 

Lenti 51,5 29,6 –21,9 51,7 41,7 –10,0 

Nagykanizsa 49,3 34,6 –14,7 57,6 51,1 –6,5 

Zalaegerszeg 47,5 37,5 –10,0 56,9 52,1 –4,8 

Zalaszentgrót 45,9 51,2 +5,3 52,8 65,6 +12,8 

Letenye 46,7 42,9 –3,8 33,3 52,0 +18,7 

Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat
128

  

 

41. tábla 

A munkanélküliségi ráta változása 2005–2007 között (15–64 éves korosztály) 
 

 2005 2006 2007 

Jászberényi munkaügyi 

kirendeltség térsége  
5.4 % 6.07 % 4.89 % 

Jász-Nagykun-Szolnok 

összesen 
7.89 % 9.32 % 9.07 % 

Lenti munkaügyi kiren-

deltség térsége  
6.46 % 5.67 % 6.45 % 

Zalaegerszegi munkaügyi 

kirendeltség térsége  
6.35 % 6.1 % 5.51 % 

Zalaszentgróti munkaügyi 

kirendeltség térsége  
7.29 % 7.49 % 8.31 % 

Zala megye összesen 6.87 % 7.12 % 6.72 % 

Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat: http://www.afsz.hu  

 

                                                 

128
 http://www.afsz.hu 
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42. tábla 

Az állást keresők megoszlása iskolai végzettség szerint Jászberény térségében 
 

 2005  2006  2007  

8 általános isk. osz-

tálynál kevesebb 
7,0 7,0 6,7 

Általános iskola 35,8 34,9 35,1 

Szakmunkásképző 29,9 29,5 29,7 

Szakiskola 1,8 1,7 1,9 

Speciális szakiskola 0,0 0,0 0,0 

Szakközépiskola 9,3 9,3 8,9 

Technikum 2,4 2,7 2,5 

Gimnázium 8,6 9,4 10,1 

Főiskola 4,2 4,6 4,3 

Egyetem 1,0 0,9 0,9 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

Forrás: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ: 

 http://earmk.afsz.hu/engine.aspx
 
 

 

 

43. tábla 

Az állást keresők megoszlása a munkanélküliség hossza szerint Jászberény 

térségében  
 

  2005  2006  2007  

12 hónapnál rövidebb ideig nyilvántartott 83,7 84,5 81,1 

12 hónapnál régebben folyamatosan nyilvántartott 16,3 15,5 18,9 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

Forrás: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ: 

http://earmk.afsz.hu/engine.aspx 
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44. tábla 

Az állás keresők megoszlása a munkanélküli ellátás szerint Jászberény térségében 
 

  2005  2006  2007  

Munkanélküli/álláskeresési ellátásban részesülők 41,7 41,1 41,6 

Rendszeres szociális segély 17,1 7,9 7,4 

Ellátás nélküliek 41,2 51,0 51,0 

Összesen 100,0 100,0 100,0 

Forrás: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ: 

http://earmk.afsz.hu/engine.aspx 

 

 

45. tábla 

Munkaerő-kereslet és kínálat Jászberény térségében, 2008. március – foglalkozási 

csoportonként 
 

Szakma 
Jászberény 

Munkaerő-kínálat Munkaerő-kereslet 

 Fő % Fő % 

Felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök 22 1,1 0 0,0 

Általában középfokú végzettséghez kötött foglalko-

zások 26 1,3 2 0,5 

Adminisztratív foglalkozások 160 7,9 11 2,7 

Általában szakiskolai végzettséghez, szakmunkás-

bizonyítványhoz kötött foglalkozások 751 36,8 201 48,6 

Ezen belül pl.     

Kereskedelmi foglalkozások 180  8  

Vendéglátás 49  0  

Szabó, varrónő  49  2  

Faipari foglalkozások 23  6  

Fémipari foglalkozások 77  54  

Gépszerelő foglalkozások 27  12  

Építőipari foglalkozások 144  30  

Gépkocsivezető 56  33  

Gépkezelők 46  2  

Műanyag-feldolgozó 27  50  

Szakképzettséghez, vizsgához általában nem kötött 

fizikai foglalkozások 
1079 52,9 200 48,3 

ÖSSZESEN 
2038 

 

100,0 

 

414 

 

100,0 

 

Forrás: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 

http://earmk.afsz.hu/engine.aspx?page=2008_I_negyedev 
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Zárszó 

 

Könyvünk a képzés és a munkaerőpiac összefüggései kapcsán két, távol álló társa-

dalmi réteg helyzetével, tanulását befolyásoló tényezőivel foglalkozik. A két társadalmi 

réteg helyzete, lehetőségei távol állnak egymástól, ugyanakkor helyzetük – miként arra 

a könyv szerzője szándéka szerint rávilágít – nem független az oktatási rendszerben ta-

pasztalható általános folyamatoktól. E folyamatok mögött kirajzolódik egy olyan ex-

panziós spirál, amelyet egyik oldalról a munkaerőpiac, a másik oldalról a tanulói igé-

nyek és az oktatási intézményrendszer érdekei mozgatnak folyamatosan, reagálva a 

mindenkori munkaerő-keresletre és munkaerő-kínálatra. A folyamat mögött valós és a 

végzettség szintjét előtérbe helyező hatások egyaránt meghúzódnak. A gazdaság igényli 

a több, a jobb és a más képzettségű munkaerőt, s mind a tanulók, mind az oktatási in-

tézmények – jobban, vagy kevésbé – érzékelve ezt az elvárást keresik, illetve kínálják 

azokat a képzéseket, amelyekre a gazdaságnak szüksége van. Ugyanakkor a törekvések 

sok esetben csak a formális iskolai végzettség megszerzésére (a tanulók esetében), biz-

tosítására (az oktatási intézmények részéről), illetve a magasabb iskolai végzettség alap-

ján történő szűrésre (a munkaadók esetében) vonatkoznak, anélkül, hogy az oktatással 

kapcsolatos tartalmi kérdések kerülnének előtérbe. Ez utóbbi folyamat motorja, hogy a 

magasabb iskolai végzettség megszerzése a munkaerőpiacon nagyon nagy (sok más or-

szághoz képest kiemelkedősen nagy
129

) előnyökkel jár, az oktatási kínálat, a beiskolázá-

si keretek bővülése az intézmények egzisztenciális helyzetét stabilizálja, a vállalkozói 

szféra pedig – miután képtelen megfogalmazni munkaerő-igényét, s ha megfogalmazza, 

akkor képtelen azt hatékonyan az oktatási szféra tudomására hozni – jelentős részben az 

iskolai végzettség szintje alapján válogat a munkavállalók között. Mindez felerősíti a 

gazdasági fejlődés által indukált expanziót, mert a magasabb iskolai végzettségűek irán-

ti kereslet (és az ezzel párosuló magas munkaerő-piaci előnyök) hatására a tanulók mind 

nagyobb hányada mind magasabb iskolai végzettség megszerzésére törekszik, ami lehe-

tővé teszi, hogy a munkaadók megemeljék az egyes munkakörök betöltéséhez szüksé-

ges minimális iskolai végzettséget. Ez pedig további tanulásra (magasabb iskolai vég-

zettség megszerzésére irányuló tanulásra) ösztönzi a tanulókat. Az oktatási intézmények 

felerősítik ezt a folyamatot, mert érdekeltek a tanulólétszám növelésében, s így az okta-

tás vertikális irányú bővítésében is. Ezt a folyamatot nevezzük expanziós spirálnak.  

 A folyamat nem új, hiszen a fent leírt érdekek, hatások az oktatásügy történetében 

korábban is fellelhetők. Az sem állítható, hogy önmagában káros lenne, hiszen egyrészt 

az oktatás és a munkaerőpiac tökéletesen soha nem lehet szinkronban, másrészt pedig 

mindazok a törekvések, érdekek, amelyek ezt a folyamatot generálják, az előre lépést is 

szolgálják: a tanulók ismerete bővül, a munkaerő képzettebb lesz, a gazdaság kvalifikál-

tabb munkaerővel hatékonyabban képes dolgozni.  

A folyamat akkor jelenthet veszélyt a társadalomra, a gazdaságra nézve, ha a gazda-

ság valós igényei háttérbe szorulnak, s a tudás, a kompetenciák megszerzése, biztosítá-

sa, illetve az ez alapján történő munkaerő-piaci alkalmazás helyett a végzettség szintje 

jut kitüntetett szerephez. Ebben az esetben ugyanis egyrészt megemelkednek az oktatás 

társadalmi költségei (hiszen összességében az indokoltnál jóval többet töltünk el az ok-

tatásban), másrészt a leszakadók felzárkóztatása válik nehezebbé, hiszen nem csak tu-

                                                 

129
 Magyarországon a középiskolai végzettség keresethozadéka, vagyis a középfokú végzettséggel elérhe-

tő keresettöbblet aránya a hatodik legmagasabb, a felsőfokú végzettség keresethozadéka pedig a legmaga-

sabb 23 OECD tagország között. (Education at a glance, 2006.) 
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dást, kompetenciákat kell biztosítani számukra, hanem azt a – viszonylag magas – isko-

lai végzettséget is, amely a minimális munkaerő-piaci és társadalmi érvényesüléshez 

szükséges. A jelenlegi hazai viszonyok között mindkét veszély jelei tapasztalhatók. A 

diplomások egy része nem „diplomás-munkakörben” dolgozik, a felsőfokú szakképzés-

ben végzettek jelentős része pedig olyan munkakörben, amelyet (jól képzett, középfokú 

szakmával rendelkező) szakmunkások is el tudnak látni. A társadalmi hierarchia alján 

elhelyezkedő alacsony iskolai végzettségűek számára pedig a reálisan megszerezhető 

szakmunkás iskolai végzettség is sok esetben csak minimális előrelépést jelent a mun-

kaerőpiacon.  

Az expanziós spirál a kilencvenes évek elején kezdett meredekebben emelkedni, 

amikor a gazdaság valóban igényelte a felsőoktatás biztosította, a korábbi diplomákhoz 

képest új tudást, kompetenciákat. A 2000 utáni időszakra ez helyzet már megváltozott. 

Nehezebbé vált emiatt a diplomások elhelyezkedése, ugyanakkor munkaerő-piaci hely-

zetük – akár a munkanélküliséget nézzük, akár a jövedelmi helyzetüket – kiemelkedően 

jó. Emiatt magas a felsőoktatás iránti kereslet, s (többek között) emiatt korlátozott a fel-

sőfokú szakképzés eredményessége is: ahelyett, hogy a felsőoktatást megpályázók egy 

részét terelte volna egy olcsóbb, a jelentkezők képességeinek megfelelőbb módszerek-

kel dolgozó, s a munkaerő-piaci igényekre erősen figyelő, tehát jó elhelyezkedési lehe-

tőségeket biztosító képzési programba, sok jel mutat arra, hogy jelentós részben újabb 

rétegeket emelt a harmadfokú oktatásba, illetve sokakat hozzásegített a felsőfokú vég-

zettséget biztosító főiskolai, egyetemi képzéshez.  

Ez az expanziós spirál a képzésben résztvevők, s a képzésben érintett többi szereplő 

figyelmét a végcélra, a s végcélhoz vezető útra irányítja, háttérbe szorítva a tartalmi 

kérdéseket, s háttérbe szorítva a folyamatból kimaradók érdekeit. Országos szinten lé-

teznek ez utóbbi réteg számára is különböző programok, de gyenge hatékonyságúak, 

mert a rendszeren belüli próbálkozások nem számolnak az érintett intézmények gyenge 

érdekeltségével, a rendszeren kívüli kísérletek pedig nem képesek átlépni a kísérlet – és 

az ezzel párosuló projektfinanszírozás – határait, vagyis nem képesek egy felzárkóztató 

rendszer elemeivé válni, s az ehhez szükséges intézményesültség határait átlépni. A 

programoknak nincs kapcsolatuk egymással, nincs megoldva a finanszírozásuk, műkö-

désük eltérő mélységben, minőségben van leírva, sok esetben hiányoznak, vagy nem le-

gitimek azok a szakmai sztenderdek (a szakmai munka kötelező és opcionális elemeinek 

leírása, a programok munkatársaitól elvárt végzettség meghatározása, az infrastrukturá-

lis minimumfeltételek, stb.) is, amelyek mind a finanszírozás, mind a minőségellenőrzés 

alapjai lehetnek. Nincs megoldva a munkatársak képzése, továbbképzése sem. Hiányzik 

a programok térbeni rendszere is, amely mindenki számára lehetővé tenné a helyzetéhez 

illeszkedő megoldás megtalálását. E hiányok egyik fő oka, hogy nincs egyértelmű fele-

lőse a problémakezelésnek. A probléma, vagyis az iskolai lemorzsolódás ugyanis nem 

egyszerűen oktatásügyi kérdés, hanem a társadalmi intézményrendszer sok elemét érin-

tő kérdéskör, így a megoldás csak a különböző rendszerekhez tartozó intézmények va-

lamilyen együttműködésén alapulhat.   

Az expanziós spirál okozta veszélyekre már felfigyelt a társadalom, de egyelőre 

nem világos, hogy sikerül-e lefékezni a folyamatot. Lassíthatja a kétszintű felsőfokú ok-

tatás bevezetése, de ennek hatását még nem ismerjük. Igazi áttörés feltételezhetően ak-

kor érhető el, ha az oktatás és a munkaerőpiac kapcsolatát nem pusztán a diploma szint-

je teremti meg, hanem annak tartalma is. Egy ilyen helyzetben már nem feltétlenül a 

képzésben eltöltött idő hossza dönt a munkaerő-piaci érvényesülésről, hanem a végzett-

séggel megszerzett tudás. Feltételezhető, hogy koncepciózus, az államilag támogatott 

felsőoktatási férőhelyek elosztásától kezdődő direkt beavatkozástól a munkaerő-piaci 

beválásokra vonatkozó – független és tudományos megalapozottságú – vizsgálatokon át 
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a hallgatói döntéseket segítő információs rendszerig tartó átfogó állami beavatkozás 

nélkül nem, vagy alig fog megváltozni ez a rendszer. Mindennek a nyomai jelen vannak 

ma már az oktatásirányításban, de egyelőre nem rajzolódtak ki az előrelépés jelei.  

Ami pedig a társadalmi hierarchia másik végén elhelyezkedő fiatalokat érinti, nélkü-

lözhetetlennek látszik egy kiterjedt, viszonylag széles társadalmi réteget megcélzó, 

részben preventív, részben válságkezelő célokat megfogalmazó intézményi környezet 

kialakítása. Ennek része kell hogy legyen a közoktatás és a szakképzés megújítása
130

, az 

oktatási intézmények és az ezekben tanulók előrehaladását segíteni képes (szociális, 

egészségügyi, munkaügyi, közigazgatási) intézmények összehangolt működését elősegí-

tő rendszer kialakítása, valamint az a sok apró lépés, amely elősegítheti a lemorzsolódás 

csökkenését. Mindez nyilvánvalóan pénzkérdés is, de jó néhány olyan eleme is lehet, 

amely komoly ráfordítások nélkül is hozhat eredményt, pusztán a felelősségi és a finan-

szírozási rendszer átgondolásával
131

.  

 

  

                                                 

130
 Erre, valamint jó néhány egyéb intézkedésre vonatkozó javaslatot vázol fel a kutatói szféra jeles kép-

viselőinek gondolatait tükröző  Zöld könyv (2008). 
131

 Ilyen javaslatok összegyűjtésére került sor egy nemrégiben lezárult kutatási projektben. (Javaslatok …, 

2008.) 
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