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Bevezető

A felsőfokú szakképzésben végzettek pályakövetése című kutatás tervének megálmodója, el-
készítője kollégánk, Liskó Ilona volt. Sajnos hirtelen halála éppen a kutatás első szakaszában 
történt, 2008 nyarán, így ránk, munkatársaira maradt, hogy befejezzük félbehagyott kutatását. 
Emlékének szánjuk ezt a kötetet.



A felsőfokú szakképzés bevezetése óta vitatott képzési formája a felsőoktatásnak és a szakkép-
zésnek. Miközben a kormányzat is és a képző intézmények is évről évre jelentős erőfeszítése-
ket tesznek e képzési forma népszerűsítésére, a jelentkezők száma eddig messze alatta maradt 
a várakozásoknak. A képzés beindításakor csupán 1000 fő oktatását finanszírozta az állam, az 
elmúlt tíz évben azonban több mint tizenkétszeresére emelkedett a felsőfokú szakképzés ke-
retszáma (12 500 fő). Ugyanakkor 2009 volt az első olyan év, amikor sikerült hallgatókkal is 
feltölteni a rendelkezésre álló kapacitásokat, melynek hátterében egy párhuzamos finanszírozási 
struktúra bevezetése áll.

A felsőfokú szakképzés fogyasztói eddig elsősorban azok a fiatalok voltak, akiknek első 
próbálkozásra nem sikerült bejutni a felsőoktatásba, diplomát adó képzésbe. A kétszintű képzés 
bevezetését követően azonban az alapképzésbe járók számára az állam megnyitotta a kettős fi-
nanszírozás lehetőségét, vagyis a BSc-hallgatók párhuzamosan részt vehetnek a felsőfokú szak-
képzésben is. Az egyetemistáknak, főiskolásoknak továbbra is 12 félévet finanszíroz az állam, 
e mellé kapnak még plusz 4 félévet, ha együtt végzik a két képzést. A felsőoktatási intézmény is 
jól jár, hiszen így dupla normatívát igényelhet. Ezzel az intézkedéssel alapvetően megváltozhat 
a felsőfokú szakképzés merítési bázisa, az eddigi, a felsőoktatásba be nem kerülő diákok mellett 
ugyanakkora arányban jelennek meg a már felsőoktatási tapasztalatokkal rendelkező fiatalok. 
Valószínű, hogy az állam azért döntött a dupla finanszírozás mellett, hogy elősegítse az alap-
képzésből tömegesen kikerülők elhelyezkedését. Ugyanakkor jelen elemzésünk azt bizonyítja, 
hogy a felsőfokú szakképzettséggel rendelkezők elhelyezkedési esélyei sem túl széles körűek, 
jelentősek a szakmák szerinti különbségek, és csak néhány olyan képesítés akad, amelynek való-
ban jó a munkaerő-piaci értéke.

Vizsgálatunk arra vállalkozott, hogy bemutassa a felsőfokú szakképzés nemzetközi ta-
pasztalatait, ismertesse az elmúlt tíz év hazai gyakorlatát, felderítse a képző intézmények mo-
tivációit, illetve elemezze a felsőfokú szakképzésben végzettek továbbtanulási ambícióit, a kép-
zéssel való elégedettségüket és munkaerő-piaci esélyeiket.

A kötet első tanulmánya nemzetközi kitekintést ad a felsőfokú szakképzésről. Farkas 
Péter bemutatja azokat az európai és tengerentúli tapasztalatokat, amelyeket a hazai képzési 
modellben felhasználtak, vagy arra érdemesek volnának. Megállapítja, hogy leginkább azokban 
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az országokban terjedt el a felsőfokú szakképzés, ahol nem rendelkeztek kiterjedt középfokú 
szakképzéssel.

Farkas Éva tanulmánya a felsőfokú szakképzés létrejöttének körülményeit járja körül, 
rávilágít e képzési forma sajátos kettősségére, illetve a kettős intézményrendszerből adódó prob-
lémákra, valamint bemutatja, hogyan alakult az elmúlt tíz évben a tanulók létszáma az oktatott 
szakmák szerint. Az adatok elemzéséből kiderül, hogy jelentős egyenlőtlenségek tapasztalhatók 
a beiskolázásban az oktatott szakmák szerint.

A kötet további tanulmányai a kutatás empirikus adatfelvételeire támaszkodnak. Az 
adatfelvétel két lépcsőben zajlott. Először 2008 tavaszán kerestük fel a mintába választott képző 
intézményeket (lásd részletesebben a Függelék Mintaválasztás c. fejezetét). Minden intézmény-
ben egyrészt strukturált mélyinterjút készítettünk a képzési program/intézmény vezetőjével, 
illetve adatlapot vettünk fel az ott zajló képzésekről, másrészt az intézmények végzős hallgatóit 
kértük egy kérdőív kitöltésére.. A kutatás második szakaszában, egy év elteltével ismét meg-
kerestük azokat a kérdőívet kitöltő fiatalokat, akik az előző adatfelvétel során megadták ada-
taikat, vállalva az ismételt válaszadást, így 2009 tavaszán 30 fiatallal készítettünk strukturált 
mélyinterjút.

Kardos Lajos írása a felsőfokú szakképzés intézményeit mutatja be. Egyfelől feltárja az 
intézmények motivációit, bemutatja, hogy a középiskolákat és a felsőoktatási intézményeket mi-
lyen okok, kényszerek vezérelték arra, hogy bekapcsolódjanak a képzésbe. Másfelől a tanulmány 
arról is átfogó képet ad, hogy a két intézményrendszer hogyan tud együttműködni a felsőfokú 
szakképzésben, illetve milyen erősségei és gyengéi vannak a képzésnek a képző intézmények és 
a tanulók vonatkozásában.

Reisz Terézia tanulmánya a felsőfokú szakképzésben tanuló fiatalokat mutatja be. Ismer-
teti a felsőfokú szakképzésbe jelentkezők társadalmi helyzetét, bemutatja iskolai útjukat, közép-
iskolai eredményeiket, pályaelképzeléseiket, továbbtanulási stratégiáikat. Megtudhatjuk, hogy 
a felsőfokú szakképzésben résztvevők elsősorban a hátrányos helyzetű térségek, kisvárosok és 
kistelepülések fiataljai közül kerülnek ki. A szerző azt is bemutatja, hogy mennyire elégedettek a 
végzős hallgatók a felsőfokú szakképzésben elsajátítható ismeretekkel és az alkalmazott oktatási 
módszerekkel.

Az utolsó tanulmányban Fehérvári Anikó a felsőfokú szakképzésben végzettek pályakö-
vetéses vizsgálatának nehézségeit mutatja be, azokat a problémákat, melyekkel a vizsgálat során 
szembesülni kellett. Feltárja a felsőfokú szakképzésben végzettek továbbtanulási és munkavál-
lalási ambícióit, valamint esélyeiket a munkaerőpiacon.

A kutatás során összegyűjtött empirikus adatok lehetőséget nyújtanak a felsőfokú szak-
képzés helyzetének áttekintésére, valamint a képzési formára vonatkozó további fejlesztési el-
képzelések megalapozására. 

A szerkesztők
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Farkas Péter: A felsőfokú szakképzés 
nemzetközi tapasztalatai

A felsőfokú szakképzésről kialakult kép ellentmondásos. Pedagógiai modellje alapján a poszt-
szekunder szektorhoz áll közel (ISCED 4C), jogi, intézményi, finanszírozási feltételei, a tanulók 
egyik felének jogállása, a beszámítható kreditek alapján a felsőoktatáshoz tartozik. Az oktatás-
politika elsősorban a felsőoktatási expanzió kanalizálását segítő rövid, gyakorlatorientált, ol-
csó képzések lehetőségét látta benne, a programot választó tanulók és hallgatók egy része ez-
zel szemben egyetemi előkészítőnek használja, elvégzése utána a felsőoktatásba (ISCED 5A) 
lép tovább.

Az OECD-országok közoktatása, szakképzése, és felsőoktatása 1993 és 2008 között di-
namikusan fejlődött. A nemzetközi tapasztalatok megismerése, feldolgozása 15 évvel ezelőtt, 
amikor a rövid, gyakorlatorientált felsőoktatási programok igénye először felvetődött, meg-
határozó szerepet játszott, és ugyanolyan fontos ma is, amikor megpróbáljuk felmérni az elért 
eredményeket. A szakképző rendszerek összehasonlíthatóságát egyrészt az ISCED-97 rendszer 
széles körű alkalmazása, másrészt az Európai Képesítési Keretrendszer és a Nemzeti Képesítési 
Keretrendszerek fejlesztése segítik. Az utóbbi években erősödött a nemzetközi együttműködés, 
egyes OECD- és az EU-tagállamok egymáshoz igazították fejlesztéseiket, és összehangolt lé-
péseket tettek szakképesítéseik felértékelésére, kedvezőbb besorolására. Míg 15 évvel ezelőtt 
a felsőfokú szakképzéssel kapcsolatban nagy volt a fogalmi bizonytalanság, ma egyértelműen 
megfogalmazható a javaslat: azt kell felsőfokú szakképzésnek tekinteni, amit az adott államok 
az ISCED 5B szinthez sorolnak. Tanulmányomban néhány ország (USA, Egyesült Királyság, 
Franciaország, Ausztria, Németország, Svájc) ISCED 5B szintű képzéseit mutatom be.

A felsőfokú szakképzés bevezetése

A hetvenes évektől egyre több államban felgyorsult az érettségit adó középiskolák expanziója, 
így egyre nőtt azon érettségizettek száma, akik megszerezték a formális jogosultságot a felső-
oktatásba való belépésre. Nyilvánvaló volt, hogy az érettségizettek egy része nem felelt meg a 
tudományos igényű felsőoktatás követelményeinek, és a munkaerőpiac sem tudta fogadni az 
egyetemi végzettségűek tömegeit. A munka világában gyakorlatias, naprakész, azonnal alkal-
mazható, de magas szintű kvalifikációkra mutatkozott kereslet. 

A társadalmi és a gazdasági igények kielégítését szolgálták a rövid képzési idejű, felsőfo-
kú szakképzési programok, amelyeket számos országban, így az Egyesült Államokban, Francia-
országban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Japánban, Hollandiában, Németországban 
vezettek be. Közismert tény, hogy a fejlett OECD-tagállamok oktatási, vizsga- és szakképzési 
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rendszerei jelentős mértékben eltérnek egymástól. Gondoljunk a francia, az angol vagy az ame-
rikai közoktatás upper secondary képzési szakaszára, vagy az amerikai post-secondary szakkép-
zés, a német tanulószerződésben folyó képzés, a francia iskolai szakképzés, vagy az angol mo-
duláris szakmai képzés különbözőségére. Nagyon eltérőek az érettségi utáni rövid szakképző 
programok is.

A felsőoktatás tömegessé válásáról alapos elemzés olvasható Soltész Péter tanulmányá-
ban, amelyben a szerző kísérletet tesz a nem egyetemi szektorhoz tartozó (NESZ) intézmények 
jellemzésére, közös vonásaik meghatározására (Soltész, 1993). Három modellt emel ki: az ame-
rikai community college többcélú modelljét, amely nyújthat kétéves emelt szintű szakképzést, a 
négyéves képzési idejű főiskolák képzésébe beszámítható krediteket, illetve rövidebb szakképző 
és felnőttoktatási programokat. Az amerikai mintával a kétéves felsőfokú szakmai végzettséget 
adó francia IUT intézményét és az angol polytechnics modelljét állítja szembe, de említést tesz 
más modellekről, például a kanadai vagy a német rövid programokról is. 

Az amerikai modell

A rövid felsőfokú képzési programok kialakulását a nemzeti közoktatási, szakképzési és felsőok-
tatási rendszerek keretfeltételei határozzák meg. Az Amerikai Egyesült Államokban (Japánban 
és Kanadában is, ahol az amerikaihoz nagyon hasonló oktatási rendszer működik) a tanulók 
döntő többsége 18 éves koráig a közoktatásban vesz részt, nincs széles körben kiépült középfokú 
szakképzési rendszer. Az érettségi utáni képzés így ezen országokban átveszi az európai felső 
középfokú szakképzés feladatait is.

Az Egyesült Államokban a megfelelő korú, 18 éves fiatalok körülbelül háromnegyed része 
végzi el a középiskolát, és a korosztály 63-64 százaléka lép be a felsőoktatásba. Ezen tanulóné-
pesség fele a kétéves community college hallgatója. 

A community college felvállalja a szakképzés funkcióját is, amely a gazdaság igényeinek 
kielégítését tekinti elsődleges feladatának. Programkínálata nagyon széles. Magában foglalja a 
felsőoktatásra való felkészítést, a négyéves college első két évébe beszámítható kreditképzéseket, 
különböző időtartamú szakmai képzéseket, illetve a legkülönbözőbb felnőttképzési programo-
kat. Nyilvánvaló, hogy a magyar felsőoktatás-politika nem tudott mit kezdeni a fent felsorolt 
funkciókkal, hiszen a magyar középiskola 1993-ban minden elemében különbözött az amerikai 
középiskolától. Magyarországon az általános iskolából kilépők kétharmadát befogadó középfo-
kú szakképző rendszer működött, a felsőoktatási intézmények pedig a hat év alatt megduplázó-
dó hallgatólétszám fogadásával, oktatásával voltak elfoglalva. 

A community college, illetve az azzal összevethető intézményformák megnevezése szé-
les skálán mozog. New Jersey államban a központi közösségi főiskola megyei tagintézményei 
a county college megnevezést viselik. Más államokban a county college a megyei fenntartású, 
alapítású főiskolák megnevezése. Egyes nagyvárosokban, mint Los Angeles, San Francisco vagy 
New York, az intézmény megnevezése city college.

A community college funkciói 1993 óta alapjában nem változtak meg, továbbra is a fel-
sőoktatásra való felkészítés, a négyéves college első két évének kiváltása, a szakképzés, a fel-
nőttképzés, a rövid programok szervezése a feladata. A főiskola (college) első kétéves szakaszát, 
illetve a community college kétéves programját lezáró diploma megnevezése associate degree.1 

1 Bővebben: [online:] {http://en.wikipedia.org/wiki/Associate_degree#Career_or_professional_degrees} 
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Két típusa van, a transfer degree2, amely elsősorban a főiskolai továbbtanulásra készít fel, és a 
munkaerőpiacra történő átlépésre, a munkavállalásra felkészítő career or professional degrees3.

A transfer degree keretében a hallgatók általános műveltségének továbbépítésére, a 
bachelor diploma megalapozására, a négyéves főiskolára való átlépéshez szükséges követelmé-
nyek teljesítésére kerül sor. A szakmai képzést nyújtó programokban – Associate in Occupational 
Studies – nem folyik általános művelés. Az alkalmazott tudományos programokban az általános 
művelés aránya egyharmad, az Associate in Science-programban 50%, az Associate of Arts-
programban 75%.4

A community college tevékenységmezője lefedi a magyarországi felső középfokú szakkép-
zés, az érettségi utáni szakközépiskolai szakképzés és a felsőfokú szakképzés területét. Az intézmé-
nyek a helyi munkaerőpiac igényeihez és a helyi oktatási infrastruktúrához illeszkednek. A phi-
ladelphiai közösségi főiskola a hangsúlyt a felsőoktatási intézményekbe való átvezetésre helyezi, 
más intézményekben a szakmunkás szintű programok dominálhatnak.

Az associate degree sokféle igényt elégít ki, többféle célt szolgálhat, s nagyon eltérő 
struktúrájú lehet (szakmai képzés, vagy szakmai képzés + felsőoktatásra felkészítés, vagy tudo-
mányos alapozás + felsőoktatásra felkészítés). A programokban jelentős az általános képzés ará-
nya. Ezt az teszi lehetővé, hogy a ráépülő amerikai főiskola (college) képzési ideje 4 – esetenként 
5 év –, s az első két év a főiskolán is nagyon laza, az alapozást és a szintre hozást szolgálja. 

A magyarországi felsőfokú szakképzés, szemben az amerikai modellel, nem terjeszkedik 
ki az ISCED 3C és 4C szintekre, hiszen a középfokon évszázados hagyománnyal rendelkező 
intézmények, a szakiskola és a szakközépiskola működnek. Programjában hiányoznak az álta-
lános művelés és a felzárkóztatás elemei is. A magyar program magas szakmai követelményeket 
támaszt. Felzárkóztató, felsőoktatásra felkészítő funkciója azonban mégis érvényesül, például a 
szakmai matematika oktatása hatékonyan segíti a felkészülést az egyetemre. 

Tény, hogy az amerikai community college modellje nem játszott meghatározó szere-
pet a magyarországi felsőfokú szakképzés előkészítésében. Az amerikai oktatásügy általában 
nagyon alacsony hatást gyakorolt a magyarországi közoktatás és szakképzés fejlődésére. Meg-
állapítható ugyanakkor, hogy az elmúlt néhány évben ismét a figyelem középpontjába került 
az amerikai modell. A felsőoktatás területén – a bolognai modell közvetítésével – globálisan 
bevezettük a bachelor diploma és a master diploma szintjeit. 

Az amerikai modell értékelése előtt nagyon fontos tisztázni néhány feltételt. A legfon-
tosabb tény az, hogy az amerikai középiskola minden elemében alkalmazkodott a tömegok-
tatás feltételeihez, mind a differenciált követelményszint, mind a tantárgyak és a programok 
szabad választása tekintetében, ugyanakkor az amerikai fiatalok jelentős része nem fejezi be a 
középiskolát.

Az amerikai felsőoktatás teljesítménye nem csak a magas – korábban már említett –, 
63-64%-os felsőfokú beiskolázási mutatóval jellemezhető. Figyelembe kell venni azt is, hogy az 

2 Jellemző irányai: Associate of Arts (humán terület, irodalom, történelem, filozófia, társadalomtudomány, 
nyelvek), Associate of Science (természettudomány), Associate of Fine Arts (zene, színház, művészet), Associate of 
Arts in Teaching (a hallgatók a szakiránynak megfelelő képzésben részesülnek, és a pedagógiai alapozás után pedagó-
gusasszisztensi végzettséget szereznek).

3 A professional degree jellemző irányai: Associate in Applied Science (a munkavállalásra készít fel), Associate 
in Industrial Technology (igényes szakmai képzést nyújt, de lehetőséget ad a főiskolai továbblépésre is), Associate in 
Business Administration (igényes szakmai képzést nyújt, de lehetőséget ad a főiskolai továbblépésre is), Associate in 
Occupational Studies (szakmai képzést nyújt, nem folytatja az általános művelést).

4 New York állam előírása, bővebben [online:] {http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_arts} 
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amerikai community college hallgatóinak alig egyharmada szerez ISCED 5B szintű diplomát – a 
többiek feltételezhetően ISCED 3C és 4C végzettséghez jutnak –, vagyis magas a lemorzsolódók 
aránya. Ugyanakkor a felsőoktatási rendszerek különbözősége miatt inkább a nappali oktatás-
ban ISCED 5A szintű végzettséget szerzők arányát érdemes összehasonlítani. A lemorzsolódás 
Olaszországban (55%), az Egyesült Államokban (44%), Magyarországon (40%) és Mexikóban 
(39%) a legmagasabb, Japánban (9%), Dániában (19%) és Kanadában (21%) a legalacsonyabb 
(Education at a Glance, 2008).

Az angol modell

A szakirodalomban visszatérő megállapítás, hogy a felsőfokú szakképzés elsősorban azokban 
az államokban épült ki szélesebb körben, amelyek nem rendelkeznek átfogó középfokú szak-
képzési rendszerrel. Európában azonban még az upper secondary szektor a szakképzés egyik 
meghatározó színtere, így a felsőfokú szakképzés viszonylag korlátozott. 

A magyarországi felsőfokú szakképzés bevezetését előkészítő szakemberek figyelme el-
sősorban az Egyesült Királyság és Franciaország megfelelő intézményeire irányult. Az össze-
vethető angliai programokról Martin D. Gibson és Dobay Péter készítettek alapos és szakszerű 
elemzéseket, amelyek a magyarországi felsőoktatás ellentmondásaira is felhívták a figyelmet 
(Gibson–Dobay, 1997).

Meglepően magas az Egyesült Királyságban a felsőoktatásba lépők létszáma és aránya 
(lásd 1. táblázat). Ez csak egy nagyon rugalmas rendszerben képzelhető el. Az angol szakma-
rendszer moduláris, egymásra épülő szakképesítésekből áll, bár a gyakorlatban nem a szak-
képesítéseket, hanem a szakmai vizsgákat nevezik meg. A vizsgakövetelmények kidolgozá-
sát és a vizsgák szervezését nagy vizsgaközpontok látják el, mint például a City and Guilds, 
BETEC, EDEXCEL. A kvalifikációk a Nemzeti Szakmai Képesítésekre (National Vocational 
Qualifications, NVQ ) épülnek. A szinteket számozással adják meg (NVQ Level 1, NVQ Level 2 
stb.), de szóban is rögzíthetik a vizsga követelményszintjét, funkcióját. 

1. táblázat. A felsőoktatásba lépők aránya néhány országban, 1995, 2000, 20006 
(a megfelelő korúak százalékában)

Ország
ISCED 5A képzésbe belépők aránya ISCED 5B képzésbe belépők aránya

1995 2000 2006 1995 20000 2006
Ausztria 27 34 40 m m  7
Németország 26 30 35 15 15 13
Svájc 17 29 38 29 14 15
Egyesült Királyság m 47 57 m 29 29
Dánia 40 52 59 33 28 22
Magyarország m 64 66 m  1 10
Lengyelország 36 65 78  1  1  1

Forrás: Education at a Glance, 2008, 69. p. 
Magyarázat: m = az adat nem áll rendelkezésre.
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A magyarországi felsőfokú szakképzéssel a BTEC5 Higher National Certificate és a BTEC 
Higher National Diploma vethető össze. A BTEC szakmai bizonyítványok és felső szakmai vég-
zettséget igazoló diplomák akkreditálásával foglalkozott, feladatát később az EDEXCEL nevű 
intézmény vette át, amely ma Anglia egyik legnagyobb vizsgaközpontja. A BTEC rövidítés azon-
ban tovább él, s ma az egyik szakmai vizsgatípus megnevezése. Az alacsonyabb szintű BTEC-
vizsgák a BTEC Entry, a BTEC Introductory és a BTEC First, a kontinentális szakmunkás 
szintnek pedig a BTEC National felel meg. A BTEC-képesítések kompetencia alapú, moduláris, 
a gyakorlatra alapozó képesítések. A szintekről, a képesítésekről, a modulokról, a vizsgakövetel-
ményekről átfogó és részletes információk szerezhetők az EDEXCEL honlapján.6 

Az angol felsőfokú szakképzés kétszintű. Az első szint a felső nemzeti szakmai bizo-
nyítvány, a Higher National Certificate (HNC), a második a felső nemzeti szakmai diploma, 
a Higher National Diploma (HND). Az angol nyelvű tájékoztató anyagok a képzés gyakorlat-
orientáltságát hangsúlyozzák, szemben a Bachelor szint elméleti megközelítésével, ahol a tudás 
megszerzése áll a középpontban. Kiemelik azt is, hogy a szakképesítéseket nagyon magasra ér-
tékeli a munkaerőpiac. A HNC és a HND rövid, gyakorlatközpontú felsőfokú szakmai képesítés. 
A HND- és a HNC-képzéseket further education college-ok és higher education college-ok 
nyújtják. Ezek a tankötelezettséget teljesített fiatalok számára biztosítanak általános képzést és 
szakmai programokat.

A Higher National Certificate program nappali oktatásban egy évig, részidős képzés-
ben két évig tarthat. A Higher National Diploma program nappali oktatásban kétéves, rész-
idős képzésben három, s elvégzése a felsőoktatás első két évének elvégzésével egyenértékű. 
A HNC-végzettséggel a hallgató a HND-program második évfolyamára léphet. A HNC- és 
HND-képzések kiterjednek a gazdaság legtöbb ágazatára, a mezőgazdaságra, az informatikára, 
az építőiparra, a gépészetre, az egészségügyre és a szociális ágazatra, az üzleti és vállalkozási 
területekre, a sportra, a művészetekre, a kereskedelemre és a vendéglátásra. A HNC-képesítések 
követelményeiről, moduljairól szintén az EDEXCEL honlapján érhetők el információk.7 

Az angliai felsőfokú szakképzés eddigi történetében meghatározó lépést jelentett az 
amerikai associate professional diplomával összevethető foundation degree bevezetése, amely 
nappali képzésben két év alatt, részidős képzésben három év alatt végezhető el, s a felsőoktatás 
első két évét váltja ki.

Az adott keretek között nincs lehetőség a HNC-, HND-programok és a Foundation 
Degree, illetve a magyar felsőfokú szakképzés összevetésére. Érdemes azonban összehasonlí-
tani a Higher National és a Foundation Degree bemeneti követelményeit a magyarországi elő-
írásokkal. Magyarországon csak érettségizettek léphetnek be a felsőfokú szakképzésbe – és az 
OKJ ötös szintű képzéseibe –, Angliában ezzel szemben a foundation degree program belépési 
feltétele egy A level vizsga, vagy egy hármas szintű szakképzettség, illetve az ezekkel egyenérté-
kű vizsgák (Cuddy–Leney, 2005).

Az angol modell legfontosabb vonása a nyitottsága, tehát az a tény, hogy lehetőséget ad 
az érettségivel nem rendelkezők számára olyan szakmai végzettség megszerzésére, amely nyitott 
a felsőoktatás felé, sőt a felsőoktatás első szintjeként értelmezhető.

5 A BTEC betűszó a Business & Technology Education Council rövidítése.

6 [online:] {http://www.edexcel.org.uk/quals/} 

7 [online:] {http://www.edexcel.org.uk/quals/hn/ri/news/parents-guide.htm} 
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A francia modell

A felsőfokú szakképzés másik meghatározó európai mintája a magyar modell kidolgozása idején 
a kétéves képzési idejű francia Institut Universitaire de Technologie (IUT) volt, amelyet 1966-ban 
hoztak létre, megelőzve néhány évvel a német Fachhochschule és a magyar hároméves műszaki, 
gazdasági és mezőgazdasági főiskolák kiépítését. 

Egy új intézménytípus létrehozásának hátterében általában számos ok áll. Itt feltételez-
hetően döntő szerepe a gazdasági igénynek volt, de legalább ennyire fontos volt az a társadal-
mi elvárás, amely az érettségizők felsőoktatási lehetőségeinek bővítését szorgalmazta. Az IUT 
célját a létrehozásáról szóló miniszteri rendelet a következőképpen fogalmazta meg:8 „Az új 
diplomatípus megteremtésével a mérnökök, kutatók vagy felső vezetők közvetlen szolgálatában 
tevékenykedő, szakterületüket kiválóan ismerő, de a szakmunkásokénál szélesebben megalapo-
zott tudással rendelkező, a folytonos változáshoz rugalmasan alkalmazkodni tudó, jó kapcsolat-
teremtő és jó kifejezőkészségű szakembereket kívánnak kibocsátani.”

A franciaországi munkaszervezetekről készült szociológiai vizsgálatok alapján ezek a cé-
lok mindenképpen érvényesek és indokoltak, ugyanakkor jól összevethetők egyes kontinentális 
országok technikusképzésével, mesterképzésével. Az IUT abban tért el a bemutatott amerikai és 
angol modellektől, hogy a minőséget és a foglalkoztathatóságot helyezte az előtérbe. A belépést 
felvételi vizsgához kötötte – a francia egyetemek a Grandé École-ok kivételével nyitottak –, és 
az oktatás szervezése is feszes volt. A képzési idő – 2 év, hatvan hét oktatás, + 10 hét munkahelyi 
szakmai gyakorlat – szinte pontosan megegyezik a magyar felsőfokú szakképzés kereteivel. 

A jelenlegi francia felsőoktatás a bolognai előírásokat követi, és négy képzési szintet ha-
tároz meg. A kétéves, érettségire épülő képzés után 120 kreditpont értékű végzettségek szerez-
hetők, például a Diplôme universitaire de technologie (DUT), az egyetemi technikusdiploma, a 
Brevet de technicien supérieur (BTS), az iskolában szerezhető felsőfokú technikusdiploma, illetve 
a leépülő Diplôme d’études universitaires générales (DEUG), az általános egyetemi alapdiploma. 
A hároméves, érettségire épülő képzés után 180 kreditpont értékű Bachelor-végzettségek sze-
rezhetők. (A korábbi négyéves, 240 kredites, érettségi utáni programok – maîtrise – ugyancsak 
visszaszorulnak.)9

A kétéves képzési idejű, egyetemi keretek között működő felsőfokú technikusképző in-
tézetek (Institut Universitaire de Technologie) ma is felvételi vizsga után fogadják a hallgatókat. 
2005-ben 45,8 ezer felsőfokú technikus bizonyítványt adtak ki, 27,6 ezret a tercier szektorban 
és 18,2 ezret a középfokú intézményekben.

A francia felsőfokú szakképzés néhány vonása nagyon hasonlít a magyarországihoz, elté-
rő azonban a végzettség munkaerő-piaci megítélése, a felsőfokú szakképzésben szerzett kreditek 
beszámításának mértéke, a képzés gyakorlatorientáltsága. A DUT-diploma ugyanis magas érté-
kű a francia munkaerőpiacon, a krediteket teljes mértékben beszámítják, és a képzésben jelentős 
a gyakorlat aránya.

Az eltérések meghatározó oka a magyar gazdaság és a magyar felsőoktatás eltérő helyze-
te. A hatvanas évek második felét, a hetvenes évek elejét, az olajválságot megelőző esztendőkben 
Nyugat-Európában dinamikus növekedés, magas foglalkoztatás jellemezte, és elindult a felső-
oktatás expanziója is. Magyarországon ezzel szemben csak tíz évvel ezelőtt gyorsult fel a felső-

8 Idézi Udvardi-Lakos, 1995. 

9 A master diploma 300 kreditet ér, a doktor diploma 480 kreditnek felel meg.
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oktatás expanziója, és a felsőfokú szakképzésből kilépőknek az egyetemet és főiskolát végzettek 
tömegeivel kell versenyeznie.

Az (akkreditált iskolarendszerű) felsőfokú szakképzés koncepciójának kialakítása, be-
vezetése között eltelt években hihetetlenül gyorsan átalakult a középfokú továbbtanulás szer-
kezete – a középfokú szakképzés intézményszerkezete is –, és az (akkreditált iskolarendszerű) 
felsőfokú szakképzés egy minden elemében átalakult oktatási és munkaerő-piaci térben találta 
magát. Minthogy sem a munkaerő-piaci szereplők, sem a felsőoktatás képviselői nem vállalták 
fel igazán a fejlesztésben nekik jutó szerepet, a felsőfokú szakképzés projekt az érettségi utáni 
szakközépiskolai OKJ-képzés mellé sodródott, és így jöttek létre az 55 szintű10 szakképesítések.

A bemutatott modellek közül a francia gyakorolt leginkább hatást a magyar rendszerre, 
hiszen a magyar rendszerből hiányzik az amerikai community college differenciált kínálata, nyi-
tottsága vagy az angol higher national program rugalmas belépési feltételei. 

A német, az osztrák és a svájci modell

A kontinentális német, osztrák, svájci modellek abban térnek el az előzőekben említettektől, 
hogy ezen országokban sokkal alacsonyabb a felsőoktatásban tanulók aránya. A rövid képzési 
idejű felsőfokú végzettséggel kapcsolatos mítoszok tisztázása érdekében, érdemes összehasonlí-
tani az európai országok posztszekunder és felsőfokú képzési rendszerében végzettséget szerzők 
arányát.

2. táblázat. A felsőfokú és posztszekunder végzettséget szerzők aránya néhány 
EU-tagállamban, 2005 (a megfelelő életkorúak százalékában)

Országok 
Felsőfokú végzettségek 

Poszt-
szekunder 

végzettségek 

Felsőfokú 
és poszt-

szekunder 
végzettségek

ISCED 5B 
(2 éves) 

ISCED 5A 
(3 éves)

ISCED 
5A+ 5B

ISCED 
4A + 4B

ISCED 
4 + 5

Írország 23,6 38,2 61,8 – 61,8
Egyesült Királyság 17,4 39,4 56,8 – 56,8
Dánia 10,1 45,5 55,6  1,2 56,8
Ausztria*  7,6 20,4 28,0 27,5 55,5

Cseh Köztársaság  5,7 24,9 30,6 23,3 53,9
Svájc  7,8 27,4 35,2 16,3 51,5
Spanyolország 17,2 32,7 49,9 – 49,9
Finnország  0,2 47,3 47,5 – 47,5
Németország 10,7 19,9 30,6 16,4 47,0
Lengyelország  0,1 45,1 45,2 – 45,2
Szlovénia 23,6 17,8 41,4  2,7 44,1
Svédország  4,5 37,7 42,2 – 42,2

10 Az Országos Képzési Jegyzékben 55-ös számmal jelzik a felsőfokú szakképzésben oktatott szakmákat.
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Országok 
Felsőfokú végzettségek 

Poszt-
szekunder 

végzettségek 

Felsőfokú 
és poszt-

szekunder 
végzettségek

ISCED 5B 
(2 éves) 

ISCED 5A 
(3 éves)

ISCED 
5A+ 5B

ISCED 
4A + 4B

ISCED 
4 + 5

Hollandia – 42,1 42,1 – 42,1
Olaszország – 41,0 41,0 – 41,0
Portugália  8,6 32,3 40,9 – 40,9
Magyarország  3,7 36,2 39,9 – 39,9
Görögország 12,2 24,9 37,1 – 37,1
Szlovákia  2,3 30,1 32,4  2,8 35,2
EU-19-átlag  7,7 34,9 42,6  5,1 47,7

Forrás: Education at a Glance, 2006. 
* Az ISCED 5B szinthez Ausztriában az akadémiákat, a Kolleg intézményeket és a mesteriskolákat sorolják. 

Ausztriában jelenleg folyik a képesítési keretrendszer kidolgozása, és a tervezetekben az ISCED 
5B szinthez az akadémiákat, a mesteriskolákat (Meisterschulen, Werkmeisterschulen) és a 
Kolleg iskolákat sorolják. Ezek az intézmények korábban is működtek, funkciójuk azonban nem 
a felsőoktatás expanziójának a kezelése volt, hanem a gazdaság bizonyos ágazataiban felmerülő 
szakemberigény kielégítése. 

Az akadémiákon szociális, egészségügyi és pedagógiai oktatás folyik, többek között szo-
ciális munkásokat, szülésznőket, pszichoterapeutákat, laboránsokat, röntgenasszisztenseket, di-
étás nővéreket, logopédusokat, tanítókat képeznek. E képesítéseket Magyarországon nagyrészt 
főiskolán oktatják, s nem meglepő, hogy Ausztriában a tanítóképzés főiskolai szintre (ISCED 
5A) emelése jelenleg zajlik.

A magyar szakközépiskolának Ausztriában a felső szakmai középiskola (berufsbildende 
höhere Schule, BHS) felel meg. Sok BHS működtet érettségi utáni Kolleg programot, amely nap-
pali képzésben négy-, esti oktatásban hatszemeszteres, s ahol az érettségizettek az adott BHS 
szakirányának megfelelő képesítéseket szerezhetnek. A legfontosabb szakirányok: műszaki, 
iparművészeti, kereskedelmi, óvodapedagógiai, szociálpedagógiai, ruházati, turisztikai és gaz-
dasági. A képzésbe általános érettségivel, szakmunkások érettségijével vagy négyéves képzési 
idejű szakirányú szakiskola elvégzése után lehet belépni. A végzettséget az osztrákok az ISCED 
5B szinthez sorolják.11 A Kolleg számos szempontból összevethető a magyar felsőfokú szakkép-
zéssel, érdemes közelebbről is megvizsgálni, hogyan működik. 

Az osztrák – a német és a svájci – oktatási rendszer egyik legmeglepőbb intézménye a 
mesterképzés, amelyet ugyancsak a felsőfokú szakképzéshez (ISCED 5B) sorolnak. Ezt tük-
rözi a mesterképzés svájci megnevezése is: Höhere Berufsbildung. A mesterképzés eredetileg 
a kézműves szakmák területén jött létre, és a fiatal szakmunkások három-öt év gyakorlat után 
jelentkezhettek a mestervizsgára felkészítő tanfolyamokra. Ma a mesterképzés kiterjed az ipa-
ri, a szolgáltató, a mezőgazdasági és a kereskedelmi, ügyviteli, menedzsment területekre is, de 
megjelenik a sajtó vagy az informatika ágazatában is. 

11 Bővebben: [online:] {http://www.abc.berufsbildendeschulen.at/de/page.asp?id=43} 
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A mesterképzést és vizsgáztatást ezen országokban kamarák, munkaadó, illetve szakmai 
szervezetek végzik. A szabályozás Németországban és Ausztriában tartományi szintű, Svájcban 
egységes, a Bundesamt für Berufsbildung und Technologie szakmai támogatásával folyik.12 

A svájci felsőfokú szakképesítések kétszintűek, az első a szakmai, a második a mene-
dzser szint. A képzés több évig tart, a hallgatók hétvégén vagy néhány hetes blokkokban végzik 
a tanfolyamokat. Az oktatásra általában az ágazati szakképzési alapokból működtetett képző 
központokban kerül sor, de a hallgatók tandíjat fizetnek, amely mérsékelhető, ha az illető tagja 
a szakmai szervezetnek.

A felsőfokú szakképzettséggel önálló vállalkozást lehet működtetni, illetve nagyobb vál-
lalatoknál olyan felsővezetői posztok is betölthetők, amelyekhez egyébként főiskolai-egyetemi 
diploma szükséges. Ez indokolja a végzettség ISCED 5B kategóriába sorolását.

Németországban és Ausztriában a tartományi tagoltság miatt nem ilyen egységes és 
áttekinthető a rendszer, de itt is hasonló a munkaadó szervezetek szerepe, illetve az ágaza-
ti továbbképző központok fenntartása. A német rendszerben érdekes elem az ipari mester, az 
Industriemeister-kvalifikáció létrejötte. Az iparimester-képzettség a műszaki területek mellett a 
gazdasági, ügyviteli, informatikai területekre is kiterjed, s általában középvezetői feladatkörökre 
jogosít. A szakmunkások számára nyújtott mesterképzés, felsőfokú szakképzés fontos felemel-
kedési utat nyit meg, és hozzájárul a szakmunkás-végzettség széles körű elfogadottságához. 

Összegezve megállapítható, hogy az európai felsőfokú szakképzési programok szinte ki-
vétel nélkül gyakorlatias, magas munkaerő-piaci elfogadottsággal bíró, szakképző programok, 
és hídszerepük általában nem a gyengébbek számára nyújtott felzárkóztatásban rejlik, hanem 
abban, hogy a szakmunkás-végzettségű, érettségivel nem rendelkezők számára is megnyitják a 
magasabb szintű végzettségek és az igényes munkahelyek lehetőségét.
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Farkas Éva: A felsőfokú szakképzés 
helyzete a hazai oktatási rendszerben

Kialakulási, fejlődési, szabályozási, 
hatékonysági és létszámproblémák

Bevezetés

Tíz évvel ezelőtt új színfoltként jelent meg az iskolarendszerű szakképzés palettáján az úgyneve-
zett fél felsőfokú képzés. Az 1997 márciusában hozott 45/1997. (III. 12.) Kormányrendelet alap-
ján az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést (továbbiakban AIFSZ) az 1997/98-as 
tanévben lehetett először indítani. Az AIFSZ elindítása nem váltotta be a hozzá fűzött reménye-
ket. Bár a szakképzés területén a legnagyobb vitákat kiváltó képzési forma többszöri átalaku-
láson ment át, a felsőfokú szakképzésben a 2007/2008-as tanévben is mindössze tizenkétezer 
körüli volt a hallgatói létszám. A felsőfokú szakképzés külföldön hatékonyan működik, Magyar-
országon is vannak történelmi hagyományai, mégsem hódít igazán teret. Érdekes megvizsgál-
ni, hogy amikor a munkaerőpiacon nagy a látens kereslet a rövidebb idő alatt, gyakorlatiasan 
képzett és szerényebb keresettel foglalkoztatható munkaerő iránt, amikor külföldön (Franciaor-
szágban, Észak-Európában, Amerikában stb.) a felsőfokú szakképzés a résztvevők létszámát te-
kintve tömeges és sikeres, akkor nálunk Magyarországon miért nincs reklámja, presztízse ennek 
a képzésnek, miért nem tudják a képző intézmények betölteni a létszámaikat? 

A felsőoktatásban folyó szakképzés sajátos és szerényen növekvő jelentőségű területét 
képezi a felsőfokú szakképzés, amely felsőoktatási intézmények által hallgatói – valamint felső-
oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói – jogviszony 
keretében folytatott szakképzés, ami beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben 
az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad1. A felsőfokú szakképzés 
a Bologna-folyamatként ismert felsőoktatás szerkezeti átalakításában (2+3+2+3 képzési szerke-
zetben) nyerte el végleges és tisztázott helyét (lásd 1. ábra). 

Valóban megtalálta a felsőfokú szakképzés az őt megillető helyet a hazai oktatási rend-
szerben? A jogi szabályozás szintjén mindenképpen. És a mindennapi gyakorlatban? Vizsgála-
tunk középpontjában az iskolarendszeren belül folyó felsőfokú szakmai képzés rendszere áll, 
amely soha nyugvópontra nem jutó vitákat váltott és vált ki ma is, az egyébként is sokszínű és 
nehezen leírható szakképzési rendszer megítélésében. 

1 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról.
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A felsőfokú szakképzés története

A közelmúlt – akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés

A felsőoktatás egyik fő tendenciája a fejlett európai országok nagy többségében a felsőoktatás 
duális intézményrendszerének kialakulása. Ennek az az oka, hogy az egyetemi szektor mellett 
igény jelentkezett egy rövidebb tanulmányi idejű, gyakorlatra orientált képzést nyújtó intéz-
ményhálózat kiépülésére. Alapmodellnek a németországi tekinthető, ahol úgynevezett szakfőis-
kolák jöttek létre, hároméves képzési idővel. Ugyanakkor Németországban felsőfokú szakképzés 
a felsőoktatási intézmények szervezeti keretein kívül, a szakoktatási intézményekben is folyik. 
Az Egyesült Királyságban a felsőfokú szakképzés a felsőoktatási intézményekben és a középis-
kolákban egyaránt elérhető. Franciaországban a fél felsőfokú szakképzés az egyetemek szerve-
zésében működik, de posztszekunder képzést nyújtanak a líceumok kétéves felsőfokú techni-
kusokat képző szekciói is. Svájcban a felsőfokú szakképzés nem főiskolai jellegű intézmények, 
hanem inkább felsőfokú szakiskolák létesítésével jött létre. A külföldi példák alapján is láthatjuk, 
hogy felsőfokú szakképzés több országban a felsőoktatási intézményekben folyik, más államok-
ban a középfokú szakoktatási intézményekben, egyes helyeken pedig mindkettőben. A felsőfokú 

1. ábra. A felsőoktatás új képzési szerkezete

Forrás: Veres, 2006

6 szemeszter / 
180 kredit 

Doktori képzés 
(PhD)

Osz-
tatlan 
képzés
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Mesterképzés (Master)

6 + szemeszter / 180 (+30) kredit
Felsőfokú alapkézés 

(Bachelor)

Más OKJ-képzés

4 szemeszter / 120 kredit
Felsőfokú szakképzés

Munkaerőpiac

Szakirányú 
továbbképzés 
+kompetencia
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szakképzés folytatására szervezett intézményeket magában foglaló külön intézménycsoportról 
azonban – mint a felsőoktatás külön szektoráról – Európában még nem beszélhetünk.

Magyarországon sokáig nem volt törvényi szinten szabályozva a fél felsőfokú szakkép-
zés, hiszen különböző érdekek ütköztek, és figyelembe kellett venni a közoktatási, a felsőok-
tatási, továbbá a szakképzési törvényt is. Így 1997 előtt az ilyen képzésben részt vevő fiatalok 
piaci viszonyok között tanultak. A közép- és a főiskoláknak egyaránt érdekük volt a fél felsőfokú 
szakképzés folytatása.2 A középiskola azt ígérte tanulóinak, hogyha maradnak még egy vagy két 
évet a középiskolában – ahol már ismerik őket, ők pedig már megszokták a környezetet –, nem 
lesznek munkanélküliek, illetve előnyük lesz a felsőoktatásban is. Ha középiskola folytatta a 
képzést, akkor a közoktatási törvény értelmében annak ingyenesnek kellett volna lennie, de ter-
mészetesen a középiskola nem akart ingyen dolgozni. A főiskolák azt ígérték a jelentkezőknek, 
hogyha ő készíti fel a diákokat, akkor fel is veszi őket. Míg a középiskola a szakmai, addig a főis-
kola az értelmiségi modulokat erősítette. Ilyen típusú képzés volt az úgynevezett nulladik évfo-
lyam, amely szakmát is adott, de egyben felvételi előkészítő is volt. Ez azonban nem járt hallgatói 
státusszal, így a főiskola nem kapott normatív finanszírozást (fejkvótát) a képzésben részt vevők 
után. Ez a helyzet mindenkinek rossz volt. A hallgatónak piaci árat, az államnak munkanélküli 
segélyt kellett fizetnie, jobb lett volna, ha már akkor ösztöndíjat kaphattak volna a hallgatók.

1997-ben az OKJ szerinti szakképzések között megjelent egy új lehetőség, az akkredi-
tált felsőfokú szakképzés, amely az érettségire épült, de nem adott teljes felsőfokú képzettséget. 
Mivel azonban az ilyen képzettségű szakemberek a felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök 
mellett gyakran szükséges kiegészítő, asszisztens feladatkörök betöltésére jogosultak, e képzés 
szintjét megfeleltetették a teljes felsőfokú képzésnek, azaz akkreditálták. Ezért e képzési szint 
hivatalos, törvényben is szabályozott megnevezése: akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szak-
képzés lett, amely mára felsőfokú szakképzésre módosult. Az AIFSZ az 1992-ben elkészült fel-
sőoktatási stratégiai tervben már szerepelt, az 1993. évi felsőoktatási törvénybe azonban nem 
került bele. Végül a felsőoktatási törvény 1996. évi szeptemberi módosítása hozta létre. Ezzel 
az egyetem és a főiskola mellett a felsőfokú képzés új típusa jelent meg Magyarországon. A kép-
zés az 1998/99-es tanévben indult el 819 hallgatóval, az első évfolyam 2000 nyarán végzett. 
A képzés szakmai előkészítésére a gazdaság és a felsőoktatás kapcsolatának erősítését szolgáló 
PHARE program keretében került sor, e támogatás finanszírozta az első hat elindult progra-
mot és az első tankönyvsorozat kidolgozását is. A PHARE program keretében 24 intézmény 
(szakközépiskolák és felsőoktatási intézmények) által elindított képzés eredeti célja a gazdaság 
és a felsőoktatás kapcsolatának erősítése volt, amely összhangban állt az európai uniós országok 
tapasztalataival, valamint azzal az akkori kormányzati törekvéssel, hogy a fiatalok között növe-
kedjen a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya.

Az 1997 márciusában hozott kormányrendelet alapján az AIFSZ felsőoktatási intéz-
ményekben vagy velük kötött megállapodás alapján szakközépiskolákban folyhatott, államilag 
finanszírozott volt, a résztvevők jogai és az őket terhelő költségek a nappali tagozatos, iskolai 
rendszerű képzésben résztvevőkével azonosak voltak. A jogszabály rendelkezéseit először az 
1997/98-as tanévben induló képzésekre kellett alkalmazni, azonban az oktatás ténylegesen csak 
az 1998/99-es tanévben indult el. A felsőfokú szakképzés státusza minden fejlett országban erő-

2 A posztszekunder képzés nem azonos a felsőfokú szakképzéssel, nem felsőoktatási jellegű oktatás, de ahhoz 
hasonlóan a felsőoktatás és a munkaerő-piaci jellegű képzés között helyezkedik el. Ez a programtípus dominánsan a 
középiskolákhoz kötődik, a középfokú oktatás felső szintje és a felsőoktatás közötti sávot tölti ki. A posztszekunder 
képzési szint ma jelentős konkurenciát jelent a felsőfokú szakképzésnek.
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södik, ennek bizonyítéka az is, hogy módosították az oktatás nemzetközi standard osztályozási 
rendszerét3. Így a statisztikai rendszerben is kifejezést kap a felsőfokú szakképzés státuszának 
stabilizálása (ISCED 5B szint). Az AIFSZ társadalmi bázisát egyrészről a középfokú végzettsé-
gű korosztályok, másrészről a középiskola elvégzése után a felsőoktatásban tovább nem tanulók 
adták. Az AIFSZ programok tervezésének lényeges kritériumai a következők voltak: 

valós társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási igényt kell tükrözniük,»»
korszerű felső szintű integráló ismereteket kell közvetíteniük, gyakorlatorientált mó-»»
don, és
moduláris rendszerben kell felépülniük.»»

A jelen – felsőfokú szakképzés

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításról szóló, 2003. évi XXXVIII. tör-
vény az AIFSZ-t felsőfokú szakképzésre módosította. Annak ellenére, hogy a felsőfokú szak-
képzés 2005-től a jogi szabályozás szintjén egyértelműen a felsőoktatás első szintjét jelenti, 
máig nem tudott szervesen integrálódni a felsőoktatás képzési szerkezetébe. Sajátos híd jellege 
megtöri az oktatási alrendszerek működési és szervezeti logikáját, hiszen a felsőfokú szakkép-
zés tartalmilag és szerkezetileg a szakképzéssel és a felsőoktatással is közös jellemzőkkel bír. 
A szakképzéshez kötődik abban az értelemben, hogy az OKJ, valamint a szakképesítésért fele-
lős miniszter által kiadott szakmai és vizsgakövetelmények által szabályozott. A felsőoktatással 
rokon jellemzője a képzésnek a szakképzésben szokásosnál erőteljesebb elméleti alapozása. E 
két jellemző eredőjeként gyakorlatorientált képzésről van szó, amely egyben a felsőoktatásra is 
felkészít. Ez a kettős feladat számos problémát vet fel. 

A felsőfokú szakképzés képzési ideje 4 félév, az oktatás megszervezhető teljes idejű kép-
zésben, amely félévenként legalább 300 tanórából áll. Szervezhető részidős képzésként (esti 
vagy levelező formában, időtartalma a teljes idejű képzés tanóráinak legalább 30%-a, legfeljebb 
50%-a lehet) és távoktatásként is. A felsőfokú szakképzés kreditrendszerű, a négy féléves kép-
zési idő alatt 120 kredit szerezhető, amelyből a megegyező tartalmú, azonos képzési területhez 
tartozó, meghatározott alapképzési szakon legalább 30 kreditet – legfeljebb 60 kreditet – be 
kell számítani. Felsőfokú szakképzést felsőoktatási intézmény csak abban az esetben indíthat, 
ha a felsőfokú szakképzés szakmacsoportjának, illetve a szakképesítésnek megfelelő képzési 
területen legalább alapképzést folytat, rendelkezik a szakmai és vizsgakövetelményben előírt 
eszközjegyzékkel, továbbá képes biztosítani az elméleti és gyakorlati oktatáshoz a megfelelő 
szervezeti, tárgyi és személyi feltételeket. A képzési program indítására vonatkozó részletes 
szabályokat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló, 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet írja elő. A képzés indításához az adott szak-
képesítésért felelős miniszter által kiadott szakmai és vizsgakövetelmény szerint kell képzési 
programot készíteni, melyet a felsőoktatási intézmény szenátusa hagy jóvá. A pozitív szenátusi 
döntés után a felsőoktatási intézmény rektora kéri az Oktatási Hivataltól a képzés indításának 
nyilvántartásba vételét. 

A felsőfokú szakképzésre érettségi vizsga birtokában lehet jelentkezni, 2008-tól a felvé-
teli eljárás során a felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén is a 400+80 pontos rend-
szerben értékelik a jelentkezők teljesítményét (a felvételhez minimum 140 pontot kell elérni). 

3 International Standard Classification of Education (ISCED).
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Kettős intézményrendszer, kettős jogviszony

Felsőfokú szakképzés a diákok oldaláról

Azt, hogy a diák a szakközépiskolában marad, vagy felsőoktatási intézménybe jelentkezik felső-
fokú szakképzésre, az az érdekrendszer határozza meg, amely eltérő a két jogviszony esetében. 
Ha a középiskolában marad, akkor jogosult családi pótlékra, árvaellátásra, ingyenes tankönyvre 
stb., tehát ugyanazon jogosultságok illetik meg, mint hasonló korú társait. A hallgatói jogvi-
szony esetén mindezen juttatásoktól elesik a fiatal. A hallgatói jogviszonyban folytatott felsőfokú 
szakképzésben eltöltött négy félév csökkenti a felsőoktatásban tölthető államilag finanszírozott 
félévek számát, és a legrosszabbul teljesítő hallgatók átsorolhatóak költségtérítéses képzésre. A 
klasszikus felnőttképzést – bár a 2002. január 1-jétől hatályos felnőttképzési törvény magában 
foglalja a felsőfokú szakképzést is – nem érinti ez a képzési forma, hiszen jelenleg csak nagyon 
csekély mértékben vannak az olyan felnőttek, akik munka mellett kívánnak tanulni, szakmavál-
tásra, szakmai továbbképzésre kényszerülnek, és a felsőfokú szakképzésben látják boldogulásuk 
lehetőségét.

Felsőfokú szakképzés a képzést végző intézmények oldaláról

A felsőfokú szakképzés egyik sajátossága, hogy két intézménytípusban folyhat az oktatás: szak-
középiskolában és felsőoktatási intézményben. Az évek során folyamatosan nőtt a felsőfokú 
szakképzést meghirdető intézmények száma: igen jelentős az emelkedés a szakközépiskolákban 
és tendenciózus a felsőoktatási intézményekben is (lásd 2. ábra).

2. ábra. Az indítási engedélyt kapott intézmények száma, 1998–2007

Forrás: Oktatási Hivatal, 2007

Az Oktatási Hivatal 2007. május 15-i közleménye alapján 2007-ben a felsőfokú szakképzésben 
engedéllyel rendelkező 34 felsőoktatási intézmény összesen 55 felsőfokú szakképzési szakra 
rendelkezett indítási engedéllyel, a 292 szakközépiskola pedig 47 szak esetében kötött együtt-
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működési megállapodást felsőoktatási intézménnyel. Ez azt jelenti, hogy 2007-ben az OKJ-ban 
szereplő 63 szakképesítés közül 8 szakmára egyetlen intézmény sem rendelkezett indítási enge-
déllyel.

A felsőoktatási intézmények a felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók létszáma 
alapján részesedhetnek a szakképzési hozzájárulásból. A gazdálkodó szervezetekkel kötött fej-
lesztési megállapodás alapján az átadott hozzájárulási kötelezettség terhére fejleszthetik a gya-
korlati képzés tárgyi feltételeit az intézményben. 

A középfokú intézmények sokkal egyértelműbb okok miatt vesznek részt a felsőfokú 
szakképzés szervezésében. Az 1990-es években a középfokú képzésből folyamatosan kiszorult 
a szakképzés, helyét egyre inkább az általános képzés vette át. A közoktatásról szóló 1999. évi 
LXVIII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 124. § (7) bekezdése értelmében 
szakképzés csak a tankötelezettségi kor után folytatható.4 A tankötelezettségi kor 1998. szep-
tembertől felmenő rendszerben 16 évről 18 évre emelkedett. Ennek folyományaként egyre na-
gyobb terepet kapott a 13., 14., 15. évfolyamon a posztszekunder képzés, annál is inkább, mivel 
az iskolai rendszerű nappali tagozatos képzés 23 éves korig tandíjmentes. 

3. ábra. Középiskolában 13. és magasabb évfolyamon, nappali tagozaton tanulók száma, 
1990/1991–2007/2008

Forrás: A Központi Statisztikai Hivatal 2007-es adatai alapján saját szerkesztés

4 „… a szakképzésben részt vevő iskolákban folyó oktatást szét kell választani általános műveltséget megalapo-
zó pedagógiai szakaszra és szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakaszra. Ettől az időponttól kezdődő-
en szakképzés kizárólag a tankötelezettség megszűnését, az utolsó középiskolai évfolyamon, illetve az érettségi vizsgát 
követően indítható új, első szakképzési évfolyamon.”
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A 3. ábra jól mutatja a 13–15. évfolyamon tanulók számának tendenciózus emelkedését 
2002-ig, azóta pedig kisebb ingadozással 60 ezer fő körül látszik állandósulni (a 2007/2008-as 
tanévben 61 895 diák tanult valamely szakközépiskola 13–15. évfolyamán). 

A felsőfokú szakképzés szervezésében több okból is érdekeltek a szakközépiskolák. Egy-
részt a tanulói létszám csökkenése miatt felszabaduló oktatási kapacitásukat foglalkoztatni kell, 
másrészt a felsőfokú szakképzés indítása hozzájárulhat a középfokú beiskolázásuk iránti keres-
let növekedéséhez, és nem utolsósorban a presztízsemelkedés is komoly motivációt jelent.

A magyar képzési rendszerben hagyományosan erős a középfokú szakképzés, így konflik-
tusok támadnak a középfokú posztszekunder képzés és a felsőfokú szakképzés egészséges kap-
csolatának megteremtésében. További vitapont volt a felsőfokú szakképzés keretében végzett ta-
nulmányok beszámítása a felsőoktatási képzésbe, hiszen sokáig nem volt kialakult gyakorlata az 
átmenetnek, illetve az is sokszor felmerült, hogy a középiskolában végzettek is ugyanolyan esély-
lyel léphetnek-e tovább a felsőoktatásba, mint a főiskolai képzésben részt vevők (Polónyi, 2002). 

A gazdasági kamarák és a gyakorlati képzés

A rendszerváltás után megnőtt a gazdasági kamarák szerepvállalása a szakképzésben. A kamara 
– a gazdasági életben betöltött szerepe szempontjából, az 1994-es kamarai törvény5 óta – kiemelt 
területként foglalkozik a szakképzés témakörével, amelynek a jövőt érintő fejlődési folyamatok-
ban meghatározó szerepe van. A gazdasági kamarák legfontosabb feladatai a szakképzés terüle-
tén: a szakképzés országos irányításában döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testü-
letek tagjaként vesz részt, meghatározza azon szakképesítések körét, amelyekben mesterképzés 
folytatható, illetve mestervizsgáztatás szervezhető, kidolgozza ezek követelményeit, részt vesz a 
szakmai vizsgabizottságokban, nyilvántartja a gyakorlati képzést végző vállalkozásokat, ellátja 
a gyakorlati képzés felügyeletét. Szervezi a tanulószerződéses gyakorlati képzés elterjesztését, 
minősíti a vállalkozásokat, nyilvántartást vezet a tanulószerződésekről, szoros munkakapcsola-
tot tart fenn az önkormányzatokkal, a szakképző iskolákkal, az oktató cégekkel és a gyakorlati 
képzést végző vállalkozásokkal. A kamarák szerepe tovább erősödött azáltal, hogy 2004. január 
27-én 16 szakma felügyelete a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához került. A szociális és 
munkaügyi miniszter 2007. február 14-i megállapodásában további jogkörökkel ruházta fel a 
gazdasági kamarákat: a 16 szakma tekintetében a vizsgaelnök kijelölése, a szakmai és vizsgakö-
vetelmények gondozása, a Szakma kiváló tanulója verseny szervezése.

A felsőfokú szakképzés tekintetében a kamaráknak a szakmai gyakorlat lebonyolításá-
ban van elsődleges szerepe. A felsőfokú szakképzésben tanuló diákok szakmai gyakorlata kétféle 
módon szervezhető. Együttműködési megállapodással, amelyet a képző intézmény és a gazdál-
kodó szervezet köt.6 A másik lehetséges mód a tanuló- vagy hallgatói szerződés. Az oktatáspo-
litika 2005–2006-ban olyan jogszabály-módosításokat fogadott el, amelyek a tanulószerződés 
támogatásának logikáját követve, a tanulószerződés jogszabályi kereteit alapul véve a felsőfokú 
szakképzés (FSZ) szakmai gyakorlata számára is meg kívánta teremteni a tanulószerződéses 
rendszerhez hasonló, kedvező feltételeket. A két rendszer megkülönböztetésére az utóbbi az 

5 A gazdasági kamarákról szóló törvényt 1994 óta többször módosították.

6 Gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha a gyakorlati kép-
zés aránya a képzési idő 40%-ánál kevesebb, ha a gyakorlati képzésre költségvetési szervnél, gazdálkodó szervezet által 
közösen működtetett üzemközi tanműhelyben, központi képzőhelyen, állami felnőttképzési intézmény által működ-
tetett tanműhelyben kerül sor. 
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FSZ-hallgatói szerződés elnevezést kapta. Az FSZ-hallgatói szerződést a felsőfokú szakképzés-
ben tanuló hallgató és a gazdálkodó szervezet köti. Az FSZ-hallgatói szerződést és a gyakorlati 
képzést szervező gazdálkodószervezetet az illetékes területi gazdasági kamara tartja nyilván és 
ellenőrzi.

A felsőfokú szakképzés résztvevői

A felsőfokú szakképzésben 1998 és 2008 között tanulók összesített létszámadatait áttekintve, 
jól érzékelhető a folyamatos növekedés. Ezen belül a tanulói státuszban lévő diákok száma a 
2003/2004-es tanévig minden éven jelentősen emelkedett, 2004-től azonban stagnálás tapasz-
talható, míg a hallgatói jogviszonyban tanulók száma évről évre folyamatosan nőtt, bár csak 
csekélyebb mértékben.

4. ábra. A felsőfokú szakképzésben tanulók létszáma, 1998/1999–2007/2008

Forrás: Statisztikai tájékoztató, Felsőoktatás 2000/2001–2007/2008 és Központi Statisztikai Hivatal 2007-es 
adati alapján saját szerkesztés

Összességében azt mondhatjuk, hogy az utóbbi három évben 25-27 ezer között van a felsőfokú 
szakképzésben tanuló diákok száma. 

Az 1. táblázat a felsőoktatásban tanuló hallgatók létszámának megoszlását mutatja 2000 
és 2008 között. Az adatokból leolvasható, hogy az utóbbi két tanévben, ha nem is túlzottan jelen-
tősen, de csökkent az összesített hallgatói létszám. A felsőoktatás képzési szerkezetének átala-
kulása miatt, nem meglepő a főiskolai szintű oktatásban résztvevők számának jelentős csökke-
nése, helyét 2006-tól a felsőfokú alapképzés veszi át. A mesterképzés elindulásával a szakirányú 
továbbképzések egy része is okafogyottá válik. A felsőfokú szakképzés tekintetében azt látjuk, 
hogy évről évre növekszik a hallgatók létszáma: a 2002/2001-es tanévhez képest a 2007/2008-
as tanévre több mint három és félszeresére, ez azonban még mindig csak 3,1%-a a felsőfokú ok-
tatásban részesülő hallgatóknak.

1998/ 
1999

1999/ 
2000

2000/ 
2001

2001/ 
2002

2002/ 
2003

2003/ 
2004

2004/ 
2005

2005/ 
2006

2006/ 
2007

2007/ 
2008

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000
hallgatók tanulók



27

1. táblázat. A felsőoktatásban hallgatói jogviszonyban tanulók megoszlása képzési 
programok szerint, 2000/2001–2007/2008

2000/ 
2001

2001/ 
2002

2002/ 
2003

2003/ 
2004

2004/ 
2005

2005/ 
2006

2006/ 
2007

2007/ 
2008

Hallgatók száma az 
összes tagozaton: 327 289 349 301 381 560 409 075 421 520 424 161 416 348 397 714
Ebből:
Felsőfokú szakképzés   3 464   4 475   6 128   7 219   9 122  10 498  10 842  12 398
Felsőfokú alapképzés (Bsc) – – – – –  15 110  92 365 146 750
Mesterképzés (MA) – – – – – –     110     984
Osztatlan képzés – – – – – –   7 583  14 591

Főiskolai szintű képzés 181 527 195 291 216 581 233 673 240 297 226 528 163 323 109 363
Egyetemi szintű képzés 113 513 117 947 124 606 133 274 138 169 138 994 113 438  87 703
Szakirányú továbbképzés  22 033  24 558  26 815  27 074  25 991  25 066  21 903  18 762
Doktori képzés PhD, DLA   6 752   7 030   7 430   7 835   7 941   7 965   7 784   7 153

Forrás: Statisztikai tájékoztató, Felsőoktatás 2000/2001–2007/2008 adatai alapján saját szerkesztés.

Tovább vizsgálva a felsőoktatásban tanuló hallgatók megoszlását azt látjuk, hogy átlagosan a 
hallgatók 80%-uk nappali tagozaton tanul, és átlagosan a hallgatók 90%-a állami finanszírozású 
képzésben vesz részt (lásd 2. táblázat). A felsőfokú szakképzés tekintetében levelező tagozaton 
is van államilag finanszírozott létszámkeret.

2. táblázat. A felsőfokú szakképzésben hallgatói jogviszonyban tanulók megoszlása, 
2000/2001–2007/2008

Hallgatók száma 2000/ 
2001

2001/ 
2002

2002/ 
2003

2003/ 
2004

2004/ 
2005

2005/ 
2006

2006/ 
2007

2007/ 
2008

Új belépő n. a. n. a. 3 933 3 769 5 489  5 494  5 221  6 233
Utolsó éves n. a. 1 804 1 938 2 917 3 089  4 520  4 920  5 325
Államilag finanszírozott n. a. n. a. 5 142 6 332 8 074  9 105  9 520 11 460
Nappali tagozatos 2 835 3 810 5 132 5 917 7 452  8 331  8 471 10 219
Esti tagozatos     0    25     0     0    84    104    113   108
Levelező tagozatos   629   640   996 1 302 1 586  2 063  2 258  2 071
FSZ összesen 3 464 4 475 6 128 7 219 9 122 10 498 10 842 12 398

Forrás: Statisztikai tájékoztató, Felsőoktatás 2000/2001– 2007/2008 adatai alapján saját szerkesztés.

A felsőfokú szakképzést elsősorban az állami felsőoktatási intézményekben preferálják, az 
egyházi fenntartásúak szinte egyáltalán nem, a magán-, illetve alapítványi intézmények pedig 
csak az utóbbi években és csekély mértékben vesznek részt a felsőfokú szakképzésben (lásd 
3. táblázat).
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3. táblázat: A felsőfokú szakképzésben résztvevők száma a felsőoktatási intézmény 
fenntartója szerint, 2000/2001–2007/2008

Hallgatók száma 2001/ 
2002

2002/ 
2003

2003/ 
2004

2004/ 
2005

2005/ 
2006

2006/ 
2007

2007/ 
2008

Állami felsőoktatási intézményben 
tanulók száma 4 258 5 497 5 616 8 045  8 923  9 294 10 922
Egyházi felsőoktatási intézményben 
tanulók száma     0     0     0     0      0     31    113
Magán és alapítványi felsőoktatási 
intézményben tanulók száma   217   631   703 1 077  1 575  1 517  1 363
Összesen 4 475 6 128 7 219 9 122 10 498 10 842 12 398

Forrás: Statisztikai tájékoztató, Felsőoktatás 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 adatai alapján saját szerkesztés.

Érdemes megvizsgálni a felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók szakképesítésenkénti 
megoszlását is. A Függelék 1. táblázata a középfokú intézményekben, a Függelék 2. táblázata a 
felsőoktatási intézményekben tanult szakmákat és létszámadatokat mutatja be. A táblázatok 
adatai alapján megállapíthatjuk, hogy az utóbbi években a tíz legnépszerűbb szak – a hallgatói és 
tanulói létszámok alapján – sorrendben a következők:

Hallgatók
1. Idegenforgalmi szakmenedzser
2. Ifjúságsegítő
3. Pénzügyi szakügyintéző
4. Banki szakügyintéző
5. Intézményi kommunikátor
6. Vendéglátó szakmenedzser
7. Kereskedelmi szakmenedzser
8. Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
9. Reklámszervező szakmenedzser
10. Logisztikai műszaki-menedzserasszisztens

Tanulók
1. Idegenforgalmi szakmenedzser
2. Jogi asszisztens
3. Pénzügyi szakügyintéző
4. Banki szakügyintéző
5. Intézményi kommunikátor
6. Kereskedelmi szakmenedzser
7. Vendéglátó szakmenedzser
8. Műszaki informatikus-mérnökasszisztens
9. Számviteli ügyintéző
10. Gazdálkodási menedzserasszisztens
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Hasonló képet kapunk akkor, ha megvizsgáljuk a felsőfokú szakképzés különböző szak-
jain tanuló diákok összlétszámát 1998 és 2006 között (lásd 4. táblázat).

4. táblázat: A felsőfokú szakképzés szakjain összesen tanuló diákok számának 
alakulása, 1998–2006

Szak neve Résztvevők létszáma (tanuló, hallgató együtt) fő
Idegenforgalmi szakmenedzser  39 269 
Jogi asszisztens  20 077 
Pénzügyi szakügyintéző   9 687 
Kereskedelmi szakmenedzser   8 721 
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező   7 967
Intézményi kommunikátor   7 454 
Banki szakügyintéző   7 067 
Számviteli szakügyintéző   5 938 
Vendéglátó szakmenedzser   4 612 
Műszaki informatikai mérnökasszisztens   4 037 
Első 10 képzésben összesen: 114 829 

Forrás: Sediviné, 2008

Az egyes szakmákra felkészítő képzések összesített létszámadatai azt mutatják, hogyha 1998 
és 2006 között a 4. táblázatban látható tíz felsőfokú szakképzési szakon 114 829 diák (tanuló 
és hallgató összesen) tanult, akkor az összes további 40 indított szakon összesen kb. 16 ezer fia-
tal tanult, tehát az oktatott szakmákban óriási létszámbeli egyenlőtlenségek vannak. A 63 régi 
(2006 előtti) OKJ szerinti felsőfokú szakképzésben oktatható szak közül 13 szakmában egyál-
talán nem indult képzés, és van több olyan, amelyben mindössze néhány tíz hallgató tanult az 
évek során.

Azt gondolnánk, hogy – a jogalkotók eredeti szándéka szerint – csökkent a szakképesí-
tések száma. Jobban belemélyedve az OKJ táblázataiba azonban azt tapasztaljuk, hogy egyrészt 
a felsőfokú szakképzésben tanulható szakmák száma az elmúlt időszakban többszörösére emel-
kedett – 1997-ben 6, 2006-ban 63, 2008-ban pedig 74 volt –, másrészt a kimeneteket tekintve 
a megszerezhető szakképesítések száma a teljes OKJ-n  belül több mint 1200 lett. Felsőfokú 
szakképzés keretében 267 szakon – az egyes szakok elágazásaival együtt – tehát 74 szakképesítés 
szerezhető. Az elágazó szakképesítések közös része csak egy elágazásmodullal (modulcsoport-
tal) alkot teljes szakképesítést. Az egyes elágazások megnevezései egy általános, nagyszámban 
gyakorolt szakmai munkatevékenységnek egy-egy számossága és jelentősége miatt önállósult, a 
többi elágazások tartalmától többé-kevésbé elkülönülő szokásos szervezeti keretét, alkalmazási 
területét, termék-, illetve szolgáltatási körét különböztetik és határozzák meg.

Összhangban az európai uniós alapelvekkel, a szakképzés társadalmi presztízsének, 
valamint munkaerő-piaci relevanciájának érdekében 2004-ben hazánkban is megkezdődött a 

7 A 2006. évi OKJ-ban az alábbi 55-ös szintű szakképesítések szerepelnek: Diagnosztikai technológus, Szü-
lésznő, Csecsemő- és gyermeknevelő -gondozó, Ifjúságsegítő, Gyakorlati oktató, Képzési szakasszisztens, Kommuni-
kátor, Moderátor, Mozgóképgyártó szakasszisztens, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági 
tervező, Telekommunikációs asszisztens, WEB programozó, Farmakológus szakasszisztens, Vegyipari technológus, 
Államháztartási szakügyintéző, Üzleti szakügyintéző, Jogi asszisztens, Ügyviteli szakügyintéző, Kereskedelmi mene-
dzser, Kereskedelmi menedzserasszisztens, Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser, Mérnökasszisztens, Agrár-
menedzser-asszisztens, Agrártechnológus, Közösségi-civil szervező.
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szakképzés szerkezeti és tartalmi átalakítása. A szakképzés modernizációja egyszerre jelent tar-
talmi, módszertani és szerkezeti megújulást. Ennek középpontjában már a paradigmaváltáshoz 
szorosan kötődő kompetencia alapú tananyagfejlesztés meghonosítása áll.

A szakképzési reform két kulcsfogalma a modularizáció és a kompetencia alapú kép-
zés. A modularizált képzési szerkezet, amelyben lehetőség van alap-, rész-, ráépülő és elágazó 
szakképesítés megszerzésére, kétségtelenül elősegíti a munkaerő-piaci mobilitást. A modul 
(követelménymodul) a szakképesítési követelmények olyan egysége, amely a szakképesítések-
nek megfelelő foglalkozás/munkakör tevékenységeinek részeként határozható meg. A követel-
ménymodul állapotot fejez ki: a szakképesítés követelményeinek strukturált összessége, amely 
az adott foglalkozások, munkakörök betöltéséhez szükséges. A fejlesztés következő szintje a 
tananyagmodul, ami a folyamatot írja le, és amelynek eredményeképpen meg lehet szerezni a 
szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott kompetenciákat, azaz teljesíthetők a köve-
telménymodul előírásai. A modulrendszer előnye, hogy az időben és térben való megkötöttséget 
a lehető legminimálisabbra csökkenti, miután a képzési kínálat nem szűkül le egy intézmény 
adottságaira. Lehetőség van a különböző intézmények közötti átjárásra, az egyéni haladási ütem 
megvalósítására. A modulrendszerrel kiszűrhetőek a felesleges párhuzamosságok, ismétlések, 
átfedések (Udvardi-Lakos, 2005).

A szakképzési reform érinti a felsőfokú szakképzést is, amely nemcsak számában, de tar-
talmában is jelentős változáson megy keresztül. A modulrendszerű, kompetencia alapú képzés 
bevezetése proaktivitásra kell ösztönözze a képző intézményeket. A modulok az egyes szakké-
pesítések azonos követelményei alapján határolhatók be. A felsőfokú szakképzés esetében érte-
lemszerűen csak alap- vagy elágazó szakképesítésekről beszélhetünk. Az elágazó szakképesíté-
sek előnye az, hogy például egy szakképesítésnek van öt vagy hat elágazása, amelyek többségé-
ben csak egyetlen modullal különböznek egymástól. 

Összegzés

A szakképzési rendszer kilencvenes évekbeli átalakítása egy sor – a szerkezetét, irányítási rend-
szerét, finanszírozását és az oktatási-képzési tartalmat érintő – reformmal indult, amelyet szá-
mos új törvény és jogszabály megalkotása indított el (vö. Ferhévári–Liskó, 1996; Lannert, 1999; 
Mártonfi, 2003). Az újjászervezés egyfelől része volt a magyar oktatási rendszer átfogó átalakítá-
sának, másfelől miután a szakképzés gazdasági és társadalmi jelentősége felértékelődött, a kor-
mányzati politika egyik kulcsterületévé vált. Kiemelt célként fogalmazódott meg a hazai gazda-
sági és társadalmi igényekhez igazodó, az Európai Unió jogszabályaival harmonizáló modern 
és hatékony szakképzési rendszer kialakítása, beleértve a képesítések rugalmas és differenciált 
rendszerének kidolgozását is.

A szakképzés és a felsőoktatás határterületén elhelyezkedő felsőfokú szakképzés ésszerű 
céllal és törekvéssel jött létre 1997-ben: a gazdaság és a felsőoktatás kapcsolatának erősítése, a 
felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok számának növelése. Ugyanakkor ez a képzési forma 
a mai napig sem tudta áttörni a népszerűség célszalagját. Nehéz egyértelmű állásfoglalást adni 
arra vonatkozóan, hogy van-e létjogosultsága ma a felsőfokú szakképzésnek. Az viszont bizo-
nyos, hogy a jövőben sem várható nagyarányú létszámnövekedés e területen.
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Függelék

1. táblázat. A felsőfokú szakképzésben nappali tagozaton tanulói jogviszonyban tanulók 
száma szakmák szerint, 2001/2002–2006/2007 (fő és %)

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
fő % fő % fő % fő % fő % fő %

Agrárkereskedelmi 
menedzserasszisztens

 38  0,8   79  1,1  131  1,3  151  1,4  123  1,1  115  1,1

Banki szakügyintéző 277  5,9  317  4,2  439  4,3  506  4,7  632  5,9  879  8,5
Csecsemő- és kisgyermek-
nevelő-gondozó

– – – –   25  0,2   43  0,4 – –   43  0,4

Élelmiszeripari menedzser 300  6,3  376  5,0  294  2,9  340  3,2  245  2,3  170  1,6
Energetikai 
mérnökasszisztens

– –   27  0,4   10  0,1 – – – – – –

Európai uniós üzleti 
szakügyintéző

– – – – – –   62  0,6  233  2,2  266  2,6

Faipari termelésszervező – –   78  1,0  161  1,6  116  1,1   98  0,9   88  0,9
Gazdálkodási 
menedzserasszisztens

– – –  357  3,5  544  5,1  464  4,3  362  3,5

Gépipari-mérnökasszisz-
tens

224  4,7  337  4,5  387  3,8  342  3,2  267  2,5  196  1,9

Hulladékgazdálkodási 
technológus

160  3,4  154  2,1  167  1,7  182  1,7  101  0,9   56  0,5

Idegenforgalmi  
szakmenedzser

672 14,2 1451 19,3 1748 17,3 1598 15,0 1743 16,3 1667 16,1

Ifjúságsegítő – – – – – – – –    8  0,1   42  0,4
Informatikai statisztikus és 
gazdasági tervező

243  5,1  350  4,7  341  3,4  240  2,2  160  1,5  191  1,8

Intézményi kommunikátor  98  2,1  222  3,0  494  4,9  561  5,2  663  6,2  741  7,2
Jogi asszisztens 252  5,3  730  9,7 1165 11,5 1316 12,3 1476 13,8 1018  9,9
Képi diagnosztikai és 
intervenciós asszisztens

 36  0,8   49  0,7   53  0,5   43  0,4   51  0,5   37  0,4

Kereskedelmi 
szakmenedzser

557 11,8  607  8,1  658  6,5  838  7,8  783  7,3  597  5,8

Kis- és középvállalkozási 
menedzser

– – – –   35  0,3   74  0,7   27  0,3   30  0,3

Könnyűipari 
mérnökasszisztens

– –   10  0,1   64  0,6   44  0,4    7  0,1 –  0,0

Külgazdasági üzletkötő – – – – – –   59  0,6   11  0,1   16  0,2
Logisztikai műszaki- 
menedzserasszisztens

154  3,3  270  3,6  323  3,2  363  3,4  388  3,6  280  2,7

Médiatechnológus 
asszisztens

– – – – – – – – – –  181  1,8

Mezőgazdasági mene-
dzserasszisztens

– –   28  0,4   76  0,8    9  0,1   15  0,1   30  0,3

Moderátor   5  0,1   17  0,2   39  0,4 –  0,0   80  0,7   64  0,6
Műszaki informatikus- 
mérnökasszisztens

245  5,2  518  6,9  628  6,2  593  5,5  519  4,8  423  4,1

Nemzetközi szállítmányo-
zási és logisztikai szakügy-
intéző

– – – – – –   32  0,3  62  0,6  229  2,2

Pénzügyi szakügyintéző 515 10,9  692  9,2 1057 10,5 1066 10,0  998  9,3  989  9,6
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2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
fő % fő % fő % fő % fő % fő %

Projektmenedzser- 
asszisztens

– – – – – –     26   0,2     49   0,5     33   0,3

Reklámszervező 
szakmenedzser

– – – – – –     24   0,2     89   0,8    248   2,4

Sajtótechnikus – –    5   0,1     15   0,1 – –     24   0,2     31   0,3
Sportkommunikátor – – – –     19   0,2 – –     35   0,3     35   0,3
Számviteli szakügyintéző  478  10,1  727   9,7    639   6,3    548   5,1    489   4,6    376   3,6
Szülésznő   56   1,2   91   1,2    156   1,5    231   2,2    217   2,0    197   1,9
Titkárságvezető   47   1,0   14   0,2    127   1,3     87   0,8    51   0,5     10   0,1
Üzletviteli szakmenedzser   19   0,3     65   0,6     88   0,8    68   0,6     28   0,3
Vadgazdálkodási 
technológus

    23   0,2    34   0,3     14   0,1

Vegyészmérnök-asszisz-
tens

  38   0,8   21   0,3     19   0,2     19   0,2      7   0,1      7   0,1

Vegyipari-gépészmérnök-
asszisztens

   7   0,1

Vendéglátó szakmenedzser  123   2,6  140   1,9    184   1,8    326   3,1    437   4,1    562   5,4
Villamos mérnök-
asszisztens

 210   4,4  172   2,3    238   2,4    178   1,7     66   0,6     78   0,8

Összesen 4735 100,0 7501 100,0 10 114 100,0 10 672 100,0 10 720 100,0 10 329 100,0

Forrás: OM 2001/2002–2006/2007. évi közoktatás-statisztikai adatbázisai alapján Garami Erika számí-
tása

2. táblázat. A felsőfokú szakképzésben hallgatói jogviszonyban tanulók száma szakmák 
szerint*, 2001/2002–2007/2008

Szakképesítések 2001/ 
2002

2002/ 
2003

2003/ 
2004

2004/ 
2005

2005/ 
2006

2006/ 
2007

2007/ 
2008

A 2008/2009-
es tanévre 

felvettek száma 
(pótfelvételi 

nélkül)
Adóigazgatási szakügyintéző – – – – – –  41  59
Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens  96  75  75  88  47  11  12   8
Audiovizuális szakasszisztens – – – – –  14  30  19
Általános rendszergazda – – – – – – – 115
Banki szakügyintéző 241 283 357 360 443 560 675 480
Bortechnológus – – – – – –  47  56
Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 
(új OKJ)

– – – – – – 119 422

Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó – – –  34 201 418 551 –
Élelmiszeripari menedzser – – –  12  14  38  24  12
Energetikai mérnökasszisztens  10   9 4 – – – – –
Épített környezet mérnökasszisztens – – – – – – –  38
Értékpapír-piaci szakértő – – – – – –  15  31
Európai uniós üzleti szakügyintéző – – – –   3  50  80  54
Farmakológus szakasszisztens – – – –  15  19  11   5
Gazdálkodási menedzserasszisztens – – –  38  53  68 169  84
Gazdasági idegen nyelvű levelező –  38 103 113 114  95  90 –
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Szakképesítések 2001/ 
2002

2002/ 
2003

2003/ 
2004

2004/ 
2005

2005/ 
2006

2006/ 
2007

2007/ 
2008

A 2008/2009-
es tanévre 

felvettek száma 
(pótfelvételi 

nélkül)
Gazdasági idegen nyelvű levelező 
(új OKJ szerint)

– – – – – –    6   51

Gépipari mérnökasszisztens  200  314  230  306  258  192  170  121
Gyógynövény- és fűszernövény-termesztő 
és -feldolgozó

– – – – –    8   17   33

Hulladékgazdálkodási technológus  130  142  149  276  349  328  424  266
Idegenforgalmi szakmenedzser 1132 1578 1968 2347 2632 2483 2505 –
Idegenforgalmi szakmenedzser (új OKJ) – – – – – –   37 1441
Ifjúságsegítő – –  118  339  606  775  882  403
Informatikai statisztikus és 
gazdasági tervező

 407  567  513  545  516  392  250 –

Informatikai statisztikus és gazdasági 
tervező (új OKJ)

– – – – –    0   81  148

Intézményi kommunikátor   57  447  599  787  883  792  655  435
Jogi asszisztens  237  275  261  295  304  303  242  141
Képi diagnosztikai és 
intervenciós asszisztens

  57   66   41   69   97   96  112   17

Képzési szakasszisztens – – – –    7   23   28    8
Kereskedelmi szakmenedzser  438  371  449  607  554  515  582  243
Kis- és középvállalkozási menedzser – – – – –   52   98   93
Költségvetési gazdálkodási szakügyintéző – – – – – – –   10
Könnyűipari mérnökasszisztens –   70   73   88  101   49   26   15
Külgazdasági üzletkötő – – – – –    8   29   40
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens –   51   97  120  151  271  432  298
Mechatronikai mérnökasszisztens – – – – – – –   14
Médiatechnológus asszisztens – – – –  140  263  351  218
Ménesgazda – – – – –    4   17   34
Mezőgazdasági menedzserasszisztens   85   51   63   47   24    8 –   12
Mezőgazdasági műszaki 
menedzserasszisztens

– –    9   67   36 – – –

Moderátor – – – –   9   90  122   50
Műszaki informatikai mérnökasszisztens  121  174  125  155  202  233  316  156
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 
szakügyintéző

– – – –   12   32  175 –

Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 
szakügyintéző (új OKJ)

– – – – – –   22  234

Növénytermesztő és növényvédő techno-
lógus

– – – – – – –   11

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi tech-
nológus

–   47   59   71   31   16 – –

Pénzügyi szakügyintéző  391  407  495  471  469  496  719  355
Projektmenedzser-asszisztens – – –   20   35   24   11 –
Reklámszervező szakmenedzser –   62  130  292  406  429  466  434
Sajtó technikus – – – – – –   12   18
Sportkommunikátor – – – –   23   98  178  133
Számviteli szakügyintéző  224  282  339  354  357  269  277  100
Szülésznő   16   85  168  213    226    176    150   22
Televíziós műsorgyártó szakasszisztens – – –   86    131    150    129   60
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Szakképesítések 2001/ 
2002

2002/ 
2003

2003/ 
2004

2004/ 
2005

2005/ 
2006

2006/ 
2007

2007/ 
2008

A 2008/2009-
es tanévre 

felvettek száma 
(pótfelvételi 

nélkül)
Terméktervező műszaki menedzser – – – –      5     17     10 –
Titkárságvezető   95  157  218  252    204    113    111  121
Üzletviteli szakmenedzser –   44   69   90    116    119    104   37
Vállalkozási szakügyintéző – – – –     11     17     45   49
Vegyipari-gépészmérnökasszisztens    1 – – – – – – –
Vendéglátó szakmenedzser  284  272  306  431    570    639    649 –
Vendéglátó szakmenedzser (új OKJ) – – – – – –     37  416
Villamosmérnök-asszisztens  254  262  201  157    146    109     66 –
Villamosmérnök-asszisztens (új OKJ) – – – –– – –      1   56
Web-programozó – – – – – – –  195
Összesen 4476 6129 7219 9130 10 501 10 862 12 408 7871

Forrás: Statisztikai Tájékoztató Felsőoktatás 2000/2001–2007/2008 adatai alapján Farkas Éva szerkesztése.
* A részvételek száma meghaladhatja a hallgatók számát, mert aki két szakra jár, azt mind a két szakon figye-
lembe veszi a statisztika.
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Kardos Lajos: A felsőfokú szakképzés 
intézményei

A tanulmány a felső- és a középfokú oktatási intézményekben zajló felsőfokú szakképzést irá-
nyító, szervező szakemberekkel készült interjúk feldolgozásán keresztül az alábbi kérdésköröket 
mutatja be: a) a felsőfokú szakképzés intézményi bevezetésének okai, körülményei, az elindított 
szakokat megelőző munkaerő-piaci felmérés, a szakok kiválasztásának összetevői; b) a közép- és 
felsőfokú intézmények együttműködési formái a felsőfokú szakképzés elindítása és működte-
tése során; c) a felsőfokú szakképzésbe járó diákok és oktatóik jellemzői, a képzés lezárulását 
követő pályájuk; d) a szakmai gyakorlatok formái, ellenőrzése, szervezési sajátosságai és e) a 
felsőfokú szakképzés problémái.

A felsőfokú szakképzés intézményi 
bevezetésének okai, körülményei

Motivációk és érdekek

A felsőoktatási intézmények esetében a felsőfokú szakképzések hallgatói jogviszonyban történő 
elindítását alapvetően gazdasági megfontolások motiválták. Gazdasági szükségszerűségek alatt 
elsősorban a hallgatók után járó állami normatíva megszerzését, a hallgatók falakon belülre való 
hozásával az alapképzésben tanulók rekrutációjának elősegítését és ezáltal újbóli állami norma-
tívák megszerzését kell érteni. A „kényszerítő” gazdasági erők részben demográfiai eredetűek. 
Az érettségiző diákok számának folyamatos csökkenése, a felsőoktatási intézmények számának 
növekedése és expanziója egyre élesebb versenyt generált az elmúlt évtizedben a felsőoktatási 
piacon, így a felvételiről lemaradó vagy sikertelenül kísérletező diákok becsatornázása az in-
tézménybe hatékony eszköznek tűnt a versenyelőny megszerzésére. Nem jelentéktelen a hatása 
annak, hogy az ezredfordulót követően, az amúgy egyre telítettebbé váló felnőttoktatási piac – 
amely jelentős bevételt jelentett a felsőoktatási intézményeknek is – beszűkült, a kieső bevételek 
pótlására, a meglevő kapacitások lekötésére új forrásokat kellett felkutatni. A nyitást a felsőfokú 
szakképzések felé végül oktatáspolitikai döntések is előmozdították: az államilag finanszíro-
zott hallgatói keretszámok csökkentése, illetve a felsőfokú szakképzési keretszámok növelése 
a képzést addig idegennek tekintő intézményeket is a képzési forma elindítására sarkallta1. Az 

1  A felsőfokú szakképzésben 1999-ben 1 000, 2002-ben 4 500, míg 2006-ban és 2009-ben is 12 500 fő volt az 
államilag finanszírozott keretszám, vagyis a létszám állandósult. Forrás:[online:] {http://www.fsze.hu/}.

A felsőoktatás keretlétszáma 54 500 fő volt (az FSZ-képzés nélkül), míg 2009-ben 43 500 fő (az FSZ-képzés nél-
kül). Forrás: [online:] {http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben}.
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említett kényszerek természetesen különböző mértékben érintették az intézményeket, a felső-
fokú szakképzések elindítása a felsőfokú intézményekben nem dömpingszerűen, hanem időben 
elosztva történt. Nem egy főiskola, egyetem, kar átaludta a felsőfokú szakképzés első 5-8 évét, 
és csupán az elmúlt években lépett ki kínálatával a potenciális hallgatók elé. Néhány intézmény 
pedig már évekkel a saját, hallgatói jogviszonyos képzését megelőzően rendelkezett akkreditált 
programmal, amely programokat partner-középiskolák alkalmazták a gyakorlatban, természe-
tesen fizetve mindezért a felsőfokú intézménynek.

A képzési kínálat bővítése alátámasztja a rekrutáció elősegítéséről szóló gondolatot, 
hiszen a szak indítása igazodik a főiskolák/egyetemek alapképzési programjaihoz, ez azonban 
nem csupán a meglevő adottságok természetes következménye, hanem tudatos törekvés is az in-
tézmények részéről. A felsőfokú szakképzést, bizonyos szempontból, a felsőfokú intézmények a 
bolognai folyamat részének tekintik, nulladik év(ek)nek, amelyek előkészítik a bejutást az alap-
képzésbe. A gazdasági motiváció azonban nem zárja ki – ahogy ez a későbbiekben látható is lesz 
–, hogy a létrejött képzési struktúrában a továbbtanulásra való felkészülés mellett a végzett diá-
kok egy jelentős része ne szerezhetne a munkaerőpiacon is jól konvertálható szakmai tudást.

„Jellemezően gazdasági indokai vannak. Ezt tudomásul kell venni. Ez egy plusz oktatási 
mennyiséget jelent, és akkor innentől kezdve FSZ-képzés, BSc, MSc és a doktori képzés egy-
ben megvan. Ez piac is. Elsősorban gazdasági kérdés. Az más kérdés, hogy egyszerűbb meg-
csinálni, mert megvannak hozzá az alapok.”

(egyetem, Közép-Magyarország)

„Hiszen ez logikus, ha úgy kell megteremteni egy alapképzést, hogy annak meglegyen a fel-
sőfokú szakképzése, hogy tudjon tovább menni, akkor van esély arra, hogy a következő bázi-
sunk, potenciális felvettünk, akkor az abból a részből is jönni fog.” 

(egyetem, Dél-Dunántúl)

„Nyilván azért kezdtük, mert lehetett látni azt a folyamatot, hogy az iskolarendszeren kívüli 
képzés – főleg költségtérítéses formában – nem lesz hosszú távon olyan, amivel talpon lehet 
maradni. […]Ez az oka annak, hogy az iskolarendszerű képzés felé fordultunk el, amire lehet 
kapni normatívát, és akkor ingyen jöhet a hallgató. A választást az határozta és határozza 
meg nyilván, hogy a főiskolára kredittel milyen szakhoz fognak tudni bejönni.”

(főiskola, Észak-Alföld)

„Az intézménynek mindenképpen jót tett, hogy belevágtunk 2003-ban, főként abból a szem-
pontból, hogy – hogy is mondjam – ennek gazdasági szempontjai is vannak egyébként, tehát 
ugyanolyan hallgatók, ugyanúgy kapjuk rájuk a normatívát […] Fölmértük az oktatók óra-
számait, üres, szabad kapacitásait, esetleg fölvettünk főállásba oktatót.”

(főiskola, Észak-Alföld)

„Az egyik nem elhanyagolható szempont, és ezt bárki-bárhol, bármilyen módon is azt mond-
ja, hogy ez nem így van, szerintem minden felsőoktatási intézményben így van. Ez egy után-
pótlási lehetőség, egy utánpótlás bázis, merítési bázis, hiszen azokat a hallgatókat célozza 
meg, akik a normál alapképzésben, tehát a felsőfokú képzésben nem vehetnek részt.”

(főiskola, Észak-Magyarország)
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A középfokú oktatási intézmények motivációnak vizsgálata a mintába került iskolákból 
adódóan némileg bonyolultabb. A hagyományokkal rendelkező szakképző iskolák mellett (ezen 
iskoláknak történelmük van, a rendszerváltást megelőzően is – akár évtizedekre visszamenőleg 
– folytattak valamilyen szakmai képzést) számos olyan iskola is bekerült a mintába, amely kö-
zépiskolai oktatást nem, csak érettségi utáni szakképzést folytat. Ezeknek a – rendszerint – fiatal 
intézményeknek a fenntartója általában valamilyen nonprofit szervezet. A nonprofit működte-
tési forma (alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok) azonban csak a költségek csökke-
nését, a bevételek optimalizálást szolgálja, az iskolák mögött mindig megtalálható egy tulajdo-
nosi csoport, amely markánsan irányítja az iskola életét, meghatározva az indítandó szakokat, 
a tantestület összetételét, a kialakítandó együttműködéseket, nyilván a megszerezhető profit 
maximalizálása érdekében. Ez önmagában nem elvetendő, ugyanis megmaradásukat, fejlődé-
süket a megszerezhető normatív támogatásokon és a szakképzési hozzájáruláson felül egyrészt 
képzési kínálatuk megfelelősége, másrészt a képzések minősége biztosíthatja számukra, szük-
ségszerűen kell hát jó vagy jó hírű intézményeknek lenniük. A képzési szerkezettel kapcsolatos 
problémák esetükben akkor értelmezhetők, ha mindezen iskolák elsősorban nem a (legalább 
képzelt) munkaerő-piaci igényeknek, hanem a diákok igényeinek kívánnak megfelelni, ezzel is 
növelve a divatos, de valós munkaerő-piaci előnnyel nem járó szakmák megszerzőinek számát. 
A mintába ebből az iskolai körből egyaránt kerültek be prosperáló, nagy létszámú (1000 diáknál 
több), számos telephellyel rendelkező intézmények és kisebb, kevésbé sikeres vállalkozások is.

„A fő profilunk egyébként a kereskedelem-marketing szakmacsoport, a 17-es a fő csapásirány. 
Mert ez tetszett a fenntartónak. Neki ez tetszett, és a kuratórium úgy döntött, hogy akkor 
ezzel fogunk foglalkozni. Ez választás kérdése.”

(alapítványi fenntartású iskola, Budapest)

„Akkor is azt indítana be, ami legjobban megéri, azért ez alapvetően vállalkozás, most az 
más kérdés, hogy egy bizonyos minőséget magától is elvár az ember, ha már belekezd. Itt azért 
a piac törvényei uralkodnak, meg a profittermelés. […] Sajnos itt nekünk jobban a megren-
delőt kell tekinteni. A megrendelő a diák, és a diák dönti el, és én hiába mondom, hogy öreg, 
legyél asztalos, […] recepciós vagy pultos vagy vendéglátós vagy szakácsnő. Többre mennél 
vele, de a jogi asszisztens az jobban hangzó dolog.”

(alapítványi iskola, Észak-Magyarország)

„A leg fontosabb motiváció, hogy megéljünk, és legyen hallgatónk.”
(egyesületi fenntartású iskola, Budapest)

„Tehát abszolút anyagi indokai vannak annak, hogy itt az iskolában szakképzés zajlik.”
(alapítványi iskola, Közép-Dunántúl)

A hagyományokkal rendelkező önkormányzati/megyei fenntartású szakképző iskolák szakkép-
zési struktúráját az elmúlt másfél évtizedben elsősorban az oktatáspolitika alakította. Az effek-
tív szakképzés középiskolai megszűnése az intézményeket először a különböző szintű OKJ-s 
képzések, a technikusi képzés elsorvasztása pedig a felsőfokú szakképzések irányába terelték. 
A tradicionális szakképzőknek ugyanúgy elemi érdeke, hogy legyenek tanulói az érettségit kö-
vető szakképzésben, de lényeges különbségnek tekinthetjük a piacorientált iskolákhoz képest, 
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hogy míg utóbbiak esetében gyakorlatilag mindegy, hogy ki jön be a falak közé, addig a régi 
típusú iskolák saját diákjaik további megtartását preferálják. Ebből adódóan az általuk elindított 
felsőfokú szakképzések elsősorban nem a piaci, illetve a hallgatói igényekre reagálnak, hanem 
jellemzően az iskola alapképzési profiljához igazodnak. A felsőfokú szakképzések elindítása ki-
hívás is volt ezen intézmények számára, amelyben egyrészt a felsőoktatási intézményekkel való 
szoros együttműködés nóvuma, másrészt a képzések által az oktatásban várt pozitív minőségi 
változás játszott szerepet.

„Igazság szerint a saját tanulóinkból szeretnénk nagy számban nyerni a szakképzésbe bevo-
nuló érdeklődőket.” 

(szakközépiskola, Budapest)

„[…] ez egy magasabb fokozatnak tűnt, gondoltuk, ha a színvonal magasabb, vagy ha na-
gyobb eséllyel tudunk kecsegtetni a munkahelyszerzésnél a mi papírunkkal, akkor ráharap-
nak, és mondom, a bankira nagyon ráharaptak, két osztály teli létszámmal. De mint tudjuk, 
minden iskola hasonlóan gondolkodik, mint mi, és megtartja, megpróbálja megtartani a saját 
diákjait, hogy FSZ-be vagy az OKJ középfokúba ott maradjanak.” 

(szakközépiskola, Észak-Alföld)

„Ez volt a fő motiváció, hogy érezhetően csökkent az igény a technikusi végzettség vagy képzés 
iránt. Úgy éreztem, vagy érződött, hogy a piac nem tudja hova tenni a technikusi képzést.”

(szakközépiskola, Dél-Alföld)

„Az volt a fő megfontolás az FSZ bevezetésében, hogy nekem nagyon sok tanítványom to-
vábbtanul, és azzal, hogy nagyon sok nem kerül be a főiskolára, de megcélozták az egyeteme-
ket, azok két évet még erősödtek, és a kezükben van már egy szakképesítés, nem diploma, de 
felsőfokú szakképesítés, amivel el lehet helyezkedni.”

(szakközépiskola, Dél-Alföld)

„Jó néhány területen, jó néhány kollégának nagyon komoly fölkészülési terhet vagy szükségle-
tet jelentett ennek a programnak a bevezetése. Hiszen a korábbi tananyaghoz képest egy kicsit 
más, és egy kicsit magasabb színvonalú tartalom jelent meg, és azért ez kihívás elé állított jó 
néhány kollégát.” 

(szakközépiskola, Dél-Alföld)

A felsőfokú szakképzés elindítási körülményeivel kapcsolatosan meg kell említenem további 
két, nem általánosítható, de gyakran előforduló körülményt. Az egyik ilyen ok a különböző in-
tézmények között meglevő, szerteágazó informális kapcsolatok megléte (a korábbi, közös szak-
mai múlttól kezdve a személyes kapcsolatokig igen színes spektrumon), amelyek befolyásolták a 
partnerkeresés irányát és a bevezetendő szakirányt is. Ez a jelenség jellemzően az első felsőfokú 
szakképzés bevezetésére igaz. A másik érdekes momentum, hogy a felsőfokú szakképzésnek az 
intézmények egy részében vannak olyan elkötelezett hívei, akik tájékozottak lévén az európai 
trendekben, a képzési forma megjelenését követően azonnal felmérték és meglátták a felsőfokú 
szakképzésben rejlő lehetőségeket, és azonnal válaszolni tudtak a kihívásokra, lépéseket téve az 
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elindítás felé. Mindkét tényező hatása megfigyelhető a közép- és a felsőfokú intézményekben is, 
de a középiskolák esetében hangsúlyosabban.

A képzések bevezetésének munkaerő-piaci megalapozása

Egy képzés elindításakor ideális esetben – a természetszerűleg adott képzési feltételek mellett 
– egyrészt a megszerezhető végzettség találkozik a munkaerőpiac igényeivel, másrészt megfelel 
a továbbtanulni vágyó diákok – társadalmilag generált – elvárásainak, vágyainak. Az iskolák – 
különösen a tradicionális intézmények – esetében ehhez még hozzávehetjük a meglevő szakmai 
profilt, amely döntően meghatározhatja a bevezetendő új szakok milyenségét. A mintába került 
intézmények egy része e három elvárás között egyensúlyozik több-kevesebb sikerrel, de vannak 
olyan képzők is, akik esetében a szakindítás nem jelent egyensúlyi kérdést, hanem csupán a fel-
ismert vagy generált kereslet kielégítését. 

A felsőfokú szakképzések bevezetését megelőlegező munkaerő-piaci felméréssel 
kapcsolatosan a mintába került intézmények alapvetően három csoportba sorolhatók. Az első 
csoportba azok tartoznak, amelyek a képzések elindítása előtt végeztek valamilyen felmérést, tá-
jékozódást. Ezek, a jellemezően felsőoktatási intézmények, nemcsak megfelelő kapacitással és 
hozzáértéssel rendelkeznek a munkaerőpiac szondázásához, hanem – és ez a döntő – a gazdaság 
szereplőihez fűződő kellő kapcsolati tőkével is. A felmérések ugyanis kevésbé tudományos igé-
nyűek, inkább tájékozódó jellegűek, jellemzően informálisak voltak. Egy komplex, a munkaerő-
piac jövőbeni igényeit felmérő kutatást elvégezni – különösen egy középiskola esetében – persze 
nem is reális elvárás, a piacról beszerezni egy adott szakma esetében pedig szokatlan és költsé-
ges megoldás, aminek nincs meg a kialakult gyakorlata. A munkaügyi szervezetek, a különböző 
kamarák hasznos információforrások ugyan, de az is nyilvánvaló, hogy nem rendelkezhetnek 
olyan típusú adatokkal, ismeretekkel, amelyek egy konkrét, bevezetni kívánt felsőfokú szakkép-
zéshez köthető munkaerő-piaci igényekről tanúskodnának. Az információk és a megalapozott-
ság amúgy sem jelentik egy képzési program sikerét. Lehetséges, hogy egy szakma, amellyel 
– vagy rokonterületeivel – kapcsolatban mérhető a munkaerő-piaci igény, és még a szándék is 
adott a képzés elindítására, mégsem valósul meg, mert az érdeklődők száma nem éri el a szüksé-
ges minimumot. Számos olyan képzésről beszéltek az interjúk alanyai, amelyeket bár akkredi-
táltattak, piacképesnek is gondolják, de mégsem folytatnak képzést, mert egyszerűen nincsenek 
jelentkezők. Ennek a polémiának a megoldását vélhetőleg a kínálat szűkítésével lehetne kezelni, 
amely széles körű, legalább területi szintű egyeztetést tenne szükségessé az oktatási szereplők, a 
vállalkozások és a fenntartók között.

„Néhány céggel mi itt elkezdtük az egészet, és kicsit átalakítottuk az előző tantervet. Beszél-
tünk arról, hogy nekik mi lenne az igényük, és az biztos, hogy az nagyon kijött, hogy adatszol-
gáltatás.” 

(egyetem, Közép-Magyarország)

„A főiskolának működik baráti köre, ami kifejezetten erre is van létrehozva, hogy a minket 
körülvevő nagyobb vállalkozásoknak a vezetője is benne van. Próbálják a képzést ezzel össz-
hangba hozni.”

(főiskola, Észak-Alföld)
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„Egyrészt nagyon jó a kapcsolatunk a kamarákkal, a Kereskedelmi és Iparkamarával, a Gaz-
dasági Kamarával és a többi, tehát velük szoktunk konzultálni igazándiból, hogyha fölmerül 
egy-egy ötlet, hogy mit indítsunk. A városvezetéssel is jó a viszonyunk. Az Új Magyarország 
Fejlesztési Tervben megnéztük, hogy mik a prioritások ebben a régióban 2013-ig. Hát azokat 
a képzéseket mindenképpen elindítjuk, amire várhatóan EU-s forrásból majd gazdaságfej-
lesztési terv mutatkozik.”

(egyetem, Dél-Alföld)

„Volt ilyen vizsgálódás, persze, végeztünk ilyesmit, nem csak a hasunkra ütöttünk, és azt 
mondtuk, hogy na, akkor. Hiszen ennél sokkal több szakot is be lehetett volna indítani abban 
az esetben, hogyha én csak kimondottan a szakoknak megfelelő szakirányokat akarom indí-
tani. Folytattunk ilyet.”

(főiskola, Észak-Alföld)

„Abszolút odafigyelünk a munkaerőpiacra, jó kapcsolatunk van a kamarával, a munkaügyi 
központtal, mindenkivel. Nem élünk tudományos módszerekkel, de elér hozzánk, amit keres-
nek, mi ezt látjuk, informális úton tudjuk meg. Amivel el lehet helyezkedni, azt indítjuk.”

(középiskola, Dél-Alföld)

„Akkoriban mi rendeltünk, megrendelt az iskola egy ilyen cégtől egy ilyen munkaerő-piaci 
felmérést, ami alapvetően a fővárosra és az agglomerációra vonatkozott, és hát az abban leírt 
tendenciáknak megfelelően próbáltuk ezeket a képzéseket összerakni.”

(középiskola, Budapest)

„Hogy őszinte legyek, nem a munkaerőpiachoz igazítjuk elsősorban a szakmákat, persze pró-
báljuk felmérni. Például itt a gépész szakma, na, ott fordítva van, lenne rá igény itt a régióban 
nagyon is, de hiába mondjuk a szülőknek, nem akarja gépésznek adni a gyereket, nyomják az 
informatikába, és az FSZ-t sem tudjuk gépészből feltölteni, pedig az életképes szakma.”

(középiskola, Észak-Alföld)

A következő csoportba azok az intézmények sorolhatók, amelyek a munkaerő-piaci szükségle-
tek vizsgálata helyett a hallgatói/szülői igények valamilyen formában történő elemzését, feltérképe-
zését választották képzésük megalapozásául. Ebben a gondolkodási struktúrában az a szakma 
piacképes, amire igény van. Mindegy, hogy munkaerő-piaci szempontból megéri-e a ráfordítást, 
a vállalkozói háttérrel rendelkező iskolák bizonyosan elindítják. (Ez a fajta piackutatás a vállal-
kozói háttérrel működő intézményeket jellemzi leginkább, de meglepő módon jó néhány felső-
fokú intézmény is hasonló eszközökkel próbálja megalapozni a képzéseit.) E képzések zömmel 
nem a munkaerőpiacnak termelnek, hanem egyrészt a felsőoktatás hasonlóan problémás szak-
jaira biztosítják az utánpótlását, másrészt – és ez inkább már következmény – az elhelyezkedni 
nem tudó, végzett fiatalok számának növelésével erősítik a felsőfokú szakképzés parkolópálya-
képzetét, haszontalanságát. A felsőfokú szakképzésben tanuló diákok jellemzésénél – a hallgatók 
megítélését részletesebben lásd a későbbiekben – az egyik nemritkán előforduló motívum, hogy 
gyakran maguk sem tudják, milyen céllal és hova is kerültek, amikor egy felsőfokú szakképzést 
választottak. A szakmaválasztás motivációi gyakran nem racionálisak, egy népszerű képzés elő-
nyösnek tűnhet, de ezt a képzetet épp a népszerűsége generálja. Hosszabb távon azonban ez a 
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stratégia nem csak a hallgatónak, hanem még a képző intézménynek sem éri meg. A – divatos 
– képzési igények változásának követésében egyrészt amortizálódik az intézmény hírneve, más-
részt folyamatos megújulásra kényszerül a kapcsolódó humán erőforrás is. Egyes intézmények 
már több olyan képzéssel rendelkeznek, amelyek bár korábban népszerűek voltak, mára már 
nem tudják elindítani őket. A hangsúlyt az igények kielégítésére helyező stratégia mindemellett 
egyes szakokkal kapcsolatban relatív túlképzést is okoz, végül ez az, ami elindítja az adott szak-
ma erózióját, még ha a folyamat nem is egyszerűsíthető le ilyen módon. A leírt problémák külö-
nösen hangsúlyossá válhatnak azon intézmények esetében, amelyek még a kereslet helyi vizsgá-
latával sem foglalkoztak, hanem a piac felmérését más intézmények tapasztalataira alapozták, 
vagyis arra figyeltek, melyek azok a kurrens szakok, amelyek máshol népszerűek, nagy számban 
vonzzák a diákokat (értsd: megéri az elindításuk). Abban az esetben, ha a közvetlen környéken 
nem volt erős konkurencia, akkor a feltételeket adottnak tekintették az elindításhoz. 

A felsőfokú szakképzés történetében természetesen vannak olyan egybeesések is, ami-
kor a munkaerőpiac nagy számban képes felvenni divatos szakok végzett diákjait (például a 
bankrendszer expanziójához kapcsolódó szakmák esetében), de azt közel sem lehet állítani, 
hogy a kialakult képzési struktúra illeszkedne a munkaerőpiac valós igényeihez, például a hi-
ányszakmákhoz. A felsőfokú szakképzést indító intézmények, a jelentkező tanulók száma az 
oktatáspolitikai döntések ellenére jelenleg gyengülő expanzió vagy stagnálás állapotában van. 
Jelenlegi működése, kialakult szakmaszerkezete mindenképp változtatásra szorul, ugyanakkor 
az átalakulás iránya nem feltétlenül kell, hogy a további bővítés felé mutasson.

„Nyilván meg szokták nézni, vagy meg szoktuk nézni az elmúlt évek felvételi statisztikáit, me-
lyek a sláger szakok vagy divat szakok, hiszen általában azokhoz a szakokhoz kapcsolódóan 
a felsőfokú szakképzést is megéri indítani.”

(főiskola, Közép-Magyarország)

„A középiskolákban mértük föl elsősorban a keresletet, illetve hát az igényt, ahol hasonló jel-
legű képzést folytattak. A tanulók körében is igen, illetve inkább az ottani oktatókkal, veze-
tőkkel azért erről hosszasan beszélgettünk.” 

(főiskola, Dél-Alföld)

„– A 9 településen megszondázták a várost és a környéket?
– Ott pontosan ez történt, igen. A középiskolákat.”

(főiskola, Budapest)

„Igazából nem a munkaerőpiachoz igazodtunk ezzel ténylegesen, hanem a hallgatók keres-
letéhez, tehát a jelentkezőkhöz. És hát mondjuk meg, mi is kihasználtuk ezt a konjunktúrát, 
de hát mindaddig, amíg a vevő – mert hát nekem ugye ő a vevő tulajdonképpen, a hallgatóm 
–, ha a vevő ezt kéri, akkor én ezt adom. Kezdjem neki magyarázni, hogy nem fogsz tudni 
elhelyezkedni? Én beszéljem le róla? Holott az én kapacitásaimat akarja lekötni?

(egyetem, Nyugat- Dunántúl)

„Itt a piacnak kell szabályozni az oktatást, én úgy gondolom, igazából a régióban nem nagyon 
van kivel felvenni a kapcsolatot. Megnézzük a munkahelyeket, csak bezárnak, nem nagyon 
jönnek létre, amik létrejönnek, azok pedig kis, ilyen 3-4 fős bankfiókokkal nincs mit. Innen a 
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nagyobb vállalatok, akikkel ezt lehetne, azok elfele mennek, mindenki, ha van még egyálta-
lán. Tehát kizárólag csak arra tudunk támaszkodni, amilyen szakok iránt érdeklődés van a 
tanulók irányából. Piackutatásnál ez is szempont volt, hogy olyan képzést indítani, ami már 
több helyen folyik, minek indítsunk, nincs értelme.” 

(középiskola, Észak-Alföld)

„Tehát tulajdonképpen nem kellett ahhoz egy formális fölmérés, egy hivatalos fölmérés, hogy 
azt mondjuk, mi bemérjük, hogy kell vagy nem, és mondjuk az a kezdeti időszakban létező 
három-négyszeres túljelentkezés egyértelműen bizonyította, hogy kell. Van kereslet iránta. 
Tehát szabályos, hivatalos fölmérés nem volt.”

(középiskola, Nyugat-Dunántúl)

„Tehát a piackutatást így végeztük, hogy mire lenne elég hallgató. Meg más intézményektől, 
akik ilyen képzést szerveztek, onnan is jött az információ, hogy sikeresen működnek ezek 
programok.” 

(középiskola, Észak-Alföld)

„Hogy őszinte legyek, nem a munkaerőpiachoz igazítjuk elsősorban a szakmákat.”
(középiskola, Észak-Alföld) 

Az iskolák harmadik csoportja – jellemzően, de nem csak középiskolák, hagyományos és piaci 
alapon működő intézmények egyaránt – az interjúkban a munkaerő-piaci igényeknek való meg-
feleléssel kapcsolatosan alapvetően azt az álláspontot képviselik, hogy az igény nem felmérhe-
tő, egyrészt mert Magyarországon a munkaerőpiac kialakulatlan, vagy nincs is, másrészt pedig 
azért, mert ami van, az is rendkívül gyorsan változik, és ez (intézményi szinten) követhetetlen. 
Az ilyen típusú válaszok nem tekinthetők a feltett kérdés, illetve az elvárásként megfogalmazha-
tó felmérés alóli kibújásnak, a gondolatok mögött nyilván rengeteg tapasztalat rejtőzik. Valóban 
nincs könnyű helyzetben az, aki munkaerő-piaci prognózisokat szeretne készíteni, illetve alkal-
mazkodni az elvárásokhoz. A jelenlegi gazdasági válság a helyzeten azóta nyilván tovább ron-
tott. A felmérések teljes elutasítása azonban csak néhány interjúban tapasztalható, a többség bár 
használja, de megbízhatatlannak, értelmetlennek tartja őket. Nem véletlen, hogy ez a felfogás 
sokkal inkább jellemző az ország gazdasági problémákkal terheltebb keleti felén levő középis-
kolákra, hiszen e megyék/régiók munkaerő-piaci helyzete lényegesen rosszabb állapotban van 
a dunántúli területeknél. Ezek az iskolák a képzési kínálatukat egyrészt adottnak vélik (követ-
kezik a középfokú oktatásukból), másrészt – néhány interjúból érzékelhetően – a beiskolázott 
diákjaik száma stagnál vagy csökken, leszálló ágban vannak, várhatóan képzési szerkezetet kell 
váltaniuk.

„A munkaerőpiacnak meg kellene feleljen a képzési kínálat, ám a munkaerőpiac totál nem tud-
ja megmondani, hogy mi kéne. Milyen kompetenciákkal rendelkezzen, és mi kellene tényleg, 
nem tudják megmondani. A TISZK-ek sem mondják meg, vagy azoknak a felügyelőbizottsága, 
pedig az állítólag azért van, hogy az mondja meg. Én nem látom, hogy megmondaná.”

(főiskola, Észak-Alföld)
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„Az igazság az, hogy ezek elég megbízhatatlan dolgok, a munkaerő-piaci felmérések. Minden 
a kapcsolatokon múlik. A szakmában be vannak töltve az álláshelyek. Itt azon múlik az ál-
láshely, hogy ki megy el valahonnan.”

(egyetem, Nyugat- Dunántúl) 

„Azt, hogy a munkaerőpiacon mire van igény, tulajdonképpen lemérni pontos számokkal nem 
lehet, ez ilyen ösztönös tulajdonképpen, meg hát az ember figyeli a világot, figyeli a környe-
zetét, a tévét meg a rádiót, internetet. Jó, hát figyeljük mi a munkaerő-piaci híreket, de hát az 
nem sokkal többet hoz a konyhára, mint hoznak például a hirdető újságok.”

(középiskola, Budapest)

„Na most, hogy a munkaerő iránti igény hogyan változik, nincs ember, aki ezt meg tudná 
mondani.”

(középiskola, Észak-Alföld)

„Az a gond a képzésekkel, hogy nem nagyon látni, még azok se, akik ténylegesen, akik az ipar-
ban, termelésben dolgoznak, nem tudják pontosan, mi lesz 5 év múlva, mire lesz szüksége.”

(középiskola, Észak-Magyarország)

„Ez egy agyrém! Ez a munkaerő-piaci megfelelés. A múltkor is hallottam egy kutatásról, hogy 
a nagy cégek másfél évre előre már alig tudják megmondani, hogy másfél év múlva mire, és kire 
lesz szükségük. Akkor most miről beszélünk?”

(középiskola, Budapest)

„A munkáltatói igények, hogy most mit is tudjon az a végzett gyerek, na ezek folyamatosan 
változnak, és nehéz felmérni, azt nem egyszer, hanem folyamatosan kéne, mindig.”

(középiskola, Észak-Alföld)

Összegezve az eddig leírtakat, meglehetősen egyértelműnek tűnik, hogy a felsőfokú szakkép-
zések bevezetését elsősorban nem a valós munkaerő-piaci igények (több interjúalany is jelezte, 
hogy az FSZ egyik fő problémája, hogy a munkaerőpiac még mindig nem ismeri eléggé, azaz 
nyilván nincs ilyen típusú végzettséggel kapcsolatos igénye az oktatási rendszer felé), hanem 
az iskolák profitorientáltsága, a gyerekekért, illetve a fejkvótákért folytatott harc vezérelte. En-
nek a kijelentésnek a tartalmát megerősíti a későbbiekben a diákok képzést követő sorsának 
elemzése.

Együttműködés

Az együttműködési formák vizsgálata esetében az eddig követett elemzési szempont (közép-
fok-felsőfok) nem alkalmazható, így a fejezet célja egyrészt egyfajta történetiség megragadása, 
bemutatása, másrészt az együttműködésekben rejlő tipikus formák megtalálása volt. 

Az előzőekben utaltunk arra a tényre, hogy a felsőfokú szakképzés bevezetése óta a kép-
zést folytató intézmények száma változó: az elmúlt években egyre csökkenő dinamikával, de 
nő2. Ezáltal természetszerűleg – bár lassuló ütemben – szélesedik a középiskolák és a felsőfokú 

2 Lásd a tanulmánykötetben Farkas Éva írását.
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intézmények közötti kapcsolatrendszer is. Ez a növekedés a már kialakult viszonyokat alapvető-
en nem befolyásolja. Az új OKJ bevezetésével3 kialakult újraakkreditálási kényszer vélhetőleg 
megmozgathatta valamennyire a struktúrát – néhány késlekedő egyetem/főiskola partnerintéz-
ményei az interjúkban is jelezték, ha az adott felsőoktatási intézmény nem tudja megoldani a tör-
vényi szabályozásból fakadó feladatokat, akkor váltani fognak –, de alapjaiban véve a rendszert 
már kialakultnak tekinthetjük. Nincs már lehetőség a dinamikus növekedésre, azok a felsőokta-
tási intézmények, amelyek eddig nem léptek ki a felsőfokú szakképzés piacára, már nem tudnak 
olyan képzési és együttműködési ajánlatot tenni, ami megváltoztatná a létrejött viszonyokat.

Magának a kapcsolatrendszernek az elemzésére nincs lehetőségem, de feltétlenül érde-
kes lenne egy olyan hálótérkép megrajzolása, amelyen a felsőfokú szakképzést folytató intézmé-
nyek területi elhelyezkedése kiegészülne az összes kapcsolat ábrázolásával. A meglevő adatok 
azt mutatják, hogy a képzési struktúra és az együttműködés ezen hálóját korántsem jellemezné 
(vagy nem olyan mértékben) az a területiség, amely jellemzi például a felsőoktatási intézmé-
nyek hallgatóinak lakhely szerinti megoszlását, azaz hogy egy intézményben az adott régióból/
megyéből/városból származó diákok vannak a legtöbben. (Ez a fajta röghöz kötődés várható-
an – a gazdasági válság következtében – a családok teherviselési képességének csökkenésével 
nőni fog.) Az a vonzóerő tehát, amelyet egy felsőoktatási intézmény az adott terület lakosságára 
gyakorol, nem tükröződik a felsőfokú szakképzést indító középfokú intézményekkel kialakított 
kapcsolati rendszerben. Az együttműködések rendkívül szerteágazóak, amelyek kialakításakor 
a távolság nem játszott szerepet. A ritka, majdnem szimbiózisban együttműködő intézmények 
mellett inkább jellemző, hogy egymástól távol eső intézmények kezdeményeznek együttműkö-
dést a szakok elindításában. Az ok végül is érthető. Az oktatási piacra fokozatosan kilépő felsőfo-
kú intézmények által kínált hallgatói státusszal a középiskolák egyre kevésbé képesek versenyre 
kelni. Az egyetemi/főiskolai jogviszony a szülők és fiatalok számára vonzó(bb) perspektívának 
tűnik, a programot adó felsőoktatási intézmény felségterületén konkurálni pedig nem érdeke 
egyik félnek sem. (Néhány esetben ez mégis előfordul, aminek több oka lehet. Egyrészt a középis-
kolai FSZ-képzés gyakran megelőzte a felsőoktatási intézményben kezdődőt, másrészt a nagyon 
népszerű képzések esetében előfordul, hogy a jelentkezők száma meghaladja a keretszámokat, 
ilyenkor a felsőoktatási intézmények megpróbálják a tanulókat átirányítani az általuk gondozott 
képzésekbe, harmadrészt lehetséges, hogy a településen/vonzáskörzetben levő középiskola egy 
konkurens felsőoktatási intézmény programját oktatja). A távoli partner egyfajta függetlensé-
get jelent a középiskolának, mert a kapcsolat és a találkozás általában rendszeres (záró vizsgák, 
féléves-éves tanári konzultációk, továbbképzések), de mégsem a napi működést meghatározó 
mértékű. A területileg közeli intézmények együttműködését – amelyek leginkább személyes 
kapcsolatokon alapulnak – ezzel szemben gyakran a közös infrastruktúra-használat, az áttanító 
főiskolai/egyetemi oktatók jellemzik, ennek minden előnyével és hátrányával együtt. 

„Úgy készítjük el az órarendet, óratervet, hogy meghatározzuk minden félévben, mely tan-
tárgyak azok, amiket a főiskolai oktatók tanítanak, és mely tárgyak, amiket itt nálunk, a 
középiskolában. Ami a főiskolai bemenetnél számít, azokat az ő oktatóik adják le, és azokat 
a tárgyakat, amiket mi jobban tudunk, azt mi.”

(középiskola, Dél-Alföld)

3 Lásd a tanulmánykötetben Farkas Éva írását.
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„Az én hallgatóim ugyanolyan joggal használják az egyetem sportpályáját, tornacsarnokát, 
hát azért én fizetek, nyilvánvalóan, de ugyanígy az egyetemi hallgatók idejönnek a …ba4, 
kettőtől van velük órám, és én itt tartom az órát, mert az egyetemen nincs hely. Vagy ha szűk 
a számítógép-kapacitásuk, akkor is, hogy na, gyertek. Tehát ez egy nagyon szoros kapcsolat, 
szimbiózisban élünk.” 

(középiskola, Észak-Alföld)

„Ugyanakkor a beszámítható tanegységeknél ragaszkodnak az egyetemi, a …-os oktatókhoz. 
Ez tény. A beszámítható tanegységeket …osok tanítják.”

(középiskola, Budapest)

„Tehát ott járnak a gyerekek, aminek az is az előnye, hogy neki ott komplett felszerelt labora-
tórium van. Ami nekünk például nincs, és akkor eleve egy héten egyszer-kétszer ott tanulunk. 
Vagy például a vizsga ott lesz, az ottani hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanulókkal közö-
sen. Tehát ennyire napi kapcsolatban vagyunk velük.”

(középiskola, Dél-Alföld)

„Akkreditálunk szakot, például az idegenforgalmi szakmenedzser szakot, másrészt ez nem 
egy egyszerű akkreditáció lesz, hanem egy kölcsönös átoktatás. Ők például tantermi előadá-
sokat a mieinknek is tartanak, mi pedig gyakorlatban vagyunk sokkal jobbak, mint az egye-
tem, de az nyilvánvaló is, mi meg abban tudunk segítséget nyújtani. Például a cégekkel való 
kapcsolata az egyetemnek meg se közelíti a mienket, természetszerűleg.”

(középiskola, Dél-Alföld)

„Jellemzően az, hogy hallgatói jogviszonyban van a diák, és bizonyos tárgyakat, amikhez ne-
kik a gyakorlati feltételeik jobbak, […] bizonyos tanegységeket kihelyezünk oda. Azokat ott 
végzik el. […] Ez teljesen ésszerű, hisz nyilván, mint felsőoktatási intézmény, bizonyos szak-
mákhoz mi nem tudunk olyan laborokat biztosítani, és akkor ezeket ott kint biztosítjuk.”

(főiskola, Észak-Magyarország)

„Hát például van egy ilyen villamosipari szakközépiskolai itt ...-en, és akkor vele együtt ki-
dolgoztunk a villamosmérnök-asszisztens képzést, és ugye nekik megvannak a laborjaik, a 
technikai eszközeik, a robotjaik, meg nem tudom mi. Nálunk ugye az egyetemről össze tudjuk 
a TTK-ról meg tőlünk azokat az oktatókat, akik fizikusok, kémikusok és a többi, tehát az 
elméleti részéhez kellenek, a gyakorlati rész meg ugye ezeken a helyeken.”

(egyetem, Dél-Alföld)

A felsőfokú szakképzés bevezetését követő első években a szakok kidolgozásában és elindítá-
sában elsősorban a hagyományos középiskolák és a kisebb felsőoktatási intézmények voltak 
aktívak. Az új képzési formával kapcsolatos bizonytalanságok miatt, az együttműködéseket in-
formális kapcsolatok alapozták meg a gyakran egymáshoz területileg is közel eső intézmények 
esetében. Az első képzések beindulását követően mind a középiskolák, mind a felsőoktatási 
intézmények bátrabban, a távolságtól függetlenül, az elérhető előnyök függvényében kerestek 
újabb partnereket további képzéseikhez. 

4 A három pontot itt és a hasonló helyzetekben az anonimitás biztosítása miatt alkalmazzuk.
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„A kis főiskolák – ugye–, ezek viszont már sokkal korábban fölébredtek, ezeket elindították, és 
most az a tapasztalat, hogy ahogy mi beindítjuk ezeket a képzéseket, azok ott becsődölnek.”

(egyetem, Dél-Alföld)

„Ismeretségen keresztül történnek ezek a megkeresések. Természetesen meg kell küzdeni, mert 
egyre több iskola áll rá ezekre a képzésekre, most már a főiskola is profiljába vette, ő is indít 
ilyen képzéseket, ami a jelen pillanatban érthető, de nekik más a képzési tematikájuk, de a 
pénz miatt ők is egyre inkább erre nyitnak, hogy fenntartsák az iskolát.” 

(középiskola, Észak-Alföld)

Az első programok kidolgozásában a középfokú intézmények még aktív (helyenként döntő) 
szerepet játszottak. A szakképzés a főiskolák/egyetemek számára kezdetben idegen terület-
nek bizonyult, az ekkor kialakult kapcsolatok valódi partneri viszonyt jelentettek, mindkét fél 
együttműködésével. Több középiskolában dolgozó interjúalany is jelezte, hogy a közös prog-
ram kidolgozásának nagy részét – különös tekintettel a szakmák gyakorlati vonatkozásaira – ők 
végezték el, mert a kiválasztott felsőoktatási intézménynek nem igazán volt tudása a felsőfokú 
szakképzéshez kapcsolódó elvárásokról, célokról.

„Tulajdonképpen idejöttek, és azt mondták, hogy szeretnék. Mondtuk OK, de mit kell csinálni, 
mert mi nem tudtuk. Akkor előszedtük a rendeleteket, ők viszont hoztak kész terveket – ugye 
más középiskolákkal is beszéltek –, teljes tantárgyprogramokat és egyebeket, aztán csiszoltuk 
közösen ezt a dolgot. Ahogy a győriekkel kialakult ez a szerkezet, az együttműködés módja 
meg nem tudom én micsodája, azt már tudtuk akkor kínálni máshol is.”

(egyetem, Nyugat-Dunántúl)

„A …-.ban a közös fejlesztési programokban is részt veszünk, például annak idején nekik 
nem volt a programjukba nemzetközi szállítmányozás, mi vetettük fel velük, hogy akkredi-
tálják már, csinálják már, segítsenek. Tehát ezt totálisan együtt dolgoztuk ki, és ők teljesen 
rugalmasak.”

(középiskola, Budapest)

„Akkor gyakorlatilag a mi tanáraink is benne voltak a szakmai és vizsgakövetelmények, il-
letve a szakmai program kialakításában. Tehát itt, helyileg is itt, egy nagyon komoly munka 
folyt, mert 5-8 tanárunk részt vett az egyes tantárgyak programjának kialakításában, később 
a vizsgatételek kialakításában, állandó visszajelzés volt tulajdonképpen folyamatosan az is-
kola és az egyetem között, sőt még közös képzéseket is csináltunk.” 

(középiskola, Budapest)

Az együttműködés mára nagyrészt formalizálódott, a felsőfokú intézményeknek egyre kevésbé 
van szüksége a (hagyományos) középiskolák szakmai tudására, a programok elkészültek, akk-
reditálódtak, termékké váltak, amivel az intézmények kereskednek. A legfőbb vásárlók a piaci 
alapon működő középfokú oktatási intézmények, amelyek nagy részének nem is célja a szakmai 
tartalmakhoz való hozzászólás, a képzés lehetséges finomhangolása. A terméket továbbértéke-
sítésre veszi át, a programot (és a hozzávalókat) készen kapják és alkalmazzák. 
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„Mindent ők adnak, mindent ők adnak hozzá, az utolsó szögig. Tulajdonképpen mi a hely-
színt meg az oktató tanárokat adjuk hozzá.”

(középiskola, Észak-Alföld)

„Az anyagelkészítő az mindig a felsőoktatási intézmény. Mi megkapjuk, és ahogy van, azt 
oktatjuk, ez minden esetben így van, tehát a főiskola és az egyetem esetében is.” 

(alapítványi középiskola, Közép-Dunántúl)

„Ezek gyakorlatilag mind alapítványi iskolák, egy önkormányzati van közte. Rugalmasab-
bak, sokkal inkább be tudnak egy ilyen képzésbe kapcsolódni, mint egy önkormányzati, ahol a 
fenntartónak a szerződéseket mindig ellen kell jegyezni. Nem mi kopogtatunk, ők jönnek.”

(főiskola, Budapest)

„Készen kapunk mindent, mi semennyire nem veszünk részt semmiféle tananyag kidolgozá-
sában, de hát ez mindenhol így van. Tekintve, hogy azé az intézményé, ő regisztráltatja a 
szakképzést.”

(középiskola, Budapest)

„Nekünk mint felsőoktatási intézménynek nagyon – hogyan is fogalmazzam – nagyon ké-
nyelmes megoldás az, hogyha együttműködési megállapodás keretében szakközépiskolába ki-
helyezzük a képzési programunkat. Nálunk ez úgy működik, hogy van ennek egy minőségbiz-
tosítási protokollja, amit kidolgoztattunk, és gyakorlatilag bárkivel leszerződünk, aki ennek 
a protokollnak megfelel. És jönnek sorban a középiskolák, mert ugye ott a technikusképzés 
megszűnése meg egyebek miatt, szükségük van pótolni a tanulói létszámot. És hát én meg 
tudom mutatni, hogy most körülbelül 30-40 középiskolával vagyunk csak most tárgyalás-
ban, Ők felvehetik a tanulót, tanulói normatívát kérhetnek a minisztériumtól rá, és nekünk 
pedig fizetnek ezért 10 százalékot. Van 15, az is általános. A szakközépiskoláknál ez most 
élet-halál kérdés, ezen múlik, hogy bezárják-e vagy nem, hogy tud-e mondjuk még 50 gyereket 
behozni, és akkor nem kell a tanárokat elbocsátani, és hát ezek bármire hajlandóak azért, 
hogy kössünk velük szerződést. Zaklatnak gyakorlatilag minket.” 

(egyetem, Dél-Alföld)

A rendszer működéséből következik, hogy a partnerek kiválasztásának szempontjaiban erőtel-
jes a szerepe a presztízsnek. A vásárlónak nyilván nem mindegy, hogy a képzés mögött milyen 
intézmény áll, még ha ez többé-kevésbé csak formalitás is, hiszen a végrehajtó intézménynek az 
együttműködési megállapodás keretein kívül jellemzően nincs köze a programot jegyző felső-
fokú intézményhez. A képzések kimeneti követelményeivel kapcsolatos elvárások pedig lehetet-
lenné teszik a programok közötti jelentős különbségek kialakulását. A partnerválasztásban meg-
levő presztízsdominancia következtében alakulhatott ki olyan helyzet, hogy egy a közgazdasági 
szakmacsoportban képző, etalonnak számító felsőoktatási intézménynek több tucat középfokú 
oktatási intézménnyel van együttműködési megállapodása. Egy ilyen mértékű expanzió termé-
szetesen felvet bizonyos mennyiségi kérdéseket az együttműködési megállapodásokban rögzí-
tett vállalások teljesítésével kapcsolatosan, de az interjúk többségében a középiskolák számukra 
elfogadhatónak, korrektnek ábrázolják a kapcsolatot.
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„Azt gondolom, hogy nekünk nagyon nagy szerencsénk volt a …. Karával, abszolút partneri 
az együttműködés, és nem a majd ők megmondják, hogy mit kell csinálni stílus. Ők utánunk 
indultak egy évvel, tehát nekünk nincs ilyen értelemben gondunk, abszolút tényleg partner-
ként dolgozunk együtt.”

(középiskola, Közép-Dunántúl)

„Én nem sajnálom, mert az én partnereim adnak is érte, elviszik a normatíva nem tudom 
hány százalékát, de adnak érte.” 

(középiskola, Dél-Alföld)

„Mivel jó a személyes kapcsolat, ugye azért évente egy-két konferencia meg közös értekezlet 
van a főiskolán, ahol azért a búját-bánatát elmondja az ember, meg megbeszéljük a szakmai 
kérdéseket. Jó a szakmai kapcsolat, jó volt és jó, tehát bármikor e-mailben, telefonon keressük 
egymást, és a vizsgákon mindvégig, tehát 10 év óta vagy vizsgaelnököt adtak, vagy vizsgabi-
zottsági tagot.” 

(középiskola, Nyugat-Dunántúl)

„Teljesen vegyes. A bevezetés körülményei részben a főiskola is aktív, szakmai kapcsolatok és 
egyéb fórumokon létrejött kapcsolatok ebben segítséget nyújtanak, de volt olyan szakközépis-
kola, amely hallván a lehetőségről, megkeresett tulajdonképpen bennünket.”

(főiskola, Észak-Magyarország)

A korrekt kapcsolat ára 5-20% közötti rész a diákok után beérkező fejkvótából, ami jelentős – 
szabadon felhasználható – bevétele a felsőoktatási intézményeknek. A kisebb felsőfokú intéz-
mények költségvetésében jelentősebb arányt képvisel a felsőfokú szakképzési érdekeltségekből 
szerzett jövedelem, 6-7 középiskolákban gondozott képzés annyit tesz, mintha az intézményben 
indulna egy csoport. Az FSZ-hez kötődő források megszerzése mára rutinfeladattá vált. A fej-
kvótából való részesedés azonban csak egyik – még ha a legjelentősebb is – a lehetséges előnyök 
közül. Az áttanítás kiegészítheti az oktatók jövedelmét (intézményen belüli képzésnél emeli az 
óraszámot), az elvégzett tantárgyak későbbi beszámítása érdekében jól fogynak az adott intéz-
mény jegyzetei is, a képzés során kihasználtak a marketinglehetőségek a hallgatók irányába (pél-
dául a felsőoktatási intézmény meglátogatása). 

„Tulajdonképpen nekünk kapcsolataink vannak, pontosan is nem tudom megmondani, mert 
ez a terület nem hozzám tartozik, de több mint 22 szakközépiskolával, és amikor a közép-
iskolából valamiféle jelzés érkezett, hogy nekik ilyen-olyan szakra lenne szükségük, akkor mi 
ezt az igényt próbáltuk kielégíteni. Tehát ily módon is kerültek akkreditálásra képzéseink.”

(főiskola, Észak-Alföld)

„Mi 42 iskolával együttműködési szerződésben vagyunk, az iskola diákjai tanulói jogviszony-
ban vannak, rájuk a közoktatási törvény érvényes. A mi fiataljaink hallgatói jogviszonyban 
vannak, és a felsőoktatási törvény érvényes. Imitt-amott megegyezik a kettő, de nagyon-na-
gyon sok különbséget mutat.”

(főiskola, Budapest)
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Az együttműködés tartalmára vonatkozóan egyfajta standard alakult ki. A partneri támogatás 
a program átadása mellett jellemzően rendszeres, de nem túl gyakori konzultációkból (éves-fél-
éves, problémamegoldó, továbbképzés jelleggel), folyamatos elektronikus kapcsolattartásból a 
szak gazdáival, illetve az adott tárgyak felelőseivel, a programadó intézmény képviseletével a 
záróvizsgák alkalmából, valamilyen minőségbiztosítási rendszer működtetéséből, a tematikák 
és a dolgozatkérdések átadásából áll.

„A főiskola a szakmai irányítást olyan módon végzi egyrészt, hogy minden egyes tantárgy-
hoz megadja a tantárgyi mutatót, a tematikát, megmondja azt, hogy milyen könyvekből illik 
oktatni, vagy kell oktatni, és pontosan mit, tehát órára lebontva, 14 hétre lebontva, valamint 
a ZH-kat, a dolgozatokat ők készítik el. Van a főiskolán egy szakmai kapcsolattartó, ő a to-
vábbképzési igazgató lényegében, van egy adminisztratív kapcsolattartó.”

(középiskola, Közép-Dunántúl)

„A középiskoláknak semmi beleszólásuk nincs, persze vannak, mennyi is, egy tanévben leg-
alább három alkalommal minden középiskola meg van ide hívva, az ottani tantárgyfelelősök 
találkoznak a mi tantárgyfelelőseinkkel. Átbeszélik, körülbeszélik magát az egy bizonyos 
tantárgynak a tananyagát, tematikáját, de volt már rá példa, hogy egy bizonyos középiskola 
jelezte, hogy valami ilyesmit vagy olyasmit kellene tanítani, és akkor azért lett egy bizonyos 
tantárgy kialakítva. Tehát ezt azért megpróbáljuk közösen.” 

(főiskola, Észak-Alföld)

„A középiskolák a teljes szakmai képzést, a gyakorlatig bezárólag mindent maguk szervez-
nek. Mi csak a szakmai felügyeletet látjuk el. Körülbelül az van, hogy megkötöttük a megál-
lapodást, ott van a tanterv. És akkor minden egyes tantárgynak megvan a tantárgyfelelőse. 
Ez a tantárgyfelelős tartja a kapcsolatot az összes középiskolában az adott tárgyat oktató 
tanárral. Megadja a teljes tananyagot, hogy mit, hogyan kell tanítani, 15 hetes lebontásban. 
Általában félévente egyszer, vagy attól függ, milyen az intézet, tartanak egy értekezletet, be-
hívják az összes oktató tanárt. Így tartják a kapcsolatot.”

(főiskola, Közép-Dunántúl)

Diákok, oktatók, célok és eredmények

Diákok

Arra a kérdéskörre, hogy kik a felsőfokú szakképzésre járó diákok, és mi jellemzi őket, meglehe-
tősen sokszínű, széles skálán mozgó válaszok érkeztek. A képességek, egyes személyiségjegyek 
értékelése mellett gyakran a diákok szociális, illetve szociokulturális helyzetét is jellemezték 
az interjúk alanyai. Az általuk elmondottakra igaz, hogy az információk elsősorban a tanítás, a 
mindennapok során szerzett tapasztalataikból származnak, a hallgatók körülményeinek mód-
szeres felmérése csak a néhány esetben történt meg. Diákjaik jellemzésénél a legkönnyebb 
helyzetben a hagyományos középiskolák vannak, hiszen FSZ-es tanulóik jelentős része közép-
iskolai éveit is ugyanabban az intézményben töltötte. Ez a többletinformáció érdekes módon 
azonban nem alakított ki markánsan más típusú véleményeket a tanulókkal kapcsolatosan. A 
diákok megítélésében jelentős eltérések tapasztalhatók, de a különböző értékelések nem állnak 
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egyensúlyban, a többségi vélemények mellett természetesen meg fogom jeleníteni a másféle ki-
sebbségi nézeteket is.

Nincs eltérés abban, hogy felsőfokú szakképzésben tanuló diák az lehet, aki jelentke-
zik, akárki, ha a minimális követelményeknek megfelel (sikeres érettségi), mert nincs szűrési 
lehetőség, a bejutást legfeljebb egy-egy népszerű szaknál a betöltődő keretszámok, illetve a lét-
számhiány miatt el nem induló képzések akadályozhatják meg. A felvételi nélküli rendszernek 
természetesen vannak előnyei, az oktatáspolitika ezzel a módszerrel előnyökhöz juttathat egy 
képzési formát. Problémát az jelent, ha egyrészt az oktatáspolitikán kívül a gazdaság és a társa-
dalom nem preferálja az adott képzést, másrészt ha a képzési forma eredeti céljai nem tisztázot-
tak, illetve a célok megvalósulását a képzésbe bekerülő célcsoport tagjai nem képesek elérni (ezt 
támasztja alá a rendkívül magas lemorzsolódás). Ha bárki bejuthat a felsőfokú szakképzésbe, 
akkor a képzés képzelt (és vágyott) értéke is amortizálódni fog, és amortizálódik is.

„Itt nálunk a felsőfokú szakképzésre szinte mindenkit felveszünk. Válogatás […]az igazság 
az, hogy nem is tudjuk feltölteni azt a létszámot, amire kapnánk finanszírozást.”

(főiskola, Közép-Dunántúl)

„Nem válogatunk. Nem teszi lehetővé ez a felvételi rendszer. Mi szeptember elsején találko-
zunk a hallgatókkal először, amikor beiratkoznak. Addig azt sem tudjuk, hogy kik, mik, még 
a nevüket sem tudjuk.”

(egyetem, Dél-Alföld)

„Felvételi nincsen. Érettségije kell legyen, bejelentkeznek a meghirdetett képzésre, és akkor az 
érettségi eredményeik alapján sorba állítjuk őket, és az első harmincat fölvesszük”

(szakközépiskola, Közép-Dunántúl)

„Mindenkit felveszünk, mindenki mindenkit fölvesz. És csak azt a szakot nem indítja el, ami 
nagyon létszám alatt van, és látszólag olyan lesz a lemorzsolódás, hogy tényleg nem éri meg 
elindítani.”

(szakközépiskola, Budapest)

„Ha többen jelentkeznek, akkor az érkezési sorrendben meghúzzuk a határt, ha befér min-
denki, akkor mindenkit felveszünk. Ezzel a többi iskola is mind így van.”

(főiskola, Budapest)

„Nincs felvételi, nem is lehet. Ez ugye nagy vita, hogy egészségügyi alkalmassági sem kell hoz-
zá.”

(szakközépiskola, Közép-Dunántúl)

A felsőfokú szakképzéssel kapcsolatosan gyakori megállapítás, hogy egérútként, ugródeszka-
ként, parkolópályaként (is) szolgál, elsősorban azoknak a diákoknak, akik a felsőoktatásba tett 
sikertelen felvételijük következményeképp keverednek ide. Jobb híján eltöltenek itt egy vagy két 
évet, mintegy felkészülésként a következő felvételijükre. Ez természetesen csak a diákok egy 
részét jellemzi, arányuk szakmánként változó, de összességében csökkenő képet mutat.
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„[…] és főleg olyanok jönnek, akik sikertelenül felvételiztek valamilyen felsőfokú intézmény-
be.”

(szakközépiskola, Budapest)

„Egyik az, hogy érettségi után nem sikerült sehova se felvételt nyerni, és valahol lennie kell, 
valamit tanulni kell, ez a kisebbik hányada.”

(szakközépiskola, Nyugat-Dunántúl)

„Azt azért tudni kell, hogy a középiskolákból – és nem csak ….-on, hanem országosan – csak 
azok jönnek OKJ-s képzésre vagy FSZ-re, akiket abban az évben nem vettek fel, mert kevés 
volt a pontszám, vagy nem is akart jelentkezni. Tehát abból a körből válogatnak a hozzánk 
hasonló szakképző iskolák, akik érettségi utáni képzéseket szerveznek, akiket egyetemre nem 
nyertek felvételt, tehát mi ezeket a tanulókat kapjuk.”

(szakközépiskola, Észak-Alföld)

„Sok a hátrányos helyzetű gyerek, parkolópályások, jövőkép nélküliek, olyanok jelentkeznek 
leginkább, akik nem nyertek felvételt valamilyen felsőoktatási intézménybe.”

(szakközépiskola, Budapest)

„[…] egy másik szempont, amit én láttam és hallottam szülők, gyerekek szájából, egy kicsit 
egy parkolóállomásnak is nagyon jó.”

(egyetem, Dél-Dunántúl)

„Parkolópálya egyértelműen. Legfőképpen parkolópályának használják, mert nem jutottak 
be a felsőoktatásba, és ezzel pedig ugye nem vész el az életükből, nem kallódnak, hanem ok-
tatásban vannak.”

(főiskola, Észak-Alföld)

A felsőoktatásba sikertelenül pályázók mellett a diákok másik, szakonként szintén változó 
arányú része eleve nem is próbálkozott a továbbtanulással. Az ő képességeikről és tudásukról 
– nem feltétlenül megkülönböztetve őket a sikertelen felvételizőktől –, néhány kivételtől elte-
kintve, meglehetősen homogén képet festenek interjúalanyaink: általában gyengének vagy a 
felsőoktatásba bekerülteknél gyengébbnek ábrázolva őket, alaptudásukat pedig – kiemelten 
kezelve az idegennyelv-tudást – hiányosnak. Megjegyzendőnek tartom, hogy a felsőoktatási 
intézmények megfogalmazásai a gyengébb képességekkel kapcsolatosan gyakorlatilag teljesen 
megegyeznek. 

Ezen majdnem homogén megítélés alól a levelező képzésben tanuló, már dolgozó fel-
nőttek jelentik az egyik kivételt. Az ő megítélésük jellemzően pozitív, teljesítményüket pedig 
jónak értékelik válaszadóink. A felsőfokú szakképzés további expanziójának ők lehetnének az 
elsődleges célpontja. A dolgozó felnőttek között már meg-megjelennek azok a diplomás, mun-
kanélkülivé vált emberek is, akik valami gyakorlatiasabb tudással kívánják javítani munkaerő-
piaci helyzetüket. 

A kivételek közé sorolódnak még azok a diákok, akik valamilyen erős egyetem népszerű 
szakára nem jutottak be, valamint azok – sajnos tendenciaszerűen növekvő számban –, a jó vagy 
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jobb képességű diákok, akiknek anyagi lehetőségeik nem engedik meg, hogy a felsőoktatásban 
folytathassák tanulmányaikat. 

„[…] a beiskolázás során olyan felkészültségű hallgatók jelennek meg, akik ugyan bekerülni 
betudnak, mert a keretszámok adottak, de a képzési követelményeknek már nem tudnak ele-
get tenni. Tehát egyszerűen kibuknak. Magyarázata ennek az, hogy ezekben a szakmákban a 
jobb képességűek bekerülnek az alapképzési szakra.” 

(főiskola, Észak-Magyarország)

„Nagyrészt olyanok kerülnek hozzánk, akik nem erős gimnáziumokból jönnek, vagy az erős 
gimnáziumokból olyanok, akik nem akarnak nagyon erős egyetemre menni. Nem magas 
pontszámú hallgatók jönnek. […] Ezeknek viszonylag nagyok a hiányosságaik, mind mate-
matikában, mind fizikában, tehát az alapismeretekből, de közismeretekből is. Ezért a főisko-
lai képzés elindul elsősorban egy hiánypótlással, ami szükséges ahhoz, hogy a hallgatókat a 
szakmájukra tudjuk tanítani. Ezek a leg főbb problémáink.”

(főiskola, Közép-Dunántúl)

„A zöme biztos, hogy a gyenge, de nekünk volt itt 104 pontos FSZ-esünk is.”
(egyetem, Közép-Dunántúl)

„A felsőfokú képzésre is jellemző, hogy rosszabb alaptudással jönnek a hallgatók. A nyelvtu-
dás hiánya borzasztó nagy gond.”

(egyetem, Nyugat-Dunántúl)

„Az Fsz-ben döntően olyanok, akiknek nem sok esélyük van arra, hogy a felsőoktatásba fel-
vegyék. Én nem tudom, mit csináltak a középiskolában, de nagyon-nagyon gyengék voltak 
nyelvből.”

(egyetem, Nyugat-Dunántúl)

„[…] ezek nyilván nem a legjobb, négyes-ötös tanulók, hanem inkább az ez alatti réteg. Na, 
most aki nagyon kettes, az a legelején kibukik, tehát az teljesen nyilvánvaló […].”

(szakközépiskola, Budapest)

„A leggyengébbek maradnak itt, roppant nehéz velük boldogulni. És a jó képességű, az is van, 
és egyre több lesz, mert ő meg nem tud továbbtanulni, az anyagi háttér nincs meg. Ha nincs is 
tandíj, de utazás, szállás, könyv stb., és enni is kell.”

(szakközépiskola, Észak-Alföld)

„[…] olyan hallgatóink voltak, akik nem feltétlen azért választották az FSZ-t, mert ők buták 
voltak vagy tehetségtelenek, hanem mert családi körülményük, egyéb más körülmény nem 
tette lehetővé számukra, hogy egyből a felsőoktatásba induljanak.”

(egyetem, Közép-Dunántúl)
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„Az estisek az egy teljesen más világ. Semmi panasz nincsen rájuk, hihetetlenül szorgalmasak, 
nagyon jól tanulnak.”

(szakközépiskola, Közép-Dunántúl)

Az eddig felsorolt csoportok mellett külön kell említeni azokat a (növekvő létszámú) nappali 
szakos egyetemi/főiskolai hallgatókat, akik alapképzéses tanulmányaik mellett járnak ugyan-
annak az intézménynek a felsőfokú szakképzési szakára. Utóbbi csoport létszáma a felsőoktatási 
intézmények törekvései következtében (is) növekszik. A hallgatók alapszakjukból számos órát 
kreditáltatva, félgőzzel szereznek szakmát, miközben dupla részesedést szereznek az egyetemi 
szociális- és ösztöndíjrendszerből, de nemcsak nekik, hanem intézményüknek is megtérül ez a 
kettősség, a fejkvóta szintén duplán érkezik. 

„Nagyon jelentős visszaáramlás van. Egyetemisták jönnek el a szakképzést is fölvenni, erre 
a marketingünkben kicsit rá is fekszünk. Ugye van ez a – szerintem szándékos joghézag, 
hogy amennyiben valaki elsőéves Bsc/Ba-hallgatóként fölvesz egy FSZ-t, akkor a bachelor 
utolsó két évében, meg az FSZ utolsó két évében párhuzamosan finanszíroz az állam, tehát 
mind a két intézmény megkapja a hallgatói normatívát, ő pedig két helyről kap ösztöndíjat 
és egyebeket. Ezt például nagyon próbáljuk az egyetemisták között népszerűsíteni, hogy a Bsc 
szakjuk mellé – és hát gyakorlatilag az 1000 hallgatómból 519 egyetemista van – […], tehát 
se finanszírozott félévet nem vesztenek, pluszösztöndíjat kapnak, az intézmények is jól jár-
nak. Tehát erre nagyon ráfeküdtünk, hogy ezt népszerűsítsük, és jönnek is sokan. […] akik 
eljönnek hozzánk, és ők gyakorlatilag a 120 kreditből 70-80 kreditet el tudnak itt fogadtatni. 
Mert végül is ezt tanulta, azt tanulta, mind tanulta, és akkor pár speciális, gyakorlatilag csak 
azokat a plusztárgyakat kell elvégeznie, amit ott még nem tanultak. Ők szoktak is kapni en-
gedélyt a dékánhelyettes úrtól, hogy összevonják akár egy évre, mivel ugye erre lehetőséget ad 
a felsőoktatási törvény, hogy összevonjon féléveket, így 2 év helyett 1 év alatt el tudják végezni, 
és hát gyakorlatilag úgyis az a lényeg, hogy le tudnak vizsgázni. A másik, ami még érdekes, a 
nyelvtanulók. Külgazdasági üzletkötő meg gazdasági idegen nyelvi levelező. Ezeknek a kép-
zéseinknek az a lényege, hogy hatalmas mennyiségben tanulnak idegen nyelvet, például ezen 
a külgazdasági üzletkötő szakon heti 10 órában tanulnak az első félévben nyelvet. Ezekre a 
szakjainkra klasszikus az, hogy egyetemisták jönnek, akiknek már van középfokú nyelvvizs-
gájuk minimum, hiába nem előírás.” 

(egyetem, Dél-Alföld)

A képességek megítélésével szemben bizonyos személyiségjegyekkel kapcsolatosan sokkal szór-
tabb véleményeket fogalmaztak meg az alanyok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy más tapasz-
talatokkal rendelkeznének a diákokról, hanem hogy az interjút adó kollégák más-más attitűddel 
gondolkodnak róluk: míg egyikük céltalannak, motiválatlannak látja a tanulót, addig a másikuk 
későn érő típusúként gondolkodik ugyanarról a helyzetről. A felsorolt jellemzők – motiválat-
lanság, céltalanság, hogy a diák gyakran azt se tudja, miért van egy adott képzésen, miről is szól 
az a szakma, amit választott és elsajátítani igyekszik – vélhetőleg a felsőfokú szakképzés egyik 
legnagyobb problémájának, a nagymértékű lemorzsolódásnak az egyik meghatározó oka, amely 
probléma kezelésére éppen a pedagógusok pozitív attitűdjei, illetve egyfajta speciális pedagógiai 
felkészültség lehetne hatással. 
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Vannak intézmények, amelyek komoly erőfeszítéseket tesznek diákjaik érdekében, a 
hiányzókat, kimaradozókat valamilyen formában megkeresik, segítő szolgálatokat működtet-
nek, az igazgató és az oktató szobái nyitva vannak a hallgatók előtt. Ez a fajta támogató hozzá-
állás azonban nem minden intézményre jellemező, és általában is gyakran hiányzik az oktatók 
releváns pedagógiai felkészültsége. A gyakran a versenyszférából érkező tanárok sokszor egy-
általán nem rendelkeznek pedagógiai végzettséggel, szakmailag ugyan lehetnek kiválók, de az 
oktatás hatékonyságát természetesen nem csupán ez befolyásolja.

„Nagyon gyerekek még, de mikor kikerül 18 évesen, azt hiszi, hogy övé a világ. Imádom őket, 
mert a legszebb korban vannak, 18 évesek, gyönyörű fiatalok, de olyan gyerekek, úgy igénylik 
a törődést, az odafigyelést, a szeretetet, a közösséget. Akik az érettségi után idejönnek, azok 
mind azért, mert nem vették fel őket főiskolára, de van, aki már eleve nem is megy főiskolára, 
mert tudja, hogy még erősödnie kell.”

(szakközépiskola, Dél-Alföld)

„Másrészt pedig, hogy valóban nem annyira jó pontszámokkal jöttek a középiskolából, ami 
nem azt jelenti, hogy itt nem lesz jó tanuló, mert egy év alatt sokat érik a gyerekek személye.”

(egyetem, Dél-Dunántúl)

„Mostanra annyira zagyva a kép, hogy a felsőfokú szakképzésbe bejövő diákoknak a – hát 
nem akarok nagyon durva lenni –, majdnem a fele úgy jön, hogy nem tudja, hogy mit akar. A 
szülők azt érzik, hogy a gyerek nem elég érett, azt látják, hogy a tanulmányi eredményei nem 
teszik lehetővé, hogy főiskolára vagy egyetemre menjen.” 

(főiskola, Budapest)

„A nappalis csak ide bejárogat, céltalan, nem tudja, hogy mit akar. Valaki kitalálja, hogy 
főiskolára megy: vannak ilyen irreális elképzelések is egyébként.”

(szakközépiskola, Közép-Dunántúl)

„A legtöbbjének fogalma sincs, hogy hova jött, tehát most itt, ha már elvégzett egy félévet, 
egy évet, akkor talán már meg tudja fogalmazni, hogy ki az a nemzetközi szállítmányozási 
szakügyintéző.”

(szakközépiskola, Budapest)

„Olyan 30% az, aki határozott életcéllal, stratégiával bír. A többségnek semmilyen jövőképe 
nincs. Fiatal még. Gyakorlatilag úgy érzi, hogy majd lesz valahogy.” 

(szakközépiskola, Dél-Alföld)

Viszonylag pontosabb képet kaphatunk az interjúkból a diákok szociális, szociokulturális hely-
zetével kapcsolatosan. Az információk többsége ugyan szintén informatív, de az interjúalanyok 
egyéb források (ingyenes tankönyvet igénylők száma, szociális ügyben kérvényeket beadók 
stb.) idézésével már nem csupán tapasztalataikra alapozzák a megállapításaikat. A szociális 
helyzetükkel kapcsolatos állítások többsége a felsőfokú szakképzésben tanuló diákokat az alsó 
középosztály vagy az alatti szintre helyezi. A csoport azonban értelemszerűen nem homogén, 
több-kevesebb kivétel mindenhol előfordul, mind e fölötti életszínvonalra, mind ez alattira. Ha 
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egyszerűsíteni akarom a megfogalmazást, akkor azt mondhatom, hogy felsőfokú szakképzésre 
a megélhetési gondokkal küszködő, hónapról hónapra élő családok gyermekei járnak, akiknek 
helyzetét leginkább az elszegényedés elleni küzdelem határozza meg. Az anyagi bizonytalan-
ság következtében a hallgatók/diákok jelentős része kénytelen tanulmányai mellett valamilyen 
munkát is vállalni. Az általuk elvállalt munkák egy része klasszikus diákmunka, de sokan teljes 
állást próbálnak meg összhangba hozni a tanulmányaikkal, ami viszont nem mindig sikerül, és ez 
szintén jelentős oka a lemorzsolódásnak. A tanulók szociális helyzetét döntően a szociokulturális 
háttér határozza meg, a szülők iskolai végzettsége általában középfok vagy az alatti, a diplomás 
családból származó gyerek ritka, rengeteg a csonka család, és nem csupán a válások miatt, ha-
nem a diákok tekintélyes része félárva vagy árva. Az összkép alapján megállapítható, hogy az 
FSZ-re járók jelentős része valamiféle társadalmi, szociális, kulturális és – bár nincs rá infor-
mációnk, de valószínűsíthető – mentális deficittel vagy annak következtében kerül a képzésbe, 
amely deficitek kezelésére gyakorlatilag nincsenek stratégiák az intézményeken belül. 

„Nagyon sok nálunk, a hogy nevezzük, […] az első generációs értelmiségi. Akiknek a szülei 
nem diplomások”

(főiskola, Közép-Dunántúl)

„A hallgatóknak egy elég nagy része dolgozik. Nem végeztem felmérést, de azt azért lehet 
tudni, hogy akik ezt a képzést választják államilag finanszírozott formában, nem feltétlenül 
módos, jó anyagi helyzetű családokból jönnek. Ezért diákmunkát kezd el végezni. Az elején 
még tudják párhuzamosan csinálni, aztán sokuknál átfordul, már egy kicsit többet dolgozik, 
mint amennyit bejár. Elképesztően sok elvált családból származó gyerek van.”

(főiskola, Budapest)

„És az, hogy a családi vagy az árvaellátás miatt jön ide tanulni, na ilyen is egy jó pár van, 
mondom, az árvánk nagyon sok.”

(szakközépiskola, Budapest)

„Hát nem a legjobb szociális körülmények között lévő családokból érkeznek. Ha megnézzük 
a szülők iskolai végzettségét, az maximum középfok, vagy az alatti. Egy-egy kivétel mindig 
van. […] Ebben a csoportban, aki ingyenesen kapta a tankönyveit, mert olyanok a szociális 
körülményei, az körülbelül egyharmada.”

(szakközépiskola, Közép-Dunántúl)

„Rendezett családi körülmények vannak a gyerekek mögött. De vannak azért szegény gyere-
kek, de igazándiból nagyon kevés, aki a családi háttér miatt maradt ki, húsz százalék.”

(szakközépiskola, Észak-Magyarország)

„[…] rengeteg gyerek szorul rá a pszichológiai segítségre. Nagyon sokan vannak, akik csonka 
családból származnak, hátrányos helyzetből. […] Szociális háttért nem mértük eddig, jövőre 
biztos, hogy lesz, mert rengeteg a hátrányos helyzetű, akik rosszabb anyagi körülmények kö-
zött élnek, sok testvér, csonka családban, olyan, aki árva, ezen a részen nagyon sok hátrányos 
helyzetű gyerekünk van, ez biztos”

(szakközépiskola, Dél-Alföld)
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„Rendkívül vegyes. Van olyan helyzetű gyerek, akinek semmi sem drága, és hát van olyan, 
akinek minden drága. A mi iskolánk egyébként is abba a kategóriába tartozik, ahol a jó, de 
nem jól szituált gyerekek járnak […]. Az iskolánkban tanuló gyerekek 16%-a (!) volt félárva. 
Csonka családból származó az több, mint 50% volt. A 600 tanulónkból több mint 100 gyerek 
kap rendszeresen valamilyen segélyt. Tehát nehéz sorsok vannak.” 

(szakközépiskola, Dél-Alföld)

„[…], de nagyon sokan dolgoznak diákmunkásként. Olyannyira, hogy nekünk van egy diák-
szövetkezetünk, aminek mi vagyunk a háttériskola, mert a nélkül nem működhet egy diákszö-
vetkezet […] Az átlaghoz képest valamivel több az árvasági segélyben részesülő. […] Szociá-
lisan biztos vagyok benne, hogy kisebb az értelmiségi hátterűeknek az aránya, mint egy jobb 
gimnáziumba vagy ilyesmi, ez nyilvánvaló. […] Az, hogy gyenge családi hátterű diákunk elég 
sok van. Mit értek alatta: vagy elvált szülők, vagy nem elvált szülők, de még néha rosszabb.” 

(szakközépiskola, Dél-Alföld)

„A szülők itt olyan végzettségűek, hogy 11%-nak itt az iskolába, olyan szülők, hogy 6 álta-
lánosa van, és inkább az ő gyerekeik jönnek a szakképzésbe, és nem az ő gyerekeik mennek 
főiskolára. […] A szülők 3%-a a felsőfokú végzettséggel rendelkező, 3%! […] Itt főként szak-
munkás végzettségűek a szülők, 50-60%, a 10% 8 általános, a többi érettségi, és elenyésző a 
felsőfok, a szakképzésben és az FSZ-ben is nagyjából azt gondolom, ez az arány.”

(szakközépiskola, Észak-Alföld)

„Nagyon sok diáknak kell dolgozni az iskola mellett. Tehát ők nem azokat a feltételeket kap-
ják meg, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt egy átlag család tudott nyújtani. Nagyon-nagyon sok 
gyereket egy szülő nevel. Vagy a nagyszülő nevel, vagy munkanélküli szülő van. […] szerintem 
azért a diákok fele az nem normális, kétszülős, keresős családból származik.”

(szakközépiskola, Budapest)

Oktatók

A felsőfokú szakképzésben oktatók vizsgálatánál jól alkalmazható a minta eddigi felosztása. A 
főiskolák és egyetemek esetében az FSZ-ben oktatók kiválasztása vélhetőleg kapcsolódik az in-
tézmény általános humánerőforrás-stratégiájához. Azokban az intézményekben, ahol eleve sok 
külsős dolgozik, ott a felsőfokú szakképzésben tanítók között is sok a kívülről hívott oktató, 
a másik végletet pedig azok az intézmények jelentik, amelyek képzéseiben csak az intézmény 
dolgozói vesznek részt, óraadó foglalkoztatásához adott esetben a legfelsőbb vezetés engedélye 
kell. A legjellemzőbb azonban az, hogyha lehetséges, akkor belső ember oldja meg a feladatot, 
de az intézmények többsége nem zárkózik el a valamilyen speciális gyakorlati tapasztalatokkal 
rendelkező óraadó foglalkoztatásától sem. A felsőoktatási intézmények szakképzésben taní-
tó oktatógárdája minőségét azonban más tényezők is befolyásolhatják. A takarékos megoldás 
esetén jelentős részük megegyezik az alapképzésben oktatókkal, a szakképzéses diákok együtt 
tanulnak a többiekkel, az óráik jelentős része közös. Ebben az esetben a felsőfokú szakképzés 
kevésbé különbözik az alapképzéstől. Új embert ilyenkor nem vagy kevesebbet kell alkalmazni, 
ha az intézmény nagyvonalú, a leadott órákat akár duplán is elszámolja. 
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Sok minden múlik az attitűdökön, ahogy az adott intézmény ezeket a fiatalokat meg-
ítéli. Több interjúalany is jelezte, hogy ezek a diákjaik sok szempontból mások, mint az alap-
képzésben tanulók, más módszerekre van szükség a tanításuk során. Ebből a felfogásból már 
több minden következik, elsősorban az, hogy az adott intézmény legképzettebb oktatói kevésbé 
vesznek részt a szakképzéses hallgatók tanításában, azt inkább a fiatal, PhD-s – rugalmasabban 
gondolkodó – kollégákra hagyják, ezzel is megoldva egyrészt a tanítási gyakorlatukat, másrészt 
az órahiányból fakadó problémákat. A hallgatók ezekben az intézményekben jobban elkülönül-
nek a többi hallgatótól a napi tanítás szintjén is.

„[…] az FSZ-képzés az egy alacsonyabb szintű képzés, mint a Bsc, meg másként kell oktatni. 
Kicsit szájbarágósabban, jobban számon kérni, még a végeredmény miatt is […] nem biz-
tos, hogy minden egyetemi oktató fel van készülve, hogy több gyakorlat legyen, mert ez azért 
nem nagyon szokott lenni az egyetemen igazából. Próbálunk sok esetben fiatalokat bevonni 
azért, mert nekik nagyobb a rugalmasságuk ebből a szempontból. Külső oktatóink is vannak. 
Amit itt nem tudunk biztosítani az egyetem belül, azt kívülről. Minimális. Két-három tárgy 
igazából.

(egyetem, Közép-Magyarország)

„Talán egy kicsit mások is ezek a gyerekek, mint az igazi hallgatók, akik alapképzésben vesz-
nek részt. Egy kicsit simulékonyabbak, még egy kicsit közelebb a középiskolához, mint a felső-
oktatáshoz. Akivel ugye könnyebben bánunk, azzal mindig kellemesebb dolgozni.”

(egyetem, Dél-Dunántúl)

„Itt az egyetemen belül is hatalmas problémákat okozott – már csak a kollegák szintjén is – 
azt elfogadtatni, hogy ez a képzés, hogy teljesen egyenértékű képzésnek tekinti az akármilyen 
Bsc szakkal. Ha egyetemi vagy főiskolai oktató ebben órát tart, nálunk teljesen ki lett ez ala-
kítva, hogy a kötelező óraszám terhére lehet így órákat tartani, és beszámít a fizetésbe, ha kell. 
Bsc szinten kötelező oktatni a tárgyakat pont a kreditelfogadás miatt, de ennek ellenére is az 
oktatóink nagy része főleg az elején lenézte ezt a képzést, húzódozott tőle.”

(főiskola, Észak-Alföld)

„Az intézményben 100-150 külső vagy óraadó tanárt alkalmazunk, az FSZ-képzésbe is je-
lentős számú óraadó van.”

(főiskola, Észak-Magyarország)

„Ugyanazok a tanárok gyakorlatilag, ugyanazokat tanítják.” 
(főiskola, Közép-Dunántúl)

„Jó, hát nem az egyetemi tanárok tanítanak. Bocs. De mondtam rögtön a példát, hogy nem ta-
lálták meg a hangot. A számvitelt például egy PhD-s kollegina tanítja, aki eleve ilyen stílusú. 
Ilyen szájbarágós. Tanított középiskolában is.” 

(egyetem, Nyugat-Dunántúl)
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A középiskolák esetében jelentős eltérés fedezhető fel a hagyományos és a piaci alapon mű-
ködő intézmények között. Utóbbiak esetében a legtöbb helyen igyekeznek a tantestület létszámát 
a törvényi minimum körüli szinten tartani, az oktatók nagy része csak óraadó, aki az elvégzett 
munka függvényében számlát állít ki munkaadójának. A költséghatékonyság elsődleges szem-
pont, holtidőben, nyáron ezek az oktatók nyilván nem jelentenek terhet az intézményeknek. 
A főállásúak között az intézmények vezetése mellett jellemzően a sok órában tanító idegennyelv- 
és informatikatanárok találhatók. Egy alacsonyabb tanulói létszámú iskola esetében a néhány 
órás szakmai tárgyakra főállásokat kialakítani valóban irreális elvárásnak tűnik. Ennek követ-
keztében kialakult egy olyan oktatói csoport (köztük akár főiskolai oktatók is), amelynek tagjai 
több hasonló jellegű intézmény – adott esetben konkurens iskola – óraadójaként is dolgoznak. 
A piaci elven működő iskolákkal készült interjúk majd mindegyikében eredményként beszéltek 
az alanyok arról, hogy a versenyszférából, illetve magasabb vezetői pozícióból sikerült becsábí-
tani a képzésekre óraadókat. Ezeknek a gyakorlati szakembereknek a megjelenése nyilván elő-
nyös, a tudásuk, tapasztalataik jól hasznosíthatók, de többségük nem pedagógus, és nem lehet 
tudni, hogy az egyéb elfoglaltságuk milyen mértékben akadályozza őket a képzések rendszeres 
és felkészült megtartásában. A piaci elven működő iskolák tantestülete tehát folyamatosan vál-
tozó összetételű, mindkét irányból laza (iskola-oktató) kötődésű csoport. 

A hagyományos képzési struktúrájú középiskolákkal kapcsolatosan már említettük, 
hogy rendszerint olyan felsőfokú szakképzéssel indultak, ami illeszkedett a szakképzésük pro-
filjába, ebből adódóan az oktatók többsége a többé-kevésbé állandónak tekinthető saját tanári 
karból kerül ki, és csak végszükség esetén keresnek külső embert. A hagyományos középiskolák-
ban a felsőfokú szakképzésben dolgozni egyfajta elismerést is jelenthet, a helyet, ahol lehetőség 
van minőségibb munka végzésére. 

„A tanári kar az nagyon szűk. Az állandó tanári gárda, ugye törvény szerint a nappali tago-
zatnak kell fenntartani állandó tanári gárdát. A törvényt betűje szerint be is tartjuk, tehát az 
órák 70 százalékát állandó oktatók oktatják. Ez főleg a nyelvórákra és a gazdasági, közgaz-
dasági órákra vonatkozik. Négyen vannak állandó tanárok. Nagyon sok órát, hétvégis órát, 
illetve a levelezősök óráit, illetve itt a nappalisok óráinak egy jó részét külső tanárok látják 
el, akik egyébként én azt veszem észre, hogy van egy például egy kontrolling tanár, és akkor ő 
három ilyen típusú iskolában is oktat […] nyilván valamilyen módon változik, mert gyakorla-
tilag minden évben van változás. Sőt, azt kell, hogy mondjam; hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy tudom, hogy hogy változik, mert januártól vagyok itt, de amit én most láttam, a nyelvta-
nárok is elég sűrűn cserélődnek.” 

(szakközépiskola, Közép-Dunántúl)

„A főállású tanáraink elsősorban idegennyelv-tanárok, mert azt mindenhol tanítjuk, és van 
óraszám mindig.”

(szakközépiskola, Budapest)

„Főállású oktatói létszám az 12 főből álló. A tantestület nem túl nagy, de legalább van kétszer 
ennyi külsősünk, de ezek között van, aki egyetemen oktat.” 

(szakközépiskola, Dél-Alföld)
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„A tantestület tagjai közül – bizony – eleinte nem kis rang volt, hogy kik taníthattak az akkre-
ditált képzésben, hogy mindig a legjobbak és ezt azóta is megtartottam, hogy csakis a legjob-
bak. Mert itt az átlagos hozzáállás nem elegendő, a 18-20 éves gyereket motiválni kell.” 

(szakközépiskola, Dél-Alföld)

„Összesen 15 főállású oktatónk van, voltaképpen 64 tanárból áll a tantestület, a többiek óra-
adók, ugyanis mi esti képzést folytatunk. A többsége az oktatóinknak óraadó, aki valahol 
valamilyen más cégnél dolgozik, saját szakterületükön felső vezetői pozícióban vannak, és úgy 
jönnek el hozzánk a szakmát oktatni. Kevés az olyan oktatónk, aki egyébként is tanár, és egész 
életében csak tanított, de sosem művelte. Törekszünk arra, hogy szakember legyen.” 

(szakközépiskola, Nyugat-Dunántúl)

„Nálunk főállású oktató csak a nyelvtanár meg a számítástechnikus. A szakmai tárgyat okta-
tók megbízásos jogviszonyban dolgoznak nálunk.” 

(szakközépiskola, Észak-Alföld)

A szakmai gyakorlat szervezése, ellenőrzése

A felsőfokú szakképzés céljainak, a képzés módszereinek megfogalmazásakor a gyakorlatori-
entáltság meghatározó követelmény. A kérdéskör fontosságát számos interjúalany is kiemelte 
a beszélgetések során. A képzések gyakorlati vonatkozásával kapcsolatban alapvetően kétféle 
információt kaphattunk az interjúkból, egyrészt a szorgalmi időszakban megvalósuló gyakorlati 
képzési elemekről (például a képzési program által a gyakorlathoz sorolt tantárgyakról), más-
részt a nyári szakmai, illetve egyes képzések esetében a záró gyakorlat kapcsán. 

A szorgalmi időszak gyakorlati vonatkozásairól meglehetősen kevés információt közöltek 
az interjúalanyok annak ellenére, hogy ez a szakasz összességében időben hosszabb, mint a nyári 
gyakorlat. A gyakorlati órák milyensége természetesen függ az adott szaktól, egyes képzések-
ben már az első hetekben – és a későbbiek során is folyamatosan – a terepen tájékozódnak a 
diákok leendő szakmájukról, más esetekben a képző intézmény belső infrastruktúrája biztosítja 
a gyakorlati képzés feltételeit. Az információk egyértelműen arra utalnak, hogy az elmúlt évek 
fejlődésének következtében az iskolák többsége megfelelő vagy igen jó körülményeket képes 
biztosítani a diákoknak a szakmai alapok elsajátításához, a laborok, műhelyek korszerűek, fel-
szereltek, illetve az iskolák TISZK-ekbe szerveződve megoldották ezeket a rájuk háruló felada-
tokat. A gyakorlati képzéshez szükséges eszközök megléte még azoknál a piaci alapon működő 
iskoláknál sem jelentkezik problémaként, amelyek nem rendelkeznek megfelelő ingatlannal 
(olykor a szervezet központjának a funkcióját egy lakás látja el), mert a képzések lebonyolítását 
valamilyen bérleti formában működtetik.

A fejlesztések alapját a szakképzési hozzájárulások adták, amely pénzekért jelentős ver-
seny zajlott az oktatási szereplők – kapcsolati tőkéjük – között. A TISZK-ek megjelenésével ez 
nyilván mára megváltozott, bár bizonyos, hogy a kapcsolati alapú rendszer az új rendszerben 
is működik. Az interjúkban nem került vizsgálatra, hogy a tantervi/képzési hálóban milyen 
tantárgyak sorolódnak a gyakorlati képzések körébe, hogy az adott tantárgy valóban a szakma 
gyakorlati ismeretéhez köthető-e. Ez a kérdés azért vetődhet fel, mert a beszélgetésekben fel-
merültek olyan információk, amelyek alapján azt gondolhatjuk, hogy a képzések előírt elmélet-
gyakorlat arányának megtartása csupán adminisztratív megoldásokkal tartható fenn. Ilyen eset 
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például, hogy az idegen nyelv oktatását gyakorlatként számolják el (ez bizonyos, magas nyelvi 
követelményekkel bíró képzések esetében – idegenforgalmi szakmenedzser, idegen nyelvi le-
velező – érthető), illetve kérdés, hogy van-e egyáltalán év közbeni gyakorlati oktatás az adott 
intézményben.

„Nálunk csak nyári gyakorlat van, de azt nem mi biztosítjuk, hanem a hallgatók saját maguk 
keresik.”

(egyetem, Nyugat-Dunántúl)

„Az a 40%, az tényleg gyakorlat, sőt a nyelv is gyakorlat, tehát gyakorlati jegyet írunk be, 
gyakorlatnak számít. Ezt a […] főiskola azért alakította így, hogy meglegyen az arány. De a 
többi arány megvan, mert süt-főz, tehát ténylegesen csinálja a gyakorlatot.”

(szakközépiskola, Észak-Magyarország)

„Nyilvánvaló, hogy abban az épületben, ahol a TISZK működik, ott van a mi gyakorlati ok-
tatóhelyünk is, tehát mi azért ott már működünk egy ideje, csak a TISZK nem, magyarul más 
szakközépiskolák még nem jönnek oda gyakorlatozni. Majd ősztől.” 

(szakközépiskola, Közép-Dunántúl)

„Itt a képzésben van egy ilyen, úgymond ismerkedő gyakorlat az első héten, ott eldöntheti, 
hogy valóban ezt akarta-e, vagy nem.”

(szakközépiskola, Budapest)

„Nyelvi laborunk van, tehát tökéletesen felszerelt iskola. A topon vagyunk. Nemcsak a város-
ban, hanem a régióban is, sőt […] és mivel olyan jól felszerelt az iskolánk, hogy a gyakorlati 
képzés 60%-át mi a saját iskolánkban meg tudjuk csinálni. Tehát egy műszaki informati-
kus, miután nekem van saját Cisco laborom, nagyon jól felszerelt, tehát én ezt meg tudom 
csinálni.”

(szakközépiskola, Észak-Alföld)

„Hát mi mindig nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a modern eszközök alkalmazására, tehát 
nagyon jók a számítógépeink, jól föl vannak szerelve mindenféle szoftverekkel. Nagyon jól föl 
vagyunk szerelve, nagyon korszerűen. Erre a tanulók általában nem panaszkodnak.”

(szakközépiskola, Budapest)

„A többi szaknál van hellyel-közzel külső gyakorlat, a logisztikusok ki szoktak menni egy-két 
raktárba, vagy a jogosoknak bíróságon, ügyészségen van, de alapvetően az iskolára, gyakor-
lóhelységekre épül. ”

(szakközépiskola, Észak-Magyarország)

Lényegesen hangsúlyosabban jelenik meg az interjúkban a nyári szakmai gyakorlat. A külső in-
tézményben, szervezetben eltöltendő gyakorlat teljesítésigazolási követelményei formalizáltak, 
az eltérés a különböző intézmények között abban van, hogy az elkészült szakmai beszámolókat 
több helyen a diák szakdolgozata alapjául tekintik. Lényegesebbnek tekinthető különbségek a 
szervezési kérdésekben vannak. Az intézmények legnagyobb része a gyakorlati hely megtalá-
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lását teljes mértékben a diákokra (azok kreativitására, mintegy a keresést is a gyakorlat részé-
nek tekintve, illetve a kapcsolati rendszerükre) bízza, míg kisebbik részük – komoly szervezési 
feladatot vállalva – intézményi szinten oldja meg a gyakorlati helyekre való bejuttatást. Az in-
tézmények általában több-kevesebb potenciális gyakorlóhellyel ápolnak kapcsolatot, így azon 
diákoknak is meg tudják oldani a problémájukat, akik maguktól nem találnak megfelelő helyet. 
Döntően a diákok önálló keresésére alapoz az összes megkérdezett felsőoktatási intézmény, a 
képzők szervezési aktivitása inkább speciális (egészségügyi, jogi) szakmák esetében a nagyobb. 

„Nincs különösebb problémánk, a srácaink mindig tudnak találni gyakorlati helyet, mi is 
szervezünk és ők is szerveznek, az egyetemnek van kapcsolata, a hallgatók is megszervezik 
maguk.” 

(egyetem, Közép-Dunántúl)

„Eredendően a diákok hoznak, a diák hoz egy javaslatot, hogy ő ennél az adott vállalkozás-
nál akarja leszolgálnia a nyári gyakorlatát. Van egy kör, hogy az intézmény levelezésbe bo-
csátkozik annak az adott vállalkozásnak a vezetőjével. A vállalkozás vezetője megnevez egy 
mentort, aki felelős ennek az adott hallgatónak a nyári gyakorlatáért, a hallgató leszolgálja 
ott a gyakorlatot.”

(egyetem, Nyugat-Dunántúl)

„Nem, a diákok úgy mennek oda, hogy személyes kapcsolaton keresztül. Mi már általában 
készen kapjuk a kapcsolatokat. Általában tudják, hogy hova akarnak gyakorlatra menni. 
Lebeszélik előre. De hogyha gondja van egy diáknak, akkor természetesen segítünk. De még 
eddig nem kellett.”

(szakközépiskola, Észak-Magyarország)

„Mi megíratjuk velük az önéletrajzot, a motivációs levelet, honuk alá csapják a kis dossziéju-
kat, és elmennek szépen, felveszik a telefont és bejelentkeznek, és személyes interjút kérnek, és 
megszervezik a saját gyakorlatukat tulajdonképpen. Van nekünk talonban, de nem szívesen 
adunk, mert az egy gyakorlat a munkakeresésre.” 

(szakközépiskola, Budapest)

„Gyakorlatilag ilyen típusú együttműködésünk nincsen, tehát hogy nem állunk szerződésben 
egy bankkal, pénzintézettel, vállalkozással sem azért, hogy oda lehessen küldeni tanulót. A 
tanulók általában megtalálják maguknak a helyeket, tehát maguknak keresik a helyeket, és 
eddig még nem volt abból probléma, hogy valaki nem talált volna. Nyilván rokoni, baráti, 
ismerősi kapcsolatokon keresztül azért mindenki talál egy olyan helyet, ahol megkapja a meg-
felelő gyakorlatot” 

(szakközépiskola, Közép –Dunántúl)

„A gyakorlat eléggé úgy megy, mint ami főiskolákon szokás, a tanuló maga keresi meg a gya-
korlati helyet. De ebben szükség esetén természetesen az intézmény abszolút partner.”

(szakközépiskola, Nyugat-Dunántúl)
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„Itt nincs olyan, hogy elmegy a hallgató valahova, ott letölti a gyakorlatát, aztán hozza a 
papírt […]. A gyakorlóhelyeket mi biztosítjuk, nem keres a szülő semmit.”

(szakközépiskola, Közép –Dunántúl)

„[…] mindenkinek fölajánlottuk és megszerveztük a 3 hónapos szakmai gyakorlatot, amit 
addig sehol máshol nem. Most is pont azon munkálkodunk, hogy ki tudjuk küldeni a diákja-
inkat.”

(szakközépiskola, Budapest)

„Általában jó a kapcsolatunk a gyakorlóhelyekkel. Viszonylag sokat találkozunk velük mi is, 
tehát például a szakmai kirándulásra őket is elvittük magunkkal, próbáljuk szorosra fűzni a 
kapcsolatot, hogy érezze, hogy fontos nekünk.”

(szakközépiskola, Közép-Dunántúl)

„Mi évente tartunk itt egy összejövetelt, amikor az összes cégnek a képviselőit meghívjuk ide 
az iskolába, bemutatjuk nekik az egy év alatt történt változásokat, fejlesztéseket, egy kis kul-
turális műsort adunk nekik, és egy kis baráti beszélgetésre ülünk le. Hát ezen egy olyan 80-90 
cégnek a képviselője jelen van rendszeresen.”

(szakközépiskola, Dél-Alföld)

Fontos különbségnek tekinthető az iskolák között, hogy mennyire ellenőrzik a szakmai gyakor-
latok megvalósulását. A probléma elsősorban azoknál a diákoknál vetődhet fel – de ez a tanulók 
többsége –, akik maguknak szervezték meg a gyakorlatukat. Az iskolák valamivel több, mint fele 
megelégszik a benyújtott dokumentáció hiánytalan meglétével, és csak kisebb részük az, ahol 
személyes megjelenéssel is kontrollálják a folyamatokat. Feltételezve a foglalkoztatók részéről a 
jóhiszeműséget és az érdekazonosságot a valós szakmai munka elvégzésére, akkor is azt gondo-
lom, hogy a rendszer számos visszaélésre ad lehetőséget, amely effektív hátránnyal ugyan nem, 
de a rendszer egészét tekintve jelentős presztízsveszteséggel jár.

„A gyakorlati oktatásvezető szakoktatónak a feladata az, hogy ezeket bizonyos rendszeres-
séggel járja, és ellenőrizze ezeket a gyakorlatokat. Ez kötelessége, vannak nekünk külföldi 
gyakorlataink is, tehát Németországban is, volt francia gyakorlatunk is. Németországból már 
hoztunk haza úgy gyereket a gyakorlat közepén, hogy nem volt megfelelő. Ott is kiment szak-
oktató, látta, vagy tudta, szülőtől hallotta, kiment, nem megfelelő volt a hely, fölmondtuk azt 
a szerződést, és nem ment oda már gyerek.”

(szakközépiskola, Észak-Magyarország)

„Úgy követjük figyelemmel, hogy egyrészt kijövök, tehát fizikailag ott vagyok minden egyes 
gyakorlaton. Az nem képzelhető el, hogy – 6 hetet vannak egy ilyen gyakorlaton –, hogy én 2 
hétig ne lássam őket. Végigmegyek ilyenkor a csoportokon, beszélek a diákokkal is, és a beta-
nító gondozónőkkel is.” 

(szakközépiskola, Közép-Dunántúl)
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„[...]az, hogy mi ellenőrzésképpen végigjárnánk ezeket a gyakorlatokat, ez nem tipikus. Én 
azt látom, hogy a hallgató hozott egy korrekt beszámolót arról a nyári gyakorlatról, a men-
tornak is van egy véleménye.”

(főiskola, Észak-Alföld) 

„Nem, nem mehetek oda ellenőrizni. Készít egy beszámolót a tanuló, illetve aki ott dolgozott 
vele, és őt felügyelte, tehát a munkahelyen ő aláírja a papírját. Ad egy értékelést, valamilyen 
minősítést róla. De hát ez annyira ad hoc jellegű. Ha nekem van egy jó barátom, aki ezt ne-
kem leigazolja. Tehát én nem mehetek oda. Nyilván a beszámolót, azt meg kell írni, mert azt 
értékeli a tanár, de mondjuk én nem mehetek oda, és a tanárt sem küldhetem oda, hogy akkor 
nézzünk a körmére a tanulónak. Ez a cégtől függ. Ha a cég fontosnak érzi ezt, akkor azért 
komolyan veszi.” 

(szakközépiskola, Közép-Dunántúl)

A felsőfokú szakképzés szabályozása szerint hallgatói szerződés a diák és a gazdálkodó szervezet 
között köthető. A rendszerből a képzőintézmény elvileg ki van zárva, de természetesen a – sze-
mélyes – kapcsolatain keresztül segíthet, illetve hathat a vállalkozásokra a szerződés megkötése 
érdekében. A hallgatói szerződéssel való foglalkoztatás anyagilag nem jelent plusz terhet a cé-
geknek. A kedvező feltételek ellenére – bár az interjúk információi ezzel kapcsolatosan megle-
hetősen szűkösek – a diákok többségének nincs szerződése. Bizonyos szakmák esetében ez ért-
hető, ha a szakmai gyakorlat terepe állami intézmény, hivatal, akkor a diák helyébe együttműkö-
dőként az intézménye lép, és a viszonyt együttműködési megállapodásban rögzítik. A hallgatói 
szerződések alacsony arányát ez azonban egymagában nem indokolja. A hallgatói szerződés hi-
ányát nem firtatták részletesen a kérdezők, de néhány indok felderíthető. A tanulóknak fizethető 
minimális összeghez és a rövid gyakorlati időhöz (általában egy hónapról van szó) képest arány-
talan a kapcsolódó adminisztratív teher, ami a kifizetés lebonyolításával, a szakképzési járulék 
visszaigénylésével jár. Egyfajta mentalitást, beállítódást tükröznek azok a gondolatok, amelyek 
az ingyen munkaerő alkalmazásáról szólnak, a szakképzési hozzájárulás fejében a diákokat az 
intézmények egy része a partnercégekhez irányítja. A képző intézmények a diákoknak kifizetett 
összeget már nem kaphatják meg, az összeg ugyan minimális egy főre vetítve, de néhány száz 
fő esetén akár már jelentős bevételektől foszthatja meg az intézményt, az iskolák tehát némileg 
ellenérdekeltek a hallgatói szerződés megkötésével kapcsolatosan. 

„Mindenki tudja, hogy ezek a gyerekek ingyen munkaerő a főszezonban. A gyerek kényszerít-
ve van rá, hogy odamenjen, mert ezt neki teljesíteni kell, ő pedig hát kihasználja ezt a helyze-
tet, amiben ez a gyerek van.” 

(szakközépiskola, Közép-Magyarország)

„És ebből ugye akkor a szálloda is profitál, mert a gyakornokok 1-2 hét alatt beletanulnak, 
és gyakorlatilag, effektíve ugye ingyen munkaerőként egy nyári szezonban, amikor amúgy is 
kiemeltebb a forgalom, meg akkor a szállodák is, gondolom, biztosan vesznek föl ilyen segít-
séget.” 

(egyetem, Dél-Alföld)
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„[…] van egy 30-40 olyan cég, aki rendszeresen szakképzési hozzájárulással támogatja az 
intézményt. Nyilván mi igyekszünk akkor őket, […] hát, hogy a gyakorlatokat ott végezze el 
a diák.”

(főiskola, Észak-Magyarország)

„[…] tanulószerződés kötésére azonban gyakorlatilag lehetetlen rávenni a gyakorlati helye-
ket, sőt! Hálásnak kell még lenni, hogy legalább arra a néhány hétre elvállalják a diákokat. 
Főleg a bankok ilyen szigorúak. A gyakorlati helyeket a diákok saját maguknak szerzik. Ta-
nulószerződése 20%-nak van. De például a bankok egyáltalán nem hajlandóak tanulószer-
ződést kötni.” 

(szakközépiskola, Budapest)

„Szerződést kötünk a céggel, a főiskola a céggel, a gyerekkel tanulószerződést kötnek vagy 
kötünk – nem tudom mi a helyes megfogalmazás –, és a gyerek a gyakorlati időre kikerül a 
céghez. Ezért a cég a szerződés értelmében támogatja az intézményt, mi pedig ösztöndíjat 
biztosítunk a hallgató számára.”

(főiskola, Észak-Magyarország)

Az OKJ-k tanulószerződéssel vannak, az FSZ pedig együttműködési megállapodással.
(szakközépiskola, Budapest)

„Nagyon gyakran mi is tudtunk, de úgy indult, hogy próbáljanak meg saját maguknak gya-
korlati helyet szerezni, és akkor a gyakorlati hely, ha megvan, akkor egy befogadó nyilatkoza-
tot kérünk a cégtől, hogy ott töltheti a gyakorlatát, és ha ő befogadja a diákot, akkor mi nem 
tanulószerződéssel, hanem együttműködési megállapodást kötünk a befogadó céggel, és így 
tudjuk a gyakorlatot letölteni. 

(szakközépiskola, Dél-Alföld)

A gyakorlati képzéssel kapcsolatosan egy fontos problémát csak két intézmény munkatársa em-
lített. A diákokat irányító mentorok többsége nem rendelkezik (terep)tanári kompetenciákkal, 
amely hatékonnyá tehetné a tanuló beilleszkedését a vállalkozás szervezetébe, a munkafolya-
matokba. Érdemes lenne eltűnődni azon, hogy milyen módon lehetne jutalmazni az önmagát 
mások érdekében képző szakembereket, akik alapvetően meghatározhatják a szakmai képzés-
nek ezen kulcsmozzanatát. 

„A gyakorlat apróra le van bontva, olyan tereptanár – mi így hívjuk a szociális képzésben azt, 
aki pályán dolgozik–-, és egy 120 órás vagy 200 órás tanfolyam keretében megtanulja, hogy 
hogyan kell a gyakorlatban oktatni. Emiatt is sokkal szorosabb a kapcsolat a képző intézmény 
és a gyakorlati hely között. Tehát a gyakorlatorientáltság az nálunk jobban megjelenik.”

(szakközépiskola, Közép-Dunántúl)

„A gyakorlati helyek egyik legnagyobb problémája, hogy nincsenek szakoktatók, emiatt sok 
helyen, például a bankoknál, a diákokat szellemi segédmunkára használják (fénymásolás, 
kávéfőzés, lóti-futizás, még jó, ha adatrögzítést végezhetnek stb.”

(szakközépiskola, Budapest)
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A felsőfokú szakképzés befejezése után

A fejezetcím többet ígér, mint amennyit valójában adni tud. A felsőfokú szakképzés rendszeré-
nek vizsgálatánál talán ezek lennének a legfontosabb információk, azaz, hogy mi lesz a diákok-
kal, ha megszerzik a végzettséget, el tudnak-e helyezkedni tanult szakmájukban és hol, tovább 
tudnak-e tanulni a kapcsolódó alapképzésekben. Ezek az információk akár alá is támaszthatnák, 
illetve meg is kérdőjelezhetnék a felsőfokú szakképzés létjogosultságát. A felsőfokú szakképzést 
folytató intézmények jelenlegi pályakövetési rendszere azonban többségében megbízhatatlan, 
gyakran ellentmondásos. Sok intézményben a begyűjtés módszere nem tudományos, az adato-
kat informatív úton szerzik be, közvetlen, eseti tapasztalatokon alapulnak. A felsőfokú szakkép-
zéssel kapcsolatosan – legalábbis a képzések különböző szintű vezetőivel készített interjúk alap-
ján – az azonban megállapítható, hogy az esetek többségében sem az elindításuk körülményei 
(azaz a munkaerő-piaci megalapozottságuk, hogy szükség van-e egyáltalán ezekre a szakembe-
rekre), sem a kimenetük (mi lett a végzett diákokkal), nem tisztázott. Nincs tehát visszacsatolás 
az intézmények többségéhez, ami alapvető lenne a további tervezések elindításához. 

„Hát ez az, amiben a mi intézetünk még nagyon gyenge. Korábban nem működött ilyen ab-
szolút, ezt látod is majd a kitöltött adatlapokból, gyakorlatilag erre vonatkozóan nincsenek 
adataink. Az elmúlt egy évben bele is írtuk a stratégiánkba, hogy ezt valahogyan meg kell 
valósítani, tehát a minőségbiztosításunknak része kell, hogy legyen a pályakövetés is.”

(egyetem, Dél-Alföld)

„Erre konkrét felmérésünk annyira nincsen, tehát ezt nem tudom. Mi azt hisszük, hogy meg. 
Általában el tudtak helyezkedni a hallgatóink, és adott régióban is el tudtak helyezkedni. 
Nem voltak olyan szakok, ahol azt tudnám mondani, hogy nem tudnak elhelyezkedni azzal 
a végzettséggel.”

(főiskola, Közép-Dunántúl)

„Nincsen semmilyen visszajelzés. Van néhány olyan tanuló, akikről Piroska is, meg én is; nem, 
én nem; Piroska tudja, hogy idement vagy odament, de nem küldünk ki kérdőíveket, és nem 
kérdezzük meg.”

(szakközépiskola, Közép-Dunántúl)

„Nem nagyon végzünk ilyen utógondozást, hogy figyelnénk a tanulóink elhelyezkedését. A 
sz…-i főiskola próbálkozott ezzel, kiküldött kérdőíveket, de nagyon nem érkeztek vissza.”

(szakközépiskola, Közép-Dunántúl)

„Egész egyszerűen azért, mert amikor próbáltunk utánkövetéseket csinálni, hogy e-mail címet 
adtunk, borítékot adtunk, nagyon kevés gyerek jelez vissza.” 

(szakközépiskola, Budapest)

A továbbtanulással, a szakmán belüli elhelyezkedéssel vagy a munkavállalással kapcsolatos in-
tézményvezetői becslések rendkívül széles skálán mozognak (például a továbbtanulási arány-
hoz fűződő válaszok néhány főtől a diákok több mint kétharmadáig terjednek). A közölt adatok 
nyilván függenek az oktatott szakmától, az intézmény területi elhelyezkedésétől, presztízsétől, 
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az intézményben folyó szakmai munka minőségétől és még számos egyéb tényezőtől, ezekre 
vonatkozóan részletes információk nem állnak rendelkezésre. Néhány következtetés azonban a 
hiányos adatokból is levonható. 

Bizonyos, hogy a hallgatói jogviszonyban tanulók között magasabb a továbbtanulók ará-
nya (a végzetteknek kb. 40%- a), természetes, hogy a továbbtanulni szándékozó, de arról lema-
radó diákok inkább választottak egy felsőoktatási intézményt a szakképzés intézményéül, mint 
egy középiskolát, hiszen így már bizonyos értelemben a kapukon belülre kerültek. 

Több interjúalany is megjegyezte, hogy a továbbtanuló diákok száma folyamatosan 
csökken. Ezt egyrészt indokolja az FSZ-be bekerülő tanulók társadalmi hátterének megválto-
zása, másrészt a felsőoktatás offenzívájának és a demográfiai hullámvölgynek köszönhetően az 
egyre gyengébb eredményű és tudású fiatalok beáramlása. 

A továbbtanulók között egyre többen nem a hagyományos képzési utat választják, hanem 
– részben a szociális helyzetükből adódóan – munka mellett próbálnak meg diplomát szerezni.

A felsőfokú szakképzésből a felsőoktatásba kerülő diákok főiskolai/egyetemi előmene-
tele sikeres, az FSZ-ben összegyűjtött tapasztalatok és tudás elősegíti a tanulmányok kevesebb 
problémával való teljesítését.

Bizonyos szakmákban (idegenforgalom, banki és pénzügyi, logisztika) a végzett hall-
gatók jó eséllyel találtak szakmájukban munkahelyet, ez a kedvező helyzet azonban megvál-
tozni látszik, mert a nagyszámú kibocsátás következtében ezek a munkakörök is telítődtek, 
telítődnek.

A nyári szakmai gyakorlaton részt vevő diákok egy részének, az ott nyújtott teljesítmé-
nyük alapján, a vállalkozások a végzettségük megszerzése után állást ajánlottak. A hosszabb 
kapcsolat lehetővé tette a leendő munkaerő alaposabb megismerését.

A felsőfokú szakképzés megszerzését követően minimális volt azoknak a fiataloknak a 
száma, akik valamilyen önálló vállalkozásba kezdtek, egyes szakmák esetében (mezőgazdasági, 
informatikai szakmák) erre nagyobb esély van. A munkatapasztalatok megszerzését követő idő-
szakról nincsenek információk, a vállalkozói hátterű diákok inkább a családi vállalkozásokba 
léptek be. 

„Hát körülbelül 2/3-uk továbbtanul ugye. Eredményeink azt mutatják, hogy […] minden 
szakmának vannak alapképzései, amelyek kapcsolódnak hozzá, vagy hozzá tartoznak, az 
intézményi kommunikátor a kommunikáció szakhoz, a médiatechnológus a mozgókép és mé-
diakultúra szakhoz.” 

(főiskola, Észak-Magyarország)

„Keresnek maguknak állást. Nem nagyon akarnak továbbtanulni, én úgy látom, mert ők már 
nem azzal a szándékkal jöttek, hogy majd később folytatják, hanem azért, hogy ki akarnak 
lépni a munkaerőpiacra.”

(főiskola, Budapest)

„Sokan mentek. Az aranykorban sokan. Az aranykorban ilyen 14-15 fő ment egy évfolyam-
ról, az nem kevés. Azok is 30 fős osztályok, tehát a két osztályból az hatvan. Az jó aránynak 
minősült. Most az elmúlt években olyan szórványosan, 1-2-3 gyerek, de nem tízesével. De hát 
nem is annyira jó az átlaguk, nem végeznek annyira jó eredménnyel.”

(szakközépiskola, Nyugat-Dunántúl)
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„A mostani végzősök közül, azok közül, akik nem tanulnak tovább, már mindegyik tudja, 
hogy hova fog menni dolgozni. Mert ebben a képzésben van nyáron szakmai gyakorlat, és 
mindig szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy úgy menjetek el szakmai gyakorlatra, hogyha 
jól dolgoztok, akkor ott tartanak. Ez 60%-os. A felsőfokú szakképzésből olyan 20-25%, akik 
továbbmennek tanulni, a többiek dolgozni mennek. Zömében innen már szakterültre men-
nek.”

(szakközépiskola, Dél-Alföld)

„Az elején nagyobb arányú volt a továbbtanulni szándékozók száma, ma már azt látom, 
hogy képességek szempontjából olyanok is bekerültek az FSZ-be, akik feltehetőleg nincsenek 
felkészülve a felsőoktatási tanulmányokra, ők inkább elsődlegesen a munkavállalás szem-
pontjából választották ezt.” 

(szakközépiskola, Dél-Alföld)

„Szegeden alig van olyan utazási iroda, ahol nem találkoznék nálunk végzett diákkal, ahol 
például a nyári gyakorlatát végezte, oda aztán odaveszik dolgozni is.”

(szakközépiskola, Dél-Alföld)

„Ami most már kezd mutatkozni, hogy a logisztikusok munkaerőpiaca az kezd telítődni. Ez 
még elmegy, mondjuk 2-3 évig még így, utána meg kell gondolni, hogy milyen mértékben fog 
ez majd szükséges képzés lenni. Most még el tudnak helyezkedni. Nyilván nem mindegyik 
helyezkedik el a szakmában, van 1-2 mindig, amelyik kihúz, de azért a többség a szakmában 
helyezkedik el.”

(szakközépiskola, Közép-Dunántúl) 

„A jogi asszisztens képzést csináljuk. Nagyon nagy sikerrel. Általában a nálunk végzett hall-
gatók 90%-a felvételt nyert az egyetemre […] a pénzügyi és a banki szakügyintéző szakok 
még, amelyek nagyon jól mennek, mert ezek a hallgatók szinte 100 százalékig, ha nem veszik 
fel őket főiskolára, el tudnak helyezkedni bankokban. Rengeteg új bank van, Ön is tudja, egy-
más után létesülnek, és elég nagy a munkaerőpiacuk.”

(szakközépiskola, Budapest)

A felsőfokú szakképzés problémái
A felsőfokú szakképzést folytató intézmények vezetőivel készült interjúkban a leggyakrabban 
visszaköszönő problémák a következők voltak: a) a munkaerő-piac nem ismeri a felsőfokú szak-
mai végzettséget; b) a képzés presztízse alacsony; c) elégtelen a gyakorlati képzés; d) a tanulók/
hallgatók alacsonyan motiváltak, nem elég felkészültek, és e) magas a lemorzsolódás.

A leggyakrabban említett probléma a munkaerőpiacnak való megfelelés hiánya volt. 
A gondot azonban az esetek többségében nem a feleslegesen képzett szakmákban jelölték meg 
a válaszolók, hanem abban, hogy a munkaerőpiac a mai napig nem tud mit kezdeni a felsőfokú 
szakképzésben végzett diákokkal. Nincs meg a helyük a hierarchiában, tudásuk nem megfele-
lő (a felsőoktatási programok miatt a felsőoktatás tudásbázisát adják és nem a kellő gyakorlati 
ismereteket) és nincs kellő marketing sem, ami a cégeket az ilyen szakemberek foglalkoztatása 
felé terelné.
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A munkaerőpiaccal kapcsolatos gondok nyilván összefüggenek azzal a második leggyak-
rabban említett problémakörrel, hogy hiányzik a képzés presztízse. Ez azonban nem csupán a 
felsőfokú, hanem az egész szakképzés problémája. Érdekes módon megfogalmazódtak olyan ál-
lítások is, amelyek a presztízshiányt többek között a szakma berkeiben megjelenő kritikai állás-
foglalásokban látják. A középiskolák a presztízshátrányt a felsőoktatási intézményekkel szem-
ben fogalmazzák meg, az oktatási piacon zajló verseny vonatkozásában.

A munkaerő-piaci hátrányokkal kapcsolható össze a gyakorlati képzés elégtelen volta 
is. Nyilván a munkapiac is jobban ismerné a felsőfokú szakképzést, ha a gyakorlati oktatásban 
nagyobb szerepet vállalna. A képző intézmények szerint fontos ugyan a gyakorlati oktatás, tevé-
kenységükkel mégsem ezt igazolják. Mint azt a gyakorlati oktatást bemutató fejezetben láthat-
tuk, legtöbbször a diákok maguk keresnek gyakorlóhelyet, az oktatást végző intézmény csak egy 
formális igazolást vár el a gyakorlati képzésről, nem vizsgálja, hogy megvalósult-e, illetve milyen 
tartalommal valósult meg a gyakorlat. 

A problémák következő csoportját maguk a tanulók jelentik. Ugyan intézménytől és 
szakmától erősen függ, de jelentős azon interjúalanyok száma, akik szerint a felsőfokú szakkép-
zésbe járók nagyon gyenge felkészültséggel rendelkeznek, melyet még a tanult szakmával kap-
csolatos motiválatlanságuk is fokoz, mivel a legtöbben csak átmenetnek tekintik ezt a képzést, 
és nem tudatos szakmaválasztás útján kerültek ide.

Ebből a problémából fakad az is, hogy a képzésben igen magas a lemorzsolódás. Termé-
szetesen ebben is jelentős különbségek vannak a szakmák között, de összességében két év alatt a 
tanulók több mint fele nem jut el a szakmai végzettség megszerzésig. A nagyfokú lemorzsolódás-
hoz az eddigi nyelvvizsga-követelmények is hozzájárultak. Bár a nyelvvizsga-szabályozásában 
már történtek változások, könnyítések, a nyelvvizsga letétele kötelező maradt, így továbbra is 
akadálya lehet a végzettség megszerzésének.
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Reisz Terézia: A felsőfokú 
szakképzésben tanuló fiatalok

A tanulmány célja, hogy az empirikus adatfelvételek eredményeire támaszkodva bemutassa a 
felsőfokú szakképzésben tanuló fiatalokat. Az első fejezet a diákok életkörülményeit, valamint 
az iskolai pályájukat befolyásoló családi hátterük szociális és kulturális sajátosságait mutatja be, 
míg a második fejezetben iskolai útjukat, pályaválasztásukat, képzéssel kapcsolatos motivációi-
kat, elégedettségüket ismerhetjük meg.

A felsőfokú szakképzésben tanuló 
fiatalok életkörülményei

Alapadatok

Kutatásunk során összesen 1388 felsőfokú szakképzésben tanuló, végzős fiatal töltötte ki kér-
dőívünket. Ők alkotják a tényleges mintát, melyet alapvetően két részre szükséges osztanunk 
amiatt, hogy a középiskolákban és a felsőfokú intézményekben tanuló fiatalok eltérő jogviszony-
nyal rendelkeznek, amely jogviszony kereteit egyrészt a közoktatási, másrészt a felsőoktatási 
törvény határozza meg a képző intézmény típusától függően. Felsőfokú intézményekben a diákok 
csaknem kétharmada, míg a középfokúakban több mint egyharmaduk tanul (lásd 1. táblázat).

A képzési formában – mintánk alapján – a fiatalok nemenkénti megoszlása között igen 
erős aránytalanság tapasztalható, a nők meghatározó többségben tanulnak a felsőfokú szakkép-
zésben. E tekintetben a képzés szerkezete közelít a felsőoktatásban oktatott hallgatók tartósan 
kialakult nemenkénti megoszlásához, a fiataloknak majdnem háromnegyede (73,8%) lány. A 
nemenkénti arány tovább differenciálódik a középiskolások és a felsőfokú intézmények fiataljai 
körében úgy, hogy a meghatározó női többség mellett a középiskolákban valamivel nagyobb a 
fiúk részaránya, mint a felsőfokú intézmények képzéseiben oktatott hallgatók körében (lásd Füg-
gelék, 1. táblázat).

1. táblázat. A válaszoló fiatalok életkor és képzési jogviszony szerinti megoszlása (fő, %)

Korcsoport
Jogviszony

Összesen
Hallgató Tanuló

Fő % Fő % Fő %
19–20 évesek 485  56,5 328  63,2 813  59,0
21 éves és idősebb 374  43,5 191  36,8 565  41,0
Összesen 859 100,0 519 100,0 1378 100,0
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A válaszolók korosztályi csoportjait két mutatóval vizsgáltuk. Egyrészt az életkoruk, más-
részt a középiskolai érettségi óta eltelt évek száma alapján. A legfiatalabb diák 19 éves, illetve a 
legidősebbek betöltötték a 28. életévüket. A fiatalok átlagéletkora 20 év (szórásérték: 1,4). Az 
átlagéletkorhoz viszonyítottan két csoportot különítettünk el. A fiatalok 59%-a legfeljebb 20 
éves, illetve 41%-uk valamivel idősebbek, ők 21–28 évesek. A népesebb hallgatói jogállású fi-
atalok között inkább találunk 21 éves és idősebb korúakat (43,5%), a középiskolákban tanulók 
pedig inkább a fiatalabb kohorszba tartoznak, 63,2%-uk húszéves vagy annál is fiatalabb (lásd 
1. táblázat). 

Az érettségi óta igen rövid idő telt el, ami abból is látható, hogy csupán 1,8 év a közép-
iskolai tanulmányok óta eltelt átlagos idő (szórásérték:1,2). A legrégebben érettségizettek 9 éve 
kapták meg középiskolai bizonyítványukat (lásd Függekék, 2. táblázat). Hasonló módszertani 
eljárással, mint amelyet a korosztályi besorolásnál alkalmaztuk, itt is elkülöníthető két csoport, 
a legfeljebb két éve (77%), illetve az annál több ideje érettségizetteké (23%). Ez a statisztikai 
megoszlás rávilágít az ifjúsági életút azon sajátosságára, hogy a felsőfokú szakképzés az érettségit 
követő iskolaválasztás egyik jellegzetes állomása, hiszen az ebbe a képzési formábó járóknak csak 
kevesebb, mint egynegyede tér be ide idősebb életkorában. 

A középfokú tanulmányokat tekintve a fiatalok közül többen jártak szakmát adó okta-
tási intézménybe, mint gimnáziumba. Nemenkénti bontásban vizsgálva az látható, hogy a fiúk 
között valamivel többen jönnek sikeresen lezárt középfokú szakmai tanulmányaikat követően 
a felsőfokú szakképzésbe, míg a lányok iskolai előéletében kevesebb szakmai tapasztalat érhető 
tetten (lásd Függelék, 3. táblázat).

Az érettségit adó középiskolák megyei megoszlásáról közelebbit nem tudunk, mert csak 
a felsőfokú szakképzés beiskolázásának megyei térképéről van adatunk. Ebből azonban jól ki-
tűnik, hogy jelentős különbség van a szakképzés helye és a fiatalok állandó lakóhelyének térségi el-
helyezkedése között. Minden második megye fiataljai arra kényszerülnek, hogy a szakmai tudást 
igazoló oklevél érdekében lakóhelyükről elvándoroljanak, és középiskolákban, illetve felsőokta-
tási intézményekkel sűrűbben ellátott térségek felé migráljanak (lásd 2. táblázat).

A nagyfokú területi mobilitás egyik magyarázatát a lakóhely és a képző intézmény te-
lepüléstípusának összehasonlításával lelhetjük meg. A vizsgálat révén újabb információkhoz 
juthatunk a szakképzés területi rekrutációjára vonatkozóan is. A legtöbb képzőhely Budapesten, 
Fejér, Baranya, Heves, Csongrád és Somogy megyékben található, ahol a képzésekben a leg-
népesebb lélekszámban vesznek részt a fiatalok. Ingáznak, vagy ideiglenes lakásmegoldással 
jönnek a fiatalok a jobban ellátott megyékbe, főként Nógrád és Veszprém megyéből, az alföldi 
oktatási intézményhiányos területekről, így Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megyéből, valamint 
Borsod-Abaúj-Zemplénből.

A végzős fiatalok rekrutációs térségei alapvetően a vidékies, rurális települési környezet-
ben fedezhetőek fel. Az intézmények beiskolázási gyakorlatára az a jellemző, hogy a fiataloknak 
több mint a fele (53,8%-a) főként kisvárosi és községi lakóhelyéről érkezik a képzésre. Az ur-
bánus környezetben élők közel egyenletes arányban oszlanak el a főváros és további nagyobb 
várostípusok között. Ugyanakkor a szakképzést folytató intézmények székhelyei főként a na-
gyobb városokba koncentrálódtak, a képzések fele a megyeszékhelyeken, több mint az egyharmada 
a fővárosban zajlik (lásd 3. táblázat). 
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2. táblázat. A felsőfokú szakképzést folytató intézmények és a fiatalok jelenlegi 
lakóhelye megyéjének megoszlása

Megye Felsőfokú szakképzés megyéje Lakóhely megyéje
Fő % Fő %

Baranya   96   6,9   51   3,9
Bács-Kiskun   39   2,8   79   6,1
Békés   21   1,5   39   3,0
Borsod-Abaúj-Zemplén   24   1,7   76   5,8
Csongrád   69   5,0   33   2,5
Fejér  136   9,8   75   5,7
Győr-Moson-Sopron   40   2,9   27   2,1
Hajdú-Bihar   36   2,6   68   5,2
Heves   72   5,2   38   2,9
Jász-Nagykun-Szolnok   16   1,2   41   3,1
Komárom-Esztergom – –   26   2,0
Nógrád   17   1,2  181  13,9
Pest   22   1,6   40   3,1
Somogy   81   5,8   54   4,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg   60   4,3   64   4,9
Tolna – –   28   2,1
Vas   68   4,9   57   4,4
Veszprém   21   1,5   72   5,5
Zala   42   3,0   58   4,4
Budapest  529  38,1  282  15,3
Összesen 1388 100,0 1388 100,0

3. táblázat. A felsőfokú szakképzést folytató intézmények és a fiatalok lakóhelyének 
településtípusonkénti összetétele

Településtípus
A felsőfokú szakképző intézmény 

településtípusa
A lakóhely 

településtípusa
Fő % Fő %

Főváros  528  38,1   208  15,2
Megyeszékhely  700  50,5  223  16,3
Város  139  10,0  202  14,7
Kisváros   20   1,4  357  30,4
Község – –  359  23,4
Összesen 1387 100,0 1349 100,0

A képzőhelyek térbeli eloszlása szerint a telephelyek a hagyományos iskolahálózat térségi mintáza-
tait követik, és elsősorban a differenciáltabb és szélesebb munkaerő-piaci kínálattal rendelkező 
urbánus térségekben terjedtek el. A kisebb településeken egyáltalán nem található meg ez a kép-
zési forma. Az egyes szakok indítása és alapítása nem elsősorban a foglalkoztatási igények és 
a gazdasági egyenlőtlenségek térségi kiegyenlítését célozzák meg. További információgyűjtést 
igényelne annak a vizsgálata, hogy a képzések indítása mennyiben szolgálja a meglévő oktatási 
intézményrendszer konzerválását, illetve működtetését és forrásgyarapítását. Az intézmény/
képzőhely telepítési és szakképzési logikájának egyik adaléka, hogy az oktatásban résztvevők-
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nek csak az egynegyede lakik a képzés helyén. A fiatalok több mint kétharmada (75,2%-a) állandó 
ingázással jut el a szakképző intézményekbe, vagy komoly önerő és állami források lekötése árán 
albérletben, kollégiumokban laknak. A felsőfokú szakképzésbe járók közel 40%-a 50 km-nél 
távolabb lakik (lásd Függelék, 4. táblázat). Hasonló vidékies környezetből érkeznek a középis-
kolákban tanulók (54,7%), illetve a felsőfokú intézmények szakképzésben részt vevő hallgatói 
(52,2 %) (lásd Függelék, 5. táblázat).

A középiskolák tanulóinak és a felsőfokú intézmények hallgatóinak mindennapi életvi-
szonyait eltérő életmód és lakásmegoldások jellemzik. A felsőfokú szakképzésben tanuló fiatalok 
65%-a tanulmányai alatt is otthon él, 14%-uk kollégista, és közel egyötödük lakik albérletben. A 
középfokú és a felsőfokú intézmények szerkezetéből, elhelyezkedéséből fakadó sajátosság, hogy 
a középiskolákban tanulók körében magasabb a tanulmányi időszak alatt is lakóhelyükön élők 
aránya (71%), míg a felsőoktatási intézményekn hallgatóinak csak alig több mint a fele (57%) él 
otthon. Ez utóbbi csoportnál ezért magasabb az albérletben lakók aránya (26%).

Összességében megállapítható, hogy mind a hallgatók lakóhelyének regionális, mind 
pedig településtípusainak elhelyezkedéséből kitűnik, hogy a felsőfokú szakképzés rekrutációs bá-
zisa a kistelepülések fiataljaiból tevődik össze. Kirajzolódik a régiók urbánus tereiben a felső- és a 
középfokú képzési központok hálózata, amely a kisebb városokból és a rurális térségekből vonz-
za a felsőfokú alapképzésből kimaradt fiatalokat.

A felsőfokú szakképzést nyújtó intézmények a képzési profilt és a szakirányokat tekint-
ve igen gazdag kínálattal rendelkeznek.1 Korábban mind a középfokú, mind pedig a felsőfokú 
képzésben jól elkülöníthetőek voltak a hagyományosan a férfiak, illetve a nők által tanult és 
gyakorolt szakmák. Így a gyermekkondozási, egészségügyi, pedagógiai és szociális szakmákat, 
valamint az irodai tevékenység elvégzéséhez szükséges szakmai képesítéseket korábban a női 
szakmákhoz sorolták. Úgy tűnik, hogy a felsőfokú szakképzés profiljának rendszerezésében 
egyre kevésbé érvényesíthető ez a hagyományos kategorizáció, a szakmák többsége elnőiese-
dett, hiszen a 28 oktatott szakból 19 esetében döntő többségben nők, 9 szakmában pedig főként fiúk 
tanulnak (lásd Függelék, 6. táblázat). Ez utóbbiak a következők: vendéglátó szakmenedzser, 
logisztikai műszaki menedzserasszisztens, gépipari mérnökasszisztens, műszaki informatikai 
mérnökasszisztens, médiatechnológus asszisztens, nemzetközi szállítmányozási és a logisztikai 
szakügyintéző, sajtótechnikus és sportkommunikátor.

A képzési profil területi összetételének vizsgálatakor nemcsak azt néztük meg, hogy a fő 
településtípusokon milyen az egyes oktatott szakmák aránya, hanem azt is áttekintettük, hogy 
az egyes térségekben oktatott szakmák mennyire piac- vagy divatérzékenyek. A legszélesebb 
szakmakínálattal a megyei jogú városokban találkozhatunk, itt az összes felsőfokú szakképzés-
ben oktatott szakma feléből válogathatnak a képzésbe jelentkezők. A budapesti képző intézmé-
nyekben már szűkebb a kínálat, a fővárosban az oktatott szakmák 38,5%-át tanítják. A legkisebb 
választékot a kisvárosok nyújtják (10,1%). A média, a sajtó, a számítástechnikai, a reklám és a 
moderátor szakok a fővárosi képzőhelyekre koncentrálódnak. A piaci és az üzleti világ vonzásá-
ban található szakmák – pénzügyi, banki ügyviteli, számviteli – a fővároson kívül a nagyváros-
ok középiskoláiban és felsőfokú oktatási intézményeiben fordulnak elő leggyakrabban. A kisebb 
településeken elenyésző a képzési szakok kínálata, és az itt oktatott szakirányok nem tartoznak 

1 Fehérvári Anikó Mintaválasztás A felsőfokú szakképzésben végzettek pálykövetése című kutatáshoz címmel e 
kötetben közreadott írásának 1. táblázata a középfokú intézményekben, a 2. táblázat a felsőoktatási intézményekben 
tanult szakmákat és létszámadatokat mutatja be, illetve tartalmazza a vizsgálat mintáját alkotó fiatalok szakmánkénti 
megoszlását is. A felsőoktatási, illetve középfokú intézmények legnépszerűbb szakmáiról bővebben lásd Farkas Éva 
tanulmányának A felsőfokú szakképzés résztvevői c. fejezetét.
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a piacérzékeny vagy nagyobb presztízzsel rendelkező szakmák körébe (lásd Függelék, 7. táblá-
zat).

Családszerkezet és a háztartásokban együtt élő fiatal generációk

A vizsgálatban részt vevő fiatalok családszerkezete nem tér el jelentősen a hazai hasonló korosztá-
lyi csoportok családi sajátosságaitól. A legelterjedtebbek azok a familiáris közösségek, ahol legfel-
jebb négyen élnek együtt (79,1%). A vidékies településeken minden ötödik családban még az át-
lagnál gyakoribb a nagycsaládok előfordulása (19,7%), az öt vagy annál több családtag együttélése 
(lásd Függelék, 8. táblázat). A fiatalabb korosztályok még népesebb családokban élnek, azonban a 
21 évnél idősebbek körében elterjedtebb a négyfős vagy annál kisebb családméret (lásd 1. ábra).

1. ábra. A családban együtt élők száma korcsoportonként (fő)

Az egy lakásban együtt élő személyeket tekintve rokonsági kapcsolataik között az apán, az 
anyán és a testvéreken kívül a nagyszülők, a nevelőszülők, más rokonok, illetve más személyek is 
megtalálhatóak. Az egyes csoportok együttélési sajátosságai úgy differenciálódnak, hogy a 21 év 
alattiak és a kisvárosokban, falvakban lakók jóval nagyobb aránya él együtt mindkét szülőjével, 
mint az idősebbek (lásd Függelék, 9. és 10. táblázat).

A fiatalok és a család különélésének indokai között vizsgáltuk a válást, az édesapa, az 
édesanya, illetve mindkét szülő halálozásának okait és az egyéb elszakadási körülményeket. 
Életmódszerűen együtt lakik a felsőfokú szakképzésben tanulók 65,9%-a, azonban a fiatalok 
egyharmadának szülei vagy elváltak (20%), vagy meghaltak (10%). Az elvált szülők felnőtt gyer-
mekeinek többsége édesanyával lakik együtt. A háztartások szerkezete és a lakóhely települési 
elhelyezkedése azt mutatja, hogy a válások révén csonkult családok némileg kevesebben vannak 
a vidéki városokban és a falusi családokban. Szembetűnő adat, hogy minden tízedik fiatalnak 
meghalt az édesapja, illetve 2%-uknak az édesanyja. A kisvárosokban és a falvakban az egyik 
szülő hiánya gyakoribb élethelyzetet és megoldandó egzisztenciális gondot jelent, mint az urbá-
nus környezetben élő társaiknak (lásd Függelék, 9. és 10. táblázat). Az egyik vagy mindkét szülőjét 
elvesztett fiatalok 80%-a vidéki térségben él.
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A családok testvérközösségeiről azt mondhatjuk, hogy a fiatalok 12,3%-ának legalább egy 
14 évnél fiatalabb kistestvére van. A népesebb és iskoláskorú gyermekeket nevelő családokat a 
kisvárosokban és a kistelepüléseken találjuk (lásd Függelék, 8. és 11. táblázat).

A családok életkörülményei: lakás-, vagyoni, anyagi 
helyzet és a mindennapi megélhetés
A lakással való ellátottság, valamint a lakhatási körülmények a mintát alkotó tanulók, hallgatók 
körében alapvetően nem tűnnek kedvezőtlennek. A fiatalok 94,8%-a saját házban (66,5%) vagy 
saját tulajdonú lakásban (27,3%) él. A kisvárosok és községek lakói (93,4%) szinte teljes körűen 
saját házban laknak, és az urbánus lakókörnyezetben, főként a fővárosban (57,4%) élő fiatalok 
családjának is több mint a fele saját lakással rendelkezik (lásd 4. táblázat).

4. táblázat. A válaszoló fiatalok családjai lakáshasználait jogcímének megoszlása 
településtípusonként

Milyen lakásban 
laknak

A lakóhely településtípusa 
Összesen 

Főváros
Megyeszék-

hely
Város Kisváros Község

fő % fő % fő % fő % fő % fő %
Saját ház  63  32,3  99  46,9 103  53,9 309  78,6 283  93,4  857  66,3
Saját lakás 112  57,4  96  45,5  79  41,4  68  17,3  13   4,3  368  28,5
Önkormányzati 
bérlakás

  6   3,1   4   1,9   1   0,5   2   0,7   13   1,0

Magánszemély-
től bérelt lakás

  8   4,1   2   0,9   2   1,0   6   1,5   1   0,3   19   1,5

Magánszemély-
től bérelt lakrész

  –   –   1   0,5   –   –   –   –   –   –    1   0,1

Szolgálati lakás   3   1,5   1   0,5   2   1,0   3   0,8   1   0,3   10   0,8
Albérlet   3   1,5   8   3,8   4   2,1   7   1,8   3   1,0   25   1,9
Összesen 195 100,0 211 100,0 191 100,0 393 100,0 303 100,0 1293 100,0

A lakásviszonyok kedvező értékelésére ad lehetőséget a lakószobák relatíve magas száma a csalá-
dok lakásaiban. A fiatal generációk mindegyike olyan lakókörnyezetben él, ahol a lakások vagy 
házak egynegyede legalább kétszobás, illetve három szobával rendelkezik a válaszolók 41,7%-
a. Ehhez hasonlóan alapvetően jónak mondható körülményeket biztosít a házak és lakások 
komfortfokozata. A víz, villany, fürdőszoba és lakásban biztosított WC átlagosan 98% körüli 
ellátottságú, a háztartásoknak, csupán 13,9%-ában hiányzik a gázellátás (lásd Függelék, 12. és 
13. táblázat).

Abból a feltevésből indultunk ki, hogy az életmódot befolyásoló lakáskörülmények dif-
ferenciálódásából adódó relatíve kismértékű eltérések a mindennapi életben összeadódnak, és 
olyan hátrányokat, illetve előnyöket eredményeznek, amelyek hatással vannak a fiatal generá-
ciók élethelyzetére és mobilitásukra. A probléma közelebbi vizsgálatára olyan komplex indexet 
fejlesztettünk ki, amely az eddig mért és elemzett összes változó tulajdonságait és adatait ösz-
szegzi. A lakás komfortjának faktorait (rendelkezik fürdőszobával, WC-vel, van víz- és áramel-
látás), valamint a lakhatást biztosító épület szobaszámának primer adatait alkalmaztuk az index 
előállításához. Első lépésben megvizsgáltuk minden egyes mutatónk szélső értékeit, szórását és 
három (módusz, medián, számtani) átlagát. A második lépésben meghatároztuk az egyes válto-
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zók ellátottsági szintjét a vizsgált populációban, majd az átlagtól való pozitív és negatív irányú 
eltérést tekintettük mérvadónak. Így az átlag alatti ellátási szint a hátrányos, míg az átlagnál 
magasabb szintű az előnyös helyzet jelölésére adott lehetőséget. Matematikai eszközökkel bi-
náris kódú változókká alakítottuk át a lakhatási körülményt jelző, mind az öt változónkat, majd 
ezeket összevontuk. Ily módon egy olyan komplex mutatóhoz jutottunk, amely jelzi a fiatalok 
állandó lakóhelyén meglévő lakáskörülményeik alacsony, illetve magas szintjét.

A komplex változó tartalmának ismeretében immár áttekinthetőbb képet formálhatunk 
a fiatalok körülményeiről. A felsőfokú szakképzésben résztvevők 16%-a él olyan lakókörnyezetben, 
ahol a lakhatása hátrányt szenved. A szűkös lakáshelyzet leginkább a 19–20 éves, fiatalabb gene-
rációt sújtja, ami azzal is magyarázható, hogy legtöbbjük a lakóhelyükhöz közel eső középisko-
lában tanul, és a család háztartásában él. A 21 évesek és idősebbek relatíve jobb lakásviszonyai 
mögött vélhetően az idősebb korosztályú szülői háttér és a némileg kedvezőbb anyagi körülmé-
nyek húzódnak meg.

A lakhatás összes mutatóját együttesen szemlélve úgy találtuk, hogy – számos szocio-
lógiai sajátosság mellett – az életkörülményeket legmarkánsabban a lakóhely településtípusa 
differenciálja. A komplex mutató jelzése szerint a legkedvezőtlenebb lakhatási viszonyokat a 
kisvárosokban és a községekben élők kényszerülnek elviselni. Az alacsony szintű lakhatási kör-
nyezetben élők közel 60%-a e vidéki településtípusok háztartásaiban él (lásd 5. táblázat). 

5. táblázat. A lakhatási viszonyok komplex mutatója a lakóhely településtípusa szerint

Lakhatás 
komplex 
mutatója*

A lakóhely településtípusa**
Összesen 

Főváros
Megyeszék-

hely
Város Kisváros Község

fő % fő % fő % fő % fő % fő %
Alacsony szin-
tű lakhatás a 
családban

 26 13,2 33 16,8  22 11,2  65 33,0  51 25,9  197 100,0

Magas szintű 
lakhatás a 
családban

153 15,1 161 15,9 160 15,8 302 29,9 234 23,2 1010 100,0

Fő 179 14,8 194 16,1 182 15,1 367 30,4 285 23,6 1207 100,0

* A komplex mutató szórása: 0,37. 
** A korrelációs együttható: –0,482, szignifikancia szint: 0,0004.

A családok vagyoni helyzetének és a generációk életminőségének áttekintéséhez számba vettük a 
háztartásokban lévő nagyobb értékű fogyasztási cikkeket, illetve a közlekedésben és a munka-
végzésben is hasznosítható elektronikus eszközöket. Az egyes vagyontárgyak területi szóródá-
sa azt mutatja, hogy ezen eszközök egy része ma már a vidéki életmód elengedhetetlen részét 
képezi, ezért a hagyományos egyenlőtlenségi viszonyok jóval differenciáltabbak, mint 10-15 évvel 
ezelőtt. Budapesten a családok kétharmada autótulajdonos, vidéken ennél magasabb az autók 
aránya, a megyeszékhelyeken és a nagyvárosokban a családok háromnegyedének van autója, 
míg a kistelepüléseken élők körében még magasabb ez az arány. Településtípusok alapján a szá-
mítógép birtoklása nem mutat szignifikáns összefüggést, viszont a világháló elérésében már 
vannak különbségek. Minél nagyobb a település, annál valószínűbb, hogy rendelkeznek a csa-
ládok internet-hozzáféréssel. A fővárosiak 93,3%-a, a megyeszékhelyiek 85%-a, a nagyvárosiak 
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84%-a, a kisvárosiak 84%-a rendelkezik internetkapcsolattal. Legkevesebben a községekből 
érik el a világhálót (80%), de ott is jóval nagyobb az arányuk, mint az átlag. A KSH adatai2 sze-
rint adatfelvételünk időpontjában a lakosság kb. egynegyede rendelkezett internet-előfizetéssel 
(lásd Függelék 14. és 15. táblázat).

Az aktív kereső családtagok egyre szűkülő köre és a megélhetést biztosító jövedelmek 
összetétele miatt, a háztartások anyagi helyzetében erőteljesebb különbségeket találtunk, mint 
amit a vagyontárgyak meglétének vizsgálatakor tapasztaltunk. Az egyes életmódcsoportok csa-
ládtagjainak gazdasági, munkaerő-piaci aktivitása erősen különbözik egymástól. A háztartások 
belső szerkezetében a pénzkereső családtagok számbavételéből kitűnik, hogy a családok egy-
negyedében (27,9%) csak egy fő dolgozik, 47,6%-ában két személy, és csupán egytizedükben 
biztosítja három vagy annál több felnőtt munkájával a megélhetéshez szükséges jövedelmet. 
Az édesanyáknak 72%-a, az édesapáknak 55%-a rendelkezik pénzkereső foglalkozással. Ameny-
nyiben a kereső nevelőapákat (4,2%) is a családfenntartók közé soroljuk, akkor sem érik el az 
édesanyák családfenntartói státusát. Ez az aránytalanság még szembetűnőbb, ha – 11%-os adat-
vesztés mellett – azt is megvizsgáljuk, hogy a szülők közül ki nem vesz rész egyáltalán a család 
pénzügyi gyarapításában. Kétszer annyi az apák körében azoknak az aránya, akik nem keresnek 
pénzt (34%), mint az édesanyák jövedelmet nem termelő csoportja (17%) (lásd Függelék, 16. és 
17. táblázat). 

A fiatalok és családjuk anyagi helyzetének vizsgálatát több kérdéscsoporttal és számos 
változóval végeztük el. A körültekintő módszertani eljárást indokolja, hogy a jövedelmi adato-
kat és általában az egzisztenciális helyzetre kapott számszerűsíthető válaszokat a szociológiai 
elemzésekben óvatosan, fenntartással kell kezelnünk. A többféle változó alkalmazását az is in-
dokolja, hogy a kérdőív adatainak tanúsága szerint igen hiányos a fiatalok rálátása a család anya-
gi helyzetére. Részben ezen körülmény, másrészt a visszafogott információközlés miatt, jelentős 
adatvesztéssel kellett számolnunk, így indokolt e kérdéskör több szempontú megközelítése, va-
lamint több változó és információ összegyűjtése.

A család anyagi helyzetének bemutatását primer és származtatott adatokra alapoztunk. 
Önbevalláson alapuló vizsgálat során, hétfokú skálán becsültettük meg a fiatalok családjának 
anyagi helyzetét (lásd Függelék, 18. táblázat), majd megkérdeztük a szakképzésben tanulókat 
arról, mekkora összeggel gazdálkodik havonta a családjuk. A nettó havi jövedelmi adatok is-
meretében és a közös háztartásban élők létszámával korrigálva megvizsgáltuk az egy főre jutó 
nettó jövedelem alakulását. A három változó ismeretében is csak megközelítő képet kaphatunk a 
fiatalok szociális helyzetéről, mert a kérdésekre kapott válaszok adathiányán kívül a fiatalok igen 
nehezen értelmezték a család szociális helyzetével kapcsolatos információikat, és attitűdjeik is 
ambivalensnek mutatkoztak.

A családok jövedelmi helyzetére vonatkozó kérdésekre csupán 777 főtől kaptunk ér-
tékelhető választ, ezért az adatok értékelésekor óvatos becslésre vállalkozunk. A legkevesebb 
havi összbevétel 11 000 Ft, a legtöbb pedig 260 000 Ft. Diszkrét (19 027) szórásérték mellett a 
családok havi átlagos nettó összbevétele 170 000 Ft. A legalacsonyabb havi nettó összjövedelem a 
legszerényebben élő, alsó 20% esetében csupán 109 ezer Ft, a második 20% esetében 149 ezer Ft, 
majd a harmadik, magasabb jövedelmi kategóriában a jövedelmi plafon 198 ezer Ft. A populáció 
negyedik 20%-ának havi maximális bevétele 245 ezer Ft, illetve az ötödik és egyben a legmaga-
sabb jövedelműek 260 ezer forinttal gazdálkodnak. A nettó átlagjövedlem alatti kategóriába a 
minta 50,3%, az átlagnál magasabb jövedelemmel rendelkezők közé pedig 49,7/%-a tartozik. 

2 Forrás: [online] {http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/iktreg.pdf}
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A család anyagi helyzetének másik mutatójául az együtt élők egy főre jutó jövedelmének ala-
kulását is megvizsgáltuk. A háztartásokban a családtagokra jutó 35 000 Ft-os jövedelemátlaghoz 
viszonyítottan (szórásérték: 5351) a legkedvezőtlenebb (48,6%) és a jobb életkörülmények kö-
zött élők (51,4%) között némileg jobb az arány, mint a nettó jövedelemindex és a hétfokú skálán 
mért anyagi helyzet szélső értékei esetében (lásd 6. táblázat).

6. táblázat: A családok egy főre jutó jövedelemszintje (Ft/hó) településtípusonként

A család egy főre 
jutó jövedelem-
szintje

A lakóhely településtípusa
Összesen

Főváros
Megyeszék-

hely
Város Kisváros Község

fő % fő % fő % fő % fő % fő %
Alacsony jövede-
lemszint 
(35 E Ft-nál 
kevesebb) 

31  35,6  52  45,6  53  50,5 113  50,9  87  53,0 336  48,6

Magas jövede-
lemszint 
(35 E Ft-nál 
több)

56  64,4  62  54,4  52  49,5 109  49,1  77  47,0 356  51,4

Összesen 87 100,0 114 100,0 105 100,0 222 100,0 164  100,0 692 100,0

A minta két korcsoportjának anyagi helyzete különbözik. Míg a fiatalabbak családjaiban az egy 
főre jutó jövedelemszint 52%-uk esetében alacsonyabb az átlagnál, addig a 21 évnél idősebbek kö-
zött kisebb, 45%-ukra igaz ez. Szembetűnő az is, hogy a jövedelemszintek a településlejtőn lefelé 
haladva igen erősen differenciálódnak. A pesti fiatalok 64,4%-a magas jövedelemmel rendelekező 
szülőkkel él együtt, miközben a települési lejtő alján található kisvárosban lakó társaik 50,9%-a, a 
községekben lakók 53%-a komoly anyagi gondokkal küszködik (lásd 6. táblázat). 

Hiányjelenségek a megélhetésben és a képzés finanszírozásában
A háztartások életében felmerülő hiányjelenségek nagyságrendjének becslésére és a hiányterü-
letek feltérképezésére számos változóval mértük a fogyasztási szokásokat. Arra a kérdésre, hogy 
mire nem jut a családban pénz,3 elgondolkodtató válaszok érkeztek. A családok több mint egy-
harmadában (38,3%) mindenre marad elkölthető anyagi forrás, azonban a fiatalok több mint fele 
a mindennapi szükségleteik kielégítésében részleges vagy teljes zavarok közepette él. Többnyire nem 
jut pénz a nagyobb beruházások fedezésére (42,6%), a szórakozásra (27,4%), és a ruházkodás 
(13,6%) is a kielégítetlen igények közé sorolódik. Vannak olyan háztartások is, ahol nem tudják 
előteremteni hónapról hónapra a lakás rezsijét (11,7%), és az élelmezésre is szűkösen jut (4,1%) 
a havi jövedelemből. 

A család hiányjelenségeinek átgondolása és bevallása ezt a fiatal korosztályt különösen 
érzékenyen érinti. A posztadoleszcens korosztály a kitolódó tanulmányi életútjával, illetve rövid 
időtartamú vagy csak ideiglenes jellegű munkavállalásával nem tud tevőlegesen részt vállalni a 
háztartás jövedelmének gyarapításában vagy szinten tartásában. Ez frusztrálja a fiatalokat, ami 
sok esetben komoly szerepzavarokhoz és státusuk értelmezésének konfliktusaihoz vezet. Hogy 

3 A megkérdezettek a megadott lehetőségek közül többet is választhattak, a bekezdésben zárójelben szereplő 
számok az adott megnevezést választók arányát jelzik.
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mennyire és kit terhel ez a felemás társadalmi szerep, annak feltárása és leírása további kutatásra 
vár. Azt viszont tényszerűen rögzíthetjük, hogy a családtól való fizikai elszakadás és ennek a 
szerepnek a fenntartása tartós gondokat okoz a családban. Ugyanis amennyiben közelebbről 
megvizsgáljuk, hogy miként befolyásolja a szakmai tanulmányaikat végző hallgatók földrajzi 
távolélése a család megélhetési zavarait, akkor adataink alapján kitűnik, hogy mindazok, akik 
úgy nyilatkoztak, hogy nem mindenre jut a családban, meghatározóan a vidéki térségek ingázó 
vagy szüleiktől távolélő fiataljai.

A felsőfokú tanulmányok tehervállalásában, a költségek viselésében a szülők jó kétharmada 
tevékenyen részt vesz. A fiatal generációk anyagi háttérének leírásakor az előzőekben előállított 
mutatókat használtuk fel a képzési terhek elemzéséhez is. Mind a hétfokú skálán mért adataink, 
mind pedig az egy főre jutó jövedelemkategóriák szerint a magas jövedelmű háztartások 62,1%-
ának nem jelent gondot gyermekük taníttatása, és így nyilatkozott az alacsony jövedelműek 
egyharmada is. Ez utóbbi csoport nagyobb része, kétharmada azonban azt jelezte, hogy komoly 
áldozatot jelent a fiatalok képzési költségének előeremtése (lásd 7. táblázat).

7. táblázat. A válaszok megoszlása arra a kérdésre, mekkora megerőltetést jelent a 
fiatal taníttatása a szülők számára, a családok jövedelmi státusa szerint

Mekkora megerőltetést jelent ez a 
támogatás

A család egy főre jutó 
jövedelemszintje (Ft/hó)

Összesen
Alacsony, 

35 E Ft-nál kevesebb
Magas, 

35 E Ft-nál több
fő % fő % fő %

Komoly áldozatot jelent 169 66,8 84 33,2 253 100,0
Nem jelent túlzott megerőltetést 128 38,8 202 61,2 330 100,0
Egyáltalán nem probléma 39 37,9 64 62,1 103 100,0
Összesen 336 49,0 350 51,0 686 100,0

A szociális körülmények eddig vizsgált jelzőszámaihoz hasonlóan a városi környezetben kisebb 
megrázkódtatásként élik meg a képzéssel járó terheket. Ezzel ellentétben a vidéki térségek lakói 
nemcsak azért viselik nehezebben a felsőfokú tanulmányok költségeit, mert a lakóhelyüktől lé-
nyegesen távolabb élnek a fiatalok, hanem azért is, mert a gyermekeik képzésével járó pénzügyi 
ráfordítást jóval nehezebb kereseti lehetőségek mellett kell teljesíteniük a kisvárosok és a közsé-
gek családjainak (lásd Függelék, 19. táblázat).

Azok a fiatalok, akik nem számíthatnak a család vagy külső támogató anyagi segítségére, 
a maguk erejéből oldják meg felsőfokú szakképzési tanulmányaik finanszírozását (ez a válaszolók 
38,1%-a). A kényszerű önállósodás útjára lépők inkább a 21 év feletti korcsoportba tartoznak, és 
legalább egy befejezett szakképzés van mögöttük. A tanulmányaikat maguk finanszírozók fele a 
nehezebb körülmények között élő családokból jött, ahol az egy háztartásban élők egy főre jutó 
havi jövedelmi átlaga nem éri el a 35 ezer Ft-ot. Az alacsony érettségi eredményekkel rendelke-
zők és az egyetemi alapképzésbe be nem jutottak, illetve rossz szociális helyzetű fiatalok számá-
ra ez az oktatási forma az egyetlen szakmai képzési lehetőség, amelyet olyan áron is vállalnak, 
hogy a szülői és egyéb külső források hiányában maguk viselik a képzés közvetlen és hozadékos 
költségeinek előteremtését. A felsőfokú szakképzés finanszírozását magukra vállalók 72,4%-a 
hallgatói státusban, illetve 27,6%-a tanulói jogviszonyban folytatja tanulmányait (lásd Függelék, 
20. és 21. táblázat).
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A család szociokulturális háttere

A szülők iskolázottsága

A fiatalok szüleinek iskolázottsága az egyetemet végzettek körében nem tér el jelentősen egy-
mástól (anyák 6,4%, apák 6,8%), ám a – korábbi felsőoktatási rendszer végzettségi szintjeit ille-
tően – kétszer annyi édesanya (15,0%) rendelkezik főiskolai diplomával, mint édesapa (7,7%). 
Hasonló nagyságrendi eltérés van a befejezett középiskolájuk szerkezetét tekintve, itt szintén az 
anyák iskolázottsága javára. Az édesanyák 43,8%-a, az apáknak csupán egyharmada járt érett-
ségit adó középiskolába. A két szülő közel azonos arányban szerzett középiskolai érettségijével 
együtt szakmát valamely szakközépiskolában, a gimnáziumot végzett anyák arányához képest 
(17,7%-a) viszont fele annyi apa járt gimnáziumba (7,7%). A szakiskolai/szakmunkásképzőt 
végzettek között viszont jelentősen többen vannak az apák (40,7%), mint a hasonló képzettségű 
anyák (22,7%). Az édesanyák körében ugyanakkor némileg nagyobb a csupán általános iskolát 
végzettek száma (lásd 2. ábra).  

2. ábra. A szülők megoszlása legmagasabb iskolai végzettségük szerint (%)

Mindkét szülő iskolázottsági szintjét új változó segítségével is megvizsgáltuk. (Az apák iskolá-
zottsági átlaga: szakközépiskolai, az édesanyáknál a gimnáziumi érettségi, a módusz az apáknál 
a szakmunkásképző, az anyáknál ismét a gimnázium, mindkét szülő esetében a medián a szak-
középiskola, illetve a szórás értéke az apák esetében 1,421, az anyák iskola végzettségében pedig 
1,731). Elemeztük egyenként minkét szülő iskolázottsági mutatójának átlagait és szórását, majd 
az átlagtól való eltérés alapján megállapítottuk az alacsony és a magas képzettségi szinteket. A 
számított összevont mutatót alkalmaztuk az anya és az apa előnyös és a hátrányos szubkulturális 
státusának további elemzésére.

A hallgatók és a tanulók édesapjának iskolázottsága között jelentős különbség figyelhető 
meg, míg az előbbiek apja inkább magas, addig a középiskolákban szakmát tanulók édesapja 
inkább alacsony iskolázottságú (lásd 8. táblázat). Hasonló eredményt kapunk, ha az anya és az 
apa együttes iskolázottsági státusát vizsgáljuk a hallgatók, illetve a tanulók esetében.
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8. táblázat. Az apa iskolázottsági szintjének megoszlása a fiatal képzési 
jogviszonya szerint

Az apa iskolá-
zottsági szintje 

A válaszolók képzési jogviszonya
Összesen

Hallgató Tanuló
fő % fő % fő %

Alacsony 368 57,3 274 42,7  642 100,0
Magas 473 70,0 203 30,0  676 100,0
Összes 841 63,8 477 36,2 1318 100,0

További elemzésre vár annak feltárása, hogy a diplomás apák iskolázottsága milyen hatással van 
gyermekeik felsőfokú szakképzési, illetve azt követő tanulmányainak megkezdésére. Adataink 
szerint a diplomás szülők gyerekei nagy valószínűséggel a felsőfokú szakképzést követően vala-
mely felsőfokú alapképzésbe kérik felvételüket. Az is látható, hogy a szakmunkás és legfeljebb 
érettségizett apák gyermekei a középiskolai felsőfokú szakképzés lezárásával apjuk szakképzett-
ségi státusát reprodukálják.

A szülők iskolázottsági mutatója a fiatalok nemenkénti és életkori csoportjaiban nem 
mutat jelentős különbséget, ugyanakkor a vidéki és a városi szülők előképzettsége az apák és az 
édesanyák vonatkozásában is a falusi szülők hátrányát jelzi (lásd Függelék, 22. és 23. táblázat).

A szülők szakképzettségének elemzését meglepő körülményként nem az adatveszteség, 
hanem az a tény akadályozza, hogy a fiatalok közül mintegy 465 fő nem tudta az adatfelvételkor, 
hogy pontosan mi a szülei szakképesítése. (!) A minta értékelhető kétharmadnyi elemszámából 
óvatos következtetéssel azt mondhatjuk, hogy a szülők kiegyenlítetlen iskolázottságából követ-
kezően a szakképzettségükben is hasonló aránytalanságok tükröződnek (lásd 3. ábra).

3. ábra. A szülők szakképzettségének alakulása (%)

A szülők munkaerő-piaci helyzete
A munkaerő-piaci részvétel szülői mintázatainak vizsgálatát két szempontból tartottuk fontos-
nak. Egyrészt a gazdasági aktivitásuk elemzéséből kerestük a szülők jövedelmi és egzisztenci-
ális stratégiáit, amelyek feltevéseink szerint befolyásolhatják a fiatalok szociális tanulását és a 
munkához kapcsolódó attitűdjét. Másrészt arra is kíváncsiak voltunk, hogy a szülők jelenlegi 
munkájának tartalma milyen mértékben kötődik szakmai végzettségükhöz. A család szociális 
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helyzetéről nyert eddigi információk bővítésén túl rá kívánunk világítani arra, hogy a szakmai 
végzettségük hasznosításával – vagy annak mellőzésével – a szülők milyen munkaerő-piaci ma-
gatartást közvetítenek fiatal felnőtt gyermekeiknek.

A szülők iskolázottsági státusa ellenére mindkét szülő munkahelyi életpályája során egy-
harmad arányú vagy azt meghaladó a munkanélküliség előfordulása. Tovább árnyalják ezt a mun-
kaerő-piaci életutat a jelenleg is munkanélküli szülők adataival korrigált inaktivitási mutatók. A 
munka világában a jelenlegi munkanélküliségi státust is tekintve az apák veszélyeztetettebbek 
(41,1%), mint az anyák (34,8%), amely a szakképzésben részt vevő fiatalok családjainak egzisz-
tenciális bizonytalanságait igazolja. Nem bíztató a szülők megélhetésében az a körülmény sem, 
hogy a viszonylag kvalifikált szülőknek csupán jó egyharmada (apák esetében 37,6%, anyák ese-
tében 36,6%) talált olyan munkahelyet, amelynek tartalma a szakmai végzettségével megegyező 
(lásd Függelék, 24 és 25. táblázat). 

A szülők munkaerő-piaci aktivitása és a végzett munka szakmai minősége nem válto-
zik jelentősen az eltérő korosztályú és képzési jogviszonnyal rendelkező fiatalok csoportjaiban. 
Ugyanakkor a családfentartók munkaerő-piaci potenciálja és szakképesítésükhöz köthető mun-
kavégzésük esélye nagyságrendekkel csökken a kisvárosokban és a községekben (lásd Függelék, 
26. táblázat.)

A család szociokulturális státusa
A felsőfokú szakképzésben tanuló fiatalok helyzetének többszempontú mérlegelése során szá-
mos olyan tényezőt találtunk, amely a szülői háttérre jellemző, és a fiatalok munkaerő-piaci, 
tanulási motivációjára, illetve jövőjük alakítására hatással lehet. Azokat a változókat – amelyek 
a jelenlegi és korábbi szakképzési és ifjúságszociológiai kutatási területeinken, valamint a kiter-
jedt hazai felsőoktatási és felnőttoktatási kutatásokban is több módszertani eljárás keretében 
igazolták meghatározó befolyásukat a szociokulturális háttér mérésére – itt egy újszerű módszer 
segítségével komplex mutató kifejlesztésére alkalmazzuk.

A szülők képzettsége, szakképesítése a fiatalok kulturális hátterének egyik szegmense, 
amely az otthonról hozott tudástőkének csupán egy, de jól behatárolható és mérhető területe. A 
szülők anyagi, vagyoni helyzete, valamint egzisztenciális státusa olyan tényezők, amelyek a ház-
tartások szociális helyzetének további fontos meghatározó elemei. A családi környezet szociális 
helyzetének másik mérhető faktora a szülők gazdasági aktivitása, illetve a munkavégzéshez kö-
tött szakképzettségi potenciál és annak minősége.

A korábban – a fiatalok lakhatása és a család anyagi helyzete összevont mutató kon-
verziójával – bemutatott módszertani eljárással készítettük el az anyagi helyzet, a szülők 
szociokulturális háttere és a munkaerő-piaci potenciál összetett mutatóit, melyek végső összesí-
tésével előállt a felsőfokú szakképzésben képzett hallgatók szociokulturális hátterét jelző komplex 
mutató.

Tekintettel arra, hogy az előző fejezetekben az összetett mutatókat alkotó primer válto-
zók sajátosságait részletesen ismertettük, itt csak a kumulált index tartalmi összegzésére szorít-
kozunk.
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A szociokulturális háttér kumulált indexének összetett mutatói, 
valamint a primer változóik tartalma és szerkezete

Szociális index
Anyagi helyzet: 

a család havi nettó jövedelme »
az egy főre jutó havi jövedelem »
hétfokú skálán mért anyagi helyzet »

Vagyoni helyzet
tartós fogyasztási cikkek megléte a családban: hétvégi ház, autó,  »
tanulást és munkavégzést segítő számítástechnikai felszereltség: számítógép, internet a  »
családban

Lakhatási helyzet
lakás tulajdonviszonya »
komfortfokozat: víz, villany, WC, gázellátás »
egy szobára jutó lakók száma »

Munkaerő-piaci potenciál indexe
Munkaerő-piaci mobilitás

munkanélküliségi státus gyakorisága »
jelenlegi munkaerőpiaci aktivitás-passzivitás »

Szakképzettségnek megfelelő munkavégzés
szakképesítést nem igénylő munka végzése »
szakképesítésének megfelelő munkát végez- e? »

Iskolázottsági index
Szülők iskolázottsági indexe

apa iskolázottsága – elvégzett osztályok száma »
anya iskolázottsága –elvégzett osztályok száma »

Szakmai képesítés szintje
apa szakképesítése »
anya szakképesítése »

A felsőfokú szakképzésben oktatott fiatalok szociokulturális hátterének vizsgálatához kapcso-
lódóan végezetül azt nézzük meg, hogy a komplex mutató milyen sajátosságokat jelez a vizsgált 
csoportokban. Arra törekszünk, hogy a kumulált változó segítségével összegezzük az előnyös és 
a hátrányos helyzetben lévő családok és fiatalok tehervállalási képességét a felsőfokú szakkép-
zésben. 

A szülők iskolázottsági státusának összefüggéseihez hasonló jelenségekre utal indexünk. 
A szociokulturális státus szintje és az egyes hallgatói jogviszonyok között igen erős összefüggé-
sek figyelhetőek meg (a szignifikancia szintje: 0,0007). A leghátrányosabb státusúak a középisko-
lában tanuló felsőfokú szakképzés fiatalabb korcsoportjai. 

A szülők szociokulturális státusindexe nemcsak azt befolyásolja, hogy hol tanul a fiatal, 
hanem azt is, hogy hol él. A táblázat adataiból jól látható, hogy minél nagyobb a település, annál 
magasabb az ott lakók szociokulturális státusa. Míg a fővárosiak csaknem kétharmada tartozik 
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a magas státusúak csoportjába, addig a községben élők körében ez az arány alig több, mint egy-
negyed (lásd 9. táblázat).

9. táblázat. A szülők szociokulturális státusa a család lakóhelyének településtípusa 
szerint

A szülők 
szociokulturális 
státusa

A lakóhely településtípusa
Összes

Főváros
Megye-
székhely

Város Kisváros Község

fő % fő % fő % fő % fő % fő %
Alacsony státus  70  35,7 122  58,1 109  57,7 252  63,8 224  73,9  777  60,1
Magas státus 126  64,3  88  41,9  80  42,3 143  36,2  79  26,1  516  39,9
Összesen 196 100,0 210 100,0 189 100,0 395 100,0 303 100,0 1293 100,0

A felsőfokú szakképzésben tanuló 
fiatalok iskolai életútja
Kutatásunk során a kérdőíves technika mellett az interjú módszerét is alkalmaztuk4. A felső-
fokú szakképzésben tanuló fiatalok iskolai pályafutását, pályaválasztását, felsőfokú tanulmá-
nyait, a képzéssel kapcsolatos motivációkat, véleményüket az interjúk tapasztalatai alapján 
mutatjuk be.

A vizsgált személyek életútjának sajátosságából adódóan számtalan elágazás figyelhető 
meg az iskolai és munkahelyi pályafutásukban. A felsőfokú szakképzésbe járt vagy még mindig 
ott tanuló fiatalok közbülső, átmeneti helyzetéből adódóan igen sokféle problémával kényte-
lenek megküzdeni, ezért az életutak mentén megsokasodnak azok a pedagógiai, szociológiai, 
gazdasági és andragógiai kérdések, amelyek figyelmet érdemelnek. 

A felsőfokú szakképzésen át vezető életutak

A típusalkotás módszertani megfontolásai

Az iskolai utak tipizálására számos eljárás kínálkozik, ugyanakkor a módszer megválasztása  kö-
rültekintést igényel. Az életszakaszok egyes stádiumába beékelődő időszakos munkavállalás, a 
rövidebb vagy hosszabb képzések, valamint a magánélet eseményei átrajzolják a hagyományos 
ifjúsági mobilitási utakat. A felsőfokú szakképzést megelőző, továbbá azt követő, illetve a dip-
loma megszerzése felé tartó tanulmányi útvonalak a vizsgált populáción belül szerteágazóak. 
Ezért érdemes röviden számba venni a korosztályra jellemző életeseményeket, amelyek egyben 
módszertani tanulságként szolgálhatnak az életutak típusalkotásában. 

A felnőtt életéveik elején tartó fiatalok biológiai életkorához köthetően közel azonos 
életesemények előtt állnak. A párválasztás, az otthonteremtés, a szakmai életpálya megkezdé-
se a középiskolai évek után komoly döntéseket és feladatokat írnak elő a fiatalok számára. A 
korosztály sajátosságaiként értelmezett életesemények hatással vannak jövőjük tervezésére, va-
lamint iskolai és munkahelyi életútjaik alakulására (Gazsó–Laki, 2004.) Az egykori hallgatók 
terveiben az iskola, a család és a barátok hatása szociális szempontból is jól körülhatárolhatóak. 
Számos ifjúsági kutatás utal a fiatal felnőttek életeseményei prioritásában beállt változásokra és 

4 Lásd Mintaválasztás… c. tanulmányt.
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azok szubkulturális vonásaira. A posztadoleszcens sajátosságok kis eltéréssel megfigyelhetőek a 
vizsgált fiatal felnőttek egyes életkori csoportjaiban ugyanúgy, mint a nagymintás ifjúságkuta-
tások vonatkozó kohorszaiban (Szabó–Bauer, 2009). 

A fiatalok pályájának alakításában számos hatás érvényesül. Legalább három életvilág-
ból érkező aspirációk halmozódnak fel döntéseikben. Az egyéni terveket és vágyakat a család 
és a társkapcsolat személyes világának hatásai felerősítik. A magánszféra jegyeit éppen ezért az 
önálló életvilág ismertetőiként azonosíthatjuk. A gazdag életpályamintázatokat további két vi-
lág vonzása és kötése színesíti. Az egyik környezeti tényező az iskola, amely az ifjúsági életforma 
színtere és még mindig meghatározó a 18–26 évesek életében, a másik a munka világa, amely 
ökológiai és ökonómiai értelemben is újdonságot jelent életformájuk átalakításában. A munka 
piacán, továbbá a szakmai képességek elsajátításával új megismerési formák felfedezése veszi 
kezdetét. A munkába járás merőben új életforma. Az időszakos vagy rendszeres munkavégzés 
ebben az életszakaszban több funkciót tölt be. Csupán részlegesen jelenti a megélhetést bizto-
sító jövedelem forrásának előteremtését. Egyebek mellett a lakás, az élelmezés, a ruházkodás, 
a közlekedés és a tanulás költségeit többnyire változatlanul a szülők viselik. A fiatal felnőttek 
körében felértékelődik és sürgetővé válik az egzisztenciális önállóságra való törekvés. A felnőtt 
életkor és a gyermekstátus mesterséges meghosszabbítása számtalan konfliktushoz és mentális 
zavarhoz vezet. 

Az aktív életút elején álló fiatalok számára az első munkahelyen szerzett munkatapasz-
talatok a kognitív és szociális tanulás eddig nem ismert útjait és lehetőségeit nyitják meg. A gya-
korlati tapasztalatok új, és egyben másfajta tudássá és képességekké szerveződnek. A munkahe-
lyi és a szakmák szervezeti kultúrájának megismerésével átalakul a korábbiakban kialakult cso-
portkötődések és identitásképző beállítódások tartalma is. A munkahelyi szerepek és a közössé-
gi kapcsolatok érintkezésének bonyolult mechanizmusában a szervezet kijelöli a fiatal felnőttek 
helyét a munkatevékenységek és a munkaszervezet hierarchiájában. A munka világa, a szakmai 
csoportok szubkultúrája, a munkahelyi szervezet státusainak megismerése, illetve a vezetőkhöz 
és a munkatársakhoz való viszonyulás mind-mind új élményt és megoldandó helyzetet teremt 
a fiatalok életében. A szakmai képességek elsajátítása mellett az adaptáció, a szociális tanulás 
gyorsasága és hatékonysága jelentősen befolyásolja a fiatal felnőtt munkahelyi státusát és presz-
tízsét. Mindezek új, egyben más kortársi és generációs ismeretekhez, illetve a csoporton belüli 
érvényesülés új stratégiáinak ismeretéhez és alkalmazásához vezetnek. A formális tanulás ré-
vén, valamint a tapasztalatokkal szerzett szakmai és szervezeti ismeretek és képességek spontán 
módon fejlesztik a személyiséget. A tanulás és a munka világa között mozgók vagy olykor ingá-
zók akaratlagos vagy spontán módon megtapasztalják a két rendszer kapcsolódását és súrlódá-
sát. A szervezetek belső világának megismerése vagy ennek hiánya új tanulási utakat nyithatnak 
meg, és e tapasztalatok az életutak elágazásában fontos döntések megérlelésében segíthetnek. 
Az iskolai és szakmai életutakban bekövetkező változások alkalmával fontos tudásként haszno-
sulhatnak a munka világában szerzett ismeretek és képességek. 

 Hipotézisünk szerint a felsőfokú szakképzésbe járók esetében az iskola és a munkahelyi 
átjárás zökkenőkkel jár együtt. Az iskolai előélet és a tanulási teljesítmények különbségeiből, il-
letve az életkörülményekből adódó hátrányok összeadódnak. Ezt tetézi a felsőfokú szakképzési 
oklevél piaci és foglalkoztatási potenciáljának hiányossága. Mindez a munkaerőpiacon erősen 
differenciálja a hallgatók esélyeit. Az egyes szakmákat, pályákat választók igen sok kockázati 
tényezővel kénytelenek megküzdeni. Kérdés az, hogy milyen a felsőfokú szakmai képzés haté-
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konysága, a képzőhelyeken kapott végzettség miként segíti a különféle élethelyzeteket megélt és 
más-más képzéseket megjárt fiatalok további pályaterveit. 

A felsőfokú szakképzésben tanulók, hallgatók életútjai szerteágazóak. Csupán az iskolai 
út hagyományos szakaszolása nem tükrözi kellően a szakképzésben résztvevők sajátos életpá-
lyáját. Fontosnak tartjuk ezért az egyes iskolai életutak típusainak vizsgálatát, valamint a külön-
féle életvezetési és döntési stratégiák számbavételét. 

A tanulmányi életutak fontosabb típusai
A módszertani megfontolásokat követően a típusalkotás szempontjaiként azokat az életesemé-
nyeket vettük figyelembe, amelyeket a megkérdezettek maguk is meghatározó elemekként érté-
keltek a pályájukban.  Tekintettel arra, hogy a felsőfokú szakképzésben végzettek életpályájuk 
mérföldköveit a befejezett iskolai végzettségekkel jelölték meg, e fontos állomásokat magunk is 
beemeltük a típusalkotás szempontjai közé. A felsőfokú szakképzésen át vezető iskolai utak fő 
típusait az utolsó – az interjúk felvételének időpontjához viszonyítottan – sikeresen befejezett 
intézményes képzésről kiadott végbizonyítvány kvalifikációja, illetve a bizonyítvány kiadásához 
kötött záróvizsga típusa alapján rendszerezzük. 

Mindenekelőtt fontos rögzítenünk, melyek azok a hazai oktatási intézmények, amelyek 
végbizonyítvánnyal tanúsíthatják a felsőfokú szakképzés sikeres befejezését. Két intézménytípus 
bocsáthat ki végbizonyítványt. A felsőfokú szakképzési követelményeknek való megfelelésről ok-
levelet adhat ki a felsőfokú szakképzési programot folytató hazai középiskola, illetve olyan kö-
zépfokú közoktatási intézmény, amely valamely felsőfokú oktatási intézmény szakképzési szak-
irányának megbízott képzőhelye és/vagy szervezeti egysége, továbbá azok a felsőfokú oktatási 
intézmények, amelyek nappali vagy levelező képzésben engedéllyel rendelkeznek a felsőfokú 
képzés folytatására.

A befejezett tanulmányok, illetve az utolsó érvényes iskolai végzettségről kiadott okirat-
ok szerint több olyan iskolai életutat írhatunk le, amely a felsőfokú szakképzés elvégzéséhez kap-
csolódik. A megkérdezetteknek több mint a fele (58,1%-uk) gimnáziumi érettségit követően vállalta 
a felsőfokú szakmai képzésben való részvételét, 41,9%-uk pedig szakközépiskolában érettségi-
zett, és ott középfokú szakképesítést is szerzett. 

A fiatalok 9,7%-a középiskolájában tanulói státusban járt felsőfokú szakképzési programra, 
illetve itt szerzett oklevelet nappali tagozatos képzésben. Jellemzően a korábbi szakközépiskolá-
jukban jártak azok a fiatalok, akik a képzés idején tanulói jogviszonyt létesítettek. A beiskolázási 
gyakorlat arra utal, hogy a szakközépiskolai képzőhelyek törekednek arra, hogy megtartsák a 
korábbi tanulóikat, és erre a felsőfokú szakképzés optimális lehetőséget nyújt. Az interjúalanyok 
meghatározó többsége valamely hazai felsőoktatási intézmény felsőfokú szakképzésére járt és ott 
(90,3%-a) hallgatói jogviszonyban végezte tanulmányait.

Szignifikáns különbség figyelhető meg a nappali és a levelező tagozatos látogatók korosz-
tályai között. A 19–20 évesek főként nappali, míg a 21 évesnék idősebbek főként levelező kép-
zésben tanultak.

Az egyik életútcsoportba azokat a hallgatókat sorolhatjuk, akik az érettségit követően 
hazai felsőfokú oktatási vagy középfokú intézményben a szakmai képzés valamely választott 
szakirányát elvégezték, és a felsőfokú szakképzésben sikeres záróvizsgát tettek. Az eredményes 
vizsgáról a negyedik szemeszter után a felsőfokú oktatási intézmények a szakirányt befejező zá-
róvizsga összesített érdemjegyével minősített oklevelet állítottak ki, ami középfokú végzettségnek 
minősül. (Ők nem folytattak további iskolarendszerű tanulmányokat.)
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Szintén középfokú végbizonyítvánnyal rendelkeznek azok is, akik felső- vagy középfokú 
oktatási intézményben elkezdték, de valamely oknál fogva nem tudták befejezni tanulmányai-
kat. A vizsgált hallgatók közül minden ötödik úgy hagyja ott a felsőfokú szakképző intézményt, 
hogy nem tesz záróvizsgát, vagy nem felel meg a tanulmányi követelményeknek. A kimaradók és 
a passzív hallgatói jogviszonyúak esetében a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumen-
tum a középiskolai érettségi bizonyítvány marad.

A megkérdezettek felét teszik ki az egykori felsőfokú szakképzésben végzett hallgatók kö-
zül mindazok, akik az iskolai életútjuk valamely szakaszában felsőfokú oklevelet adó oktatási 
intézménybe is jártak, és sikeres államvizsgát követően diplomát kaptak.

Amennyiben plasztikusabban kívánjuk megrajzolni a felsőfokú szakképzés egykori hall-
gatóinak iskolai útját, akkor a lezárt és bizonyítvánnyal igazolt felsőfokú szakképzési kimenetet 
további iskolai életúttípusokra oszthatjuk fel. A diplomával záruló felsőfokú tanulmányi pályák 
között négy jellegzetes életút is fellelhető, amely a felsőfokú szakképzésen át vezet.

1. A felsőfokú tanulmányok egyik útja az érettségit és a felsőfokú szakképzést követő idő-
szakban folytatott felsőoktatási képzéssel és sikeresen megvédett államvizsgával zárult a 
megkérdezett fiatalok egyharmadában. 

2. Diplomát szerzett, de a felsőfokú tanulmányaival párhuzamosan felsőfokú szakképzés-
ben is részt vett, illetve be is fejezte a szakképzési tanulmányát minden hatodik hallgató.

3. A diplomát adó felsőfokú képzést követően folytatott felsőfokú szakképzési tanulmányt 
három fő, akik pedagógiai végzettségüket egészítették ki, illetve pénzügyi vagy vállalko-
zói ismeretekkel kívánták bővíteni a korábban elsajátított felsőfokú szakképesítésüket. 

4. Jelenleg is felsőfokú tanulmányait végzi és a diploma várományosa minden negyedik 
hallgató. Ők potenciális diplomások, akik a felsőfokú szakképzési oklevél megszerzését 
követően dolgoztak, illetve több, rövid idejű képzésben vettek részt, vagy újabb munka-
vállalás közben jelenleg is levelező tagozaton készülnek diplomájuk megvédésére, vagy 
csupán a nyelvvizsgájuk hiányzik. Amennyiben a megkezdett tanulmányaikat sikeresen 
befejezik, és megelőlegezzük, hogy a színes életpályán haladók is diplomások lesznek, 
akkor az egykori felsőfokú szakképzésben tanult hallgatók becslésünk szerint több mint 
a fele eljut a diplomáig.

A középfokú végzettséget igazoló oklevéllel vagy/és befejezett felsőfokú szakképzés valamely szak-
irányának elvégzését igazoló végbizonyítvánnyal záruló iskolai életutak fontosabb típusai az 
alábbiak. 

1. A legtöbben felsőfokú szakképzésüket valamely felsőfokú oktatási intézmény nappali 
vagy levelező tagozatán fejezeték be, és ezek a tanulmányok középfokú végzettségnek 
számítanak. Középfokú oktatási intézményben kevesen végeztek tanulói jogviszonyban 
felsőfokú szakképzésben. 

2. Középiskolai végzettséggel, vagyis ma is csupán érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek 
azok a fiatalok, akiket a középiskolát követően felvettek valamely hazai felsőfokú oktatási 
intézmény felsőfokú szakképzési programjába, de nem végezték el azt. A kudarcokkal 
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szabdalt, sajátos életutat bejáró hallgatók elkezdték ugyan a tanulmányaikat, és a képzés 
valamely szakaszáig el is jutottak, ám nem jutottak a végére. Felsőfokú pályájuk ezzel a 
kudarccal többnyire megrekedt. 

A szakmatanulás feladását több esemény idézte elő. A passzív jogviszony és a véglege-
sen abbahagyott tanulmányok okai mögött a sikertelen vizsgák, de főként a matema-
tikai ismereteken alapuló gazdasági és pénzügyi, valamint az elméleti tárgyakkal való 
megküzdési nehézségek figyelhetők meg. A félben maradt szakmai tanulmányok másik 
csoportjaként azok a szakirányok tarthatók számon, amelyek végbizonyítványának elő-
feltétele az idegen nyelvi vizsgabizonyítvány megszerzése. Harmadik okként a magán-
életi események említendők, így a korai házasodás, a gyermekvállalás, esetleg betegség. 
Idetertoznak azok is, akik a család pénzügyi terhelhetőségének korlátai miatt fejezik be 
tanulmányaikat, és munkába állnak.

3. A középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményben az érettségit követően és/vagy 
további egyéb középfokú szakképzést követően (így szakiskolai, technikusi, OKJ-szak-
mai), illetve azzal, azokkal párhuzamosan mára felsőfokú szakképzés elvégzését igazo-
ló oklevéllel rendelkeznek, de szakmatanulásukat a felsőfokú képzést követően újabb 
középiskolában folytatták. A középfokú végzettségüket halmozók iskolai kötődése erős, 
nehezen lépik át a középiskola kapuját. A szoros iskolai kapcsolat másik jele, hogy – a 
hiányzó utógondozás és a hiányos középiskolai pályaorientáció ellenpéldájaként – volt 
olyan hallgató, aki az újabb szakképzést a középiskola mentor tanárának tanácsára kezd-
te el, aki a munkahely megválasztásában és a további életszakaszokban az egykori tanuló 
vállalkozásánál is bábáskodott. 

Az életesemények sokféle módon átszabják a királyi iskolai életutakat. A felsőfokú szakképzést 
megjárt fiatalok pályájának fontos eleme a jövedelem biztosításához kötött munkavégzés, a 
munkaerőpiacra való bejutás, illetve a magánszféra eseményei. Az életút szempontjából fontos 
kérdés, hogy a szakképzésben töltött évek milyen hatással vannak a fiatal felnőttek aspirációira, 
és ez miként mutatható ki az egyes életúttípusokban.

A felsőfokú szakképzés hatékonysága

A felsőfokú szakképzés hatékonyságának mérési szempontjai

A hosszú és több irányba elágazó iskolai utakat bejárók számára nem új feladat, hogy értékeljék 
a pályájuk alakításában szerepet vállaló intézmények és szakemberek munkáját. Sokféle értéke-
lési szempontot ismertek meg a tanulmányaik során, ezért az elemzést tapasztalataikra alapoz-
va végezték el. Felfigyeltünk arra, hogy az egyes életszakaszok megélt eseményeinek sikerei és 
kudarcai olyan önreflexiós képességet alakítottak ki a hallgatókban, amely segítségével e sajátos 
prizmán átszűrve értékelik a személyes életutakat alakító iskolák, munkahelyek, kollégiumok és 
pedagógusok munkájának hatékonyságát. Az adatközlők éppen ezért igen sok és többféle infor-
mációt szolgáltattak eddigi pályafutásukról és a jelenlegi élethelyzetükről. Megbízható értéke-
lést kaptunk a személyes és a kortárs csoportjuk iskolai pályafutása során megszerzett tudásfaj-
ták és bizonyítványok konvertálhatóságáról is.
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A képzés hatékonyságának értékelési szempontjait három csokorba foglaltuk össze. Azokat 
az információkat rendszerezzük, amelyek elsődlegesen a megkérdezettek pálya- és önértékelésén 
alapulnak. Összegezzük azokat a hatásokat, amelyek az iskola-, a szakmaválasztást, illetve az 
egzisztenciális pályaképüket alakították. Az egykori felsőfokú szakképzésben tanult hallgatók 
önértékelési szempontjai alapján vázolni kívánjuk azokat a korosztályi eseményeket, amelyek 
fejlődő vagy stagnáló életszakaszokhoz vezettek. A generáció életútján fontos határkő a diploma 
megszerzése, de hasonlóan meghatározó döntés a felsőoktatási tanulmányok és az értelmisé-
gi életforma elvetése is, ezért az egyes hallgatói csoportokban a felsőoktatási tanulmányokhoz 
kapcsolódó beállítódások és azok változását tükröző életesemények értékelését végezzük le. Fel-
tevésünk szerint a felsőbb szakmai tanulmányok élettervét nemcsak az iskolai előélet, a szemé-
lyes, illetve a szakmai motivációik befolyásolják. Számot kell vetnünk azokkal a hatásokkal is, 
amelyek a szűkebb családi, baráti környezet szociális helyzetéből fakadnak. 

A végzettek szemszögéből értékelt hatékonysági szempontok felfűzése során betekin-
tést kívánunk nyújtani a felsőfokú szakképzést végző intézmények belső világába, valamint a kép-
zés szervezeti és tartalmi folyamatába. Láttatni kívánjuk, hogy a különféle és különböző szintű 
oktatási intézményekben zajló munkához, valamint a munkapiaci mobilitáshoz milyen egyéni 
és szakmai várakozások tapadnak. Előzetesen számoltunk azzal is, hogy az egyes csoportok – 
így a diplomások, az érettségi kimenettel, illetve a felsőfokú szakképzési oklevéllel rendelke-
zők – életpályának sikertényezői jellegzetesen eltérnek egymástól. Ezért a hallgatóktól kapott 
információk alapján a különféle beállítódások és tapasztalatok miatt a képzőhelyek, valamint 
a végbizonyítványok konvertálhatóságáról lényeges különbségek várhatóak. Feltételeztük azt 
is, hogy az intézménytípusokban folyó képzések összehasonlító vizsgálatával kimutathatóak a 
szakképzési gyakorlatok, illetve azok hatékonyságának egyező és eltérő vonásai. 

A felsőfokú szakképzés hatékonyságának értékelésekor harmadik szempontként azokat 
az interjúszövegeket vizsgáltuk meg, amelyek a képzési tartalmak és a végzettség munkaerő-piaci 
konvertálhatóságára vonatkoznak.

A felsőfokú szakképzés hatékonysága a végzettek pályaértékelése tükrében

A fiatal felnőttek közös életeseményeinek hatása pályájukra
Mérési elveink átgondolásakor az önértékeléseket tartalmazó szövegekben olyan jelenségekre, 
korosztályi vonásokra figyeltünk fel, amelyek a fiatalok iskolai útjának és szakmai pályájának 
bemutatásakor nem hagyhatók figyelmen kívül. A megkérdezettek eltérő iskolai és egziszten-
ciális útja ellenére az életeseményekben olyan közös vonások találhatóak, amelyek befolyásolták a 
fiatalok beállítódását a pályaképek értékelésében. Túl azon, hogy a vizsgálatban részvevő 18–26 
évesek közel azonos korosztályhoz tartoznak, mégsem ez az egyetlen közös ismérv, amely meg-
határozza a tanulók/hallgatók saját pályájukról alkotott értékelését és azok szempontjait. 

Bár koruk szerint a mintában szereplő személyek felnőttek, az önértékelésükből kitűnik, 
hogy mindennapjaikat mégsem a felnőtt korosztály életeseményei jellemzik. Következetesen a 
gyermekkorukban vagy a serdülőkorban kialakult élettervekhez viszonyítják pályájukat és az el-
ért eredményeiket. Egyik lábuk még az ifjúsági életformát tapossa, másik pedig már a felnőtt élet-
formák útján jár. Nem a felnőtt korcsoport értékeivel és aspirációival, hanem a posztadoleszcens 
korosztály életpreferenciáival azonosulnak. Kitűnik, hogy a felnőtt szerepek és életformák nem 
állnak a fiatalabb korosztály érdeklődésének középpontjában, és a felnőtt minták önértékelési 
szempontjaikban sem foglalnak el elsődleges helyet. A fontos életélményeiket és terveiket nem 
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a fiatalabb generáció (gyermekük) gondozása, illetve az idősebb generáció (szülők) ellátásának 
segítése, így nem a szűkebb vagy tágabb család fenntartásához szükséges forrásteremtés hatá-
rozza meg. A korosztály érdeklődésének középpontjában a kortárscsoportok, a sorstársak, illetve 
a baráti kapcsolatok és közösségi szerveződéseikben kialakult életformák állnak. Az értékelési 
szempontok és a pályájuk értékelésének viszonyítási alapjaként ugyanúgy a közös vonatkoztatá-
si csoport pályaértékeiből indulnak ki, mint ahogy céljaik és döntéseik megerősítését is a kortárs 
barátoktól várják. Éppen ezért az iskolai út meghosszabbításának egyik fontos értékét abban látják, 
hogy kortárscsoportjukban baráti kapcsolataikat építhetik, és e korosztállyal együtt szervezhe-
tik életüket. Ez a törekvés és életélmény tartósnak bizonyul. A közoktatásban töltött iskolai évek 
értékelésében ugyanolyan fontos, mint a felsőfokú szakképzésben kialakított kapcsolatrendsze-
rekben, valamint a diplomát adó képzésben. Nem véletlen az sem, hogy a családi háttérrel és szo-
ciális mintázataival szinte azonos intenzitással – vagy azt sokszor megelőzve –  meghatározóan 
hatottak a barátok tanácsai az iskola- és a szakmaválasztásban.

A közös kortársélmények között további jelenségeket és kedvezőtlen vonásokat is meg 
kell említenünk. A gyermekkorban és az ifjúsági életszakaszban a felhalmozott deficitek sajátos 
korosztályi sorsközösségi élményt alakítottak ki. A hiányélmények egyik színtere a család, ahol ma-
gas az elvált szülők aránya, gyakori a különélés és az élettársi kapcsolat. A korai elhalálozás-
ok miatt az édesapák családon belüli hiánya feltűnő. Sajnálatos, hogy a fiatal felnőttek eddigi 
életeseményeiben és felnőtt mintáikban nemcsak a család mentális világának bizonytalansága 
hagyott nyomot, de a bizonytalanság minduntalan felbukkan az egzisztenciális, a szociális életkö-
rülményekben is. Ez a korosztály az, amelyiknek életkora miatt kevés elsődleges információja van 
a rendszerváltásról. Ők azok, akik másként ismerték meg a változásokat, akik a mindennapi élet 
bizonytalanságaiból tanulták meg a családokba beszűrődő gazdasági és szociális kockázatokat. 
A háztartások állandósult hiányjelenségei, így nem ritkán mindkét szülő vagy valamelyik aktív 
életkorú testvér munkanélküli helyzete és más rizikófaktorok a családban, tanították meg ezt a 
korosztályt a felnőtt világ válságjelenségeire és felnőtt szerepeire. 

Világjelenséggé szélesedett a kitolódó gyermekkor és az ifjúkori szerepek konzerváló-
dása a fiatal felnőtt korosztályban. Az ifjúkori szocializációs hatások központi problémája, hogy 
a funkcionális szerepek változatlanul maradtak, de e mellett a család és a fiatal felnőttek kap-
csolata átértékelődött. A család funkcionális szerepei időben meghosszabbodnak, ugyanakkor 
a fiatal felnőttek gyermek szerepei a családban rögzülnek. Az elmúlt húsz év társadalmi és élet-
módváltozásai adalékokkal szolgáltak a közös kortárs élmények kialakulásához. Tanúi lehetünk 
annak, hogy felértékelődött a kortárs és a baráti kapcsolatok szociális és mentális hatása.

A korosztály sajátos élethelyzetéből adódódó, közös tapasztalatként érdemes rámutat-
nunk arra, hogy alig volt olyan hallgató, aki felsőfokú szakképzési tanulmányait megelőzően mun-
katapasztalatokkal rendelkezett volna. A szakközépiskolai gyakorlati képzésről, illetve az alkalmi 
diákmunkáról úgy vélekedtek, mint amelynek nem volt jelentős hatása a felsőfokú szakképzési 
pályaválasztásukra. Hasonló módon nyilatkoztak a szülőknek a háztartásban nyújtott segítésről 
is. Az otthoni munkák megosztásában a fiatalok részvétele igen kis mértékű. A rurális térségek 
kis falvaiban élők ugyan megemlítették, hogy a ház körüli kerti és szántóföldi munkában sza-
badidejükben részt vettek, ám jobbára a munkafajtától és az életmódtól való eltávolodás indoka-
iként számoltak be kedvezőtlen tapasztalataikról.

 A rövid külföldi tanulmányutak és az idénymunkák elfoglaltságai csak szórványosan 
fordultak elő a fiatalok által megtapasztalt élmények körében. A munkából való boldogulás ha-
tározott jövőképét a külföldi munka lehetőségének megcsillanása jelenti. Pontosabban, szinte 
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mindenki számol azzal, hogy a hazai lehetőségek kipróbálását követően, többnyire ideiglenes 
jelleggel megpróbálkozna külföldi munkával is. 

Azoktól a volt hallgatóktól eltekintve, akik a felsőfokú szakképzést a diplomájuk meg-
szerzésével párhuzamosan (5 fő) vagy az államvizsgát követően végezték el, szinte minden 
egykori felsőfokú szakképzésben járt fiatal kudarcként élte meg az érettségi körüli időszakot, mert 
nem vették fel a megjelölt felsőfokú oktatási intézménybe. A közös kudarcélmény újabb sorstár-
si élményt generált, amely figyelemre méltó személyes motivációkat és jellegzetes pályaépítési 
stratégiákat indított el az érintett csoportokban. A kudarccal szembesülve mindenki föltette 
magának és szűkebb környezetének is a kérdést: fontos-e a diploma? A kérdésre adott válaszok 
személyes késztetései mentén meghozták döntéseiket, amelyek hosszú évekre szólóan – így so-
kaknak még jelenleg is – befolyásolják életútjukat. A diplomához vezető út egyengetésében, a 
tervek megerősítésében vagy éppen a célok leértékelődésében a család ösztönzésének is jelentős 
szerepe volt. Az egyetemi tanulmányok terveinek meghiúsulása, a sikeres felvételiért való meg-
küzdés és erőfeszítések, valamint a nem diplomás pálya tervezése vagy a kialakult helyzet kény-
szerű elfogadása fontos elhatározásokat igényelt. A szakképzésben eltöltött évek eseményeinek 
hatása több ponton is befolyásolták a személyes döntéseket és a megvalósított iskolai/szakmai 
pályák sikerét.

A szakképzés hatékonyságának tükröződése 
az egyes iskolai utak alakulásában

Diplomások a pályájuk értékeléséről

Mindazok, akik a diploma megszerzését fontos életcélként jelölték meg, egyben az érettségit követő 
években egy vagy több alkalommal meg is próbáltak bejutni az egyetemekre. Többen a sike-
res felvételi érdekében új stratégiá(ka)t választottak. Ezek közös eleme az volt, hogy különféle 
technikákkal növeljék vagy szinten tartsák a kiszemelt szakra való bejutáshoz szükséges felvé-
teli pontszámok értékét. Számos erőfeszítést említhetünk, amely ezt a törekvést szolgálta. Az 
aktualizálható ismeretek lassú erodálása miatt új technikákat találtak ki a középiskola négy éve 
alatt összegyűjtött muníció átmentésére. A munkavégzés mellett vagy csak az érettségire való 
felkészülés intenzív időszakában a vizsgaközpontban ismételt érettségit vagy nyelvvizsgát tet-
tek. Az újra és újra próbálkozók tisztában voltak azzal, hogy az egyetemi felvétel érdekében ver-
senyfutásra kényszerülnek. Tudták, hogy az évente változó érettségi és felvételi eljárások miatt, 
a verseny feltételei egyre nehezebbek lesznek. Különösen a több évvel korábban érettségizettek 
felvételi esélyei csökkentek a diplomát nyújtó szakokra. Kulcskérdéssé vált, hogy a különórák 
fizetésére vállalkozó család milyen mértékben terhelhető, hol van a fizetőképességük határa. 

A felvételi kudarc és a diplomaszerzés reális esélyeinek tükrében az eddigi középiskolai 
életforma élményeit és értékeit átgondolták. Átértékelték az eddigi iskolai tapasztalataikat, telje-
sítményüket és tanári kapcsolataikat is. Az előző iskolák barátságos és pozitív pedagógia klímájá-
ról általában elismerően nyilatkoztak. Többen megemlítették azonban, hogy az intézmény sem 
pályaorientációjukban, sem az érettségire való felkészülésükben, sem az emelt szintű érettségi 
és a nyelvvizsga megszerzéséhez nem tudott kellően hatékony segítséget adni. A hallgatók véle-
ménye szerint a középiskolák – kevés kivétellel – nem értékelték reálisan a középiskolából kilépő 
diákjaik felsőfokú továbbtanulási terveit. 

A diplomáért küzdő csoportban leginkább az a közös, hogy tudatosul bennük: életük e 
szakasza a diákéletmód és az addig ismeretlen életformák közötti átmenetet jelenti. Tudatosult az 
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is, hogy amennyiben kiismerik magukat az iskola és munka világában, akkor lehetőségük lesz 
esélyeik felismerésére. Ebben az esetben várhatóan képesek lesznek arra is, hogy leküzdjék az 
iskola és a munka világa közötti átmenet megrázkódtatásait. Az egyes életsorsokban nyomon 
követhető, hogy a döntéseket körbefonó bizonytalanság nem oszlik el mindaddig, amíg nem 
ismerik fel eddigi életútjukban az iskola világának hatását és annak tétjeit, valamint az elsajá-
tított teljesítmények felsőoktatási és munkaerő-piaci értékét. Ameddig nem tudatosították ma-
gukban a középiskolából hozott teljesítmények reális értékét és azok konvertálhatóságát, addig 
a szakmaválasztást sok kényszerű és átmeneti életforma helyettesítette. Ilyen helyzetben jobb 
választás hiányában a barát, a rokon ötleteit váltották valóra, vagy a véletlenekre hagyatkoztak. 
Sokszor a fizikai kényszerek győztek, és az otthonhoz legközelebbi felsőfokú intézménybe, a leg-
könnyebben elvégezhető szakra, a legjobb bulizó hely hírnevében álló intézménybe, vagy döntő 
érvként az alacsony tanulási költségekkel járó felsőfokú szakképzésre iratkoztak be a jelöltek. 
„Nem volt más lehetőségem”, „ez tűnt a legkisebb rossz választásnak”, „voltak költségesebb lehe-
tőségek is”, „közel volt az intézmény” – idézhetnénk a kényszer és a bizonytalanság szülte hárító 
véleményeket. 

„– Miért ezt jelölte első helyen? 
– Az egyik fő érv emellett az volt, hogy két villamosmegállóra van, és előzőleg is már hallottam 
jókat róla, a főiskoláról. 
– Erről a típusú szakképzésről hol hallott először? Hogyan szerzett tudomást? 
– Ez már régebben volt, nem tudom pontosan, hogy először hol találkoztam vele. Interneten, 
kiadványokban szoktak benne lenni az ilyen továbbtanulási dolgok.
– Miért erre a területre jelentkezett? Mi volt benne szimpatikus? 
– Nem annyira szimpatikus, hanem édesanyámnak volt egy ilyen képzése, irodavezetői vagy 
valami ilyesmi tanfolyamot végzett el valahány évvel ezelőtt, és ott tanult marketinget, igaz, 
hogy ő csak az alapjait, de elkezdett ez engem érdekelni. Amikor én gimibe jártam, anyu ak-
kor tanulta, és nem tudom minek a hatására, de úgy döntöttem, hogy én ilyen irányban sze-
retnék továbbtanulni. 
– Miért fordult el az idegenforgalomtól?
Mert a gimnáziumban, amit tanultunk idegenforgalom, nem érdekelt már. […] Mert ez két-
éves, és hamarabb megszereztem a papírt. Mondták, hogy az OKJ-s végzettség is elég jó. Nem 
akartam másfajta diplomás képzésre elmenni, de a munkában való elhelyezkedés szempont-
jából jónak gondoltam.

(reklámszervező szakmenedzser szak)

Az értelmiségi, középosztályi értékeket őrző családok és gyermekeik jobban ragaszkodnak a diplomás 
terveikhez, ezért sokkal tovább kísérleteznek a sikeres egyetemi felvételi érdekében. A szakmai 
és iskolai pálya formálásában a szülők közvetlen vagy közvetett hatása nemcsak a középiskola 
megválasztásában, hanem a felsőoktatási karrierútban is kimutatható. Az iskola- és pályaválasz-
tási stratégiák építésében a szülők tevőleges segítséget nyújtanak, amely a fiatalok reális önér-
tékelését segíti. A tényleges lehetőségeken alapuló minimális,és a vágyakban megfogalmazódó 
maximális tervekkel indulnak neki a fiatalok a következő megmérettetésnek. Az érettségit köve-
tő felvételi kérelmek kitöltésekor a szakmaválasztás sorrendiségében a minimális és maximális 
elképzelések jól láthatóak. A felsőoktatási intézményekre és a szakmai tanulmányokra vonatko-
zó preferenciáikat is tartalmazzák, amelyek jól tükrözik a családokban és a fiatalok körében ki-
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alakult szakmai és foglalkozási presztízslistát is.  A pedagógus, orvos, mérnök szülők komoly ál-
dozatokat hoznak annak érdekében, hogy biztosítsák azokat a feltételeket, amelyek gyermekük 
esélyeit közelebb hozzák a diplomához és az értelmiségi életmódhoz. Amennyiben ez mégsem 
sikerül, akkor végső megoldásként, minimális elgondolásként marad a munkavégzés, az íróasz-
tal melletti könnyű munka. A hazai ifjúságkutatások kétévente megismételt mérései azt mutat-
ják, hogy a szellemi munka végzése ma már nemcsak a lányok, hanem az urbánus környezetben 
élő férfiak között is felértékelődött (Ifjúság, 2004; 2006; 2008). Végső célként a megélhetést 
biztosító szakmai végzettség megszerzését tűzik ki, amellyel a fiatalok is azonosulnak. Ehhez a 
stratégiához a középosztálybeli családok komoly anyagi és mentális támogatást nyújtanak. Kap-
csolataikat latba vetve gyermekeiket több helyre beajánlják, rövid munkavállalásra ösztönzik 
őket annak érdekében, hogy megismerkedjenek az egyes munkafajtákkal és cégekkel.

Mindez abból is kitűnik, hogy leginkább a középosztályi háttérrel rendelkező fiatalok 
engedhetik meg maguknak, hogy ne foglalkozzanak mással, csak az újabb egyetemi felvételi 
vizsgára koncentráljanak. A végcélként kitűzött diploma megszerzéséig vezető utat különféle 
próbálkozások, ötletek, olykor párhuzamosságok, sokszor bátor vagy vagány huszárvágások tar-
kítják. 

„Már amikor elkezdtem, láttam, akkor valamilyen gazdasági irány kellene, tehát otthonról is 
ezt hallottam, hogy abban van a pénz, meg az lenne jó, azt kéne. Egy rokonom, aki bankban 
dolgozik, apuci hozzá bevitt, és akkor ott kellett ülnöm vele napokig. Látogató címszó alatt. 
Édesanyám pedig bevitt az APEH-hoz, hogy nézzem meg a másik végletet, hogy az meg mi-
lyen rossz. Úgyhogy elrettentést, megvilágítást kaptam több oldalról. Anyámék a nővéremnek 
eléggé elszúrták a pályaválasztását. A nővérem eléggé befolyásolható. Ő szerette a biológiát, 
erre találták neki ezt a főiskolát, hogy legyen élelmiszerbiológus. Ő az, de nem használhatja 
a diplomáját, mert most is egy laborban dolgozik, tulajdonképpen üdítőket készít. És nem 
szereti a szakmáját, ezért apámék azt akarták, hogy én meg szeressem a munkámat.”

(banki szakügyintézői szak)

„De utólag visszagondolva, most, hogy már látom, hogy milyen a felsőoktatás, így azt mon-
dom, hogy szinte teljesen mindegy, hogy hova veszik fel az embert. Csak az a lényeg, hogy 
elvégezze. 
– Te hova mentél volna?
– A Gazdasági Főiskolán jelöltem meg a külgazdasági szakot. Ami azért tetszett nekem, mert 
ott három nyelvet kellett volna tanulni. Két szakmait kellett volna letenni. Aztán másodiknak 
jelöltem meg a Corvinuson a nemzetközi kapcsolatokat, a Kommunikációs Főiskola volt a 
harmadik, ott a kommunikáció szak. Negyedik megint BGF volt, és ötödik volt nekem az 
ÁVF, és az ÁVF-re vettek végül is fel. De én azért jelentkeztem az ÁVF-re, mert kinyitottam 
a felsőoktatási könyvet, na mi az első? ÁVF. Akkor beírjuk ötödikként. Én azt sem tudtam, 
hogy mi ez az iskola, semmit. És úgy vettek fel. És nem is akartam beiratkozni. De mondta 
anyukám, hogy el kell menned, meg kell nézned. Ha félév után sem tetszik, akkor otthagyod, 
kimaradsz. És utána már azért kialakult annyi kapcsolat, fél év alatt, hogy azt mondtam, 
most már nem hagyom ott. Egyébként engem először felvettek vállalkozásszervező szakra, 
a főiskolai közgazdászképzésre, és közben megtudtam, hogy van ilyen felsőfokú szakképzés 
is, a reklámszervező, és akkor kitaláltam elsőben, hogy jelentkezek arra is, arra is felvettek, 
és párhuzamosan csináltam a kettőt. Tavaly végeztem a reklámmal, 2008 júniusában záró-
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vizsgáztam, és most fogok majd végezni a főiskolaival. Mivel felsőfokú, az két év, a főiskola 
meg négy év. 
– Simán ment a kettő egyszerre?
– Simán, mivel egy iskolán belül volt, nem volt gond. […] Meg be tudtam fogadtatni tan-
tárgyakat oda-vissza, […] és én csak a szakirányos tárgyakat tanultam a reklámszervezőn. 
Ugyanúgy, mint a többiek, aztán befejeztem azt is most. De igazából, hogy valaha is fogom-e 
használni, azt nem tudom.”

(reklámszervező, vállalkozásszervező felsőfokú szakképzési szak, 
valamint közgazdasági diplomával rendelkezik)

„Több helyre beadtam a jelentkezésemet. Végül is nem vettek fel sehova az én hibámból, mert 
későn küldtem el a papíromat, és ezért 0 pontot számítottak be mindenütt. Utána pótfelvé-
telivel felvettek Budapesten főiskolára, egy napot töltöttem fenn, de meggondoltam magam. 
[…] Hazajöttem, elvégeztem a V–VI. évet, külker üzletkötőit, ez is itt volt Szolnokon a köz-
gazdasági szakközépben. Ott kaptam egy középfokú és egy emelt fokú OKJ-s bizonyítványt. 
Ezután döntöttem úgy, hogy beadom ide a főiskolára, felsőfokú szakképzésre, ugyanis beszá-
mították ezeket a pontokat, és fel is vettek a külgazdasági üzletkötőre, kétéves képzésre. Azt 
elvégeztem, utána döntöttem úgy, hogy belevágok az alapdiplomás képzésbe is, nemzetközi 
gazdálkodásba. Közgazdász diplomát ad ez nálunk mindenkinek, gazdasági főiskola révén. 
És ott is végeredményben nem volt semmi probléma, ott is sikerült felvételt nyernem, ezt is be-
számították pontnak, illetve közben szereztem angolból tavaly szakmai középfokú C típusú 
külker nyelvvizsgát, ami szintén pluszpont volt.” 

(külgazdasági üzletkötő felsőfokú szakképzést, 
közgazdász alapképzésben nemzetközi gazdálkodás alapképzést végzett)

Nem ritka, hogy a felsőoktatási kudarc után munkavállalás mellett vagy a helyett különórák el-
végzését finanszírozzák a szülők vagy maguk a jelöltek. Többen a felsőfokú szakképzéssel pár-
huzamosan vállalkoznak kompetenciáik és végzettségük eredményének pótlására. Átgondolva 
lehetőségeiket, újra leérettségiznek, vagy újabb nyelvi kurzusra és vizsgára vállalkoznak a na-
gyobb pontszámok és a sikeres egyetemi felvétel reményében. Akadnak olyanok is, akik ezt az 
utat külföldi munka mellett járják be.

Nem találtunk erős kapcsolatot a felsőfokú szakképzés szakiránya és a később megszer-
zett diploma szakjellege között. Ebből arra következtethetünk, hogy a felsőfokú szakképzés ko-
moly szerepet tölt be azoknak az életében, akiknek érési időre van szükségük. Az érlelődési idő nem 
csupán a szakmai irány meglelése miatt szükséges. A deficitek pótlására vagy a meglévő erő-
forrásaik mozgósítására és átszervezésére időre van szüksége a fiataloknak. A maguknak adott 
iskolai vagy munkavégzési szünetben vagy éppen több párhuzamos tapogatózó, új helyzeteket 
kipróbáló elfoglaltság mellett átgondolják a hátuk mögött hagyott iskolai életszakaszt. Új megvi-
lágításba kerül a középiskolai eredmények konvertálhatósága, és azt latolgatják, hogy személyes 
életükben, a további felsőoktatási életútjukban vagy a szakma és a munkahely megválasztásá-
ban mekkora hozadéka lehet az eddig összegyűjtött teljesítményüknek.

Sokféle élethelyzet befolyásolja az önreflexió igényét és folyamatát, mindez meghatároz-
za az érlelődés időtartamát is. Azt gondolhatnánk, hogy a motiváló tényezők között valamiféle 
teljesítménykésztetés húzódik meg. Amint említettük, a fiatalok életstratégiáját alapvetően a 
szüleiktől eltérő, más célok (is) motiválják. Így azokat nem csupán a sikeres szakma- és iskolavá-
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lasztási aspirációk formálják. A 18–26 évesek korosztályi ciklusában hirtelen olyan döntési kény-
szerek halmozódnak fel, amelyben – a családi életük, a párkapcsolat kezdeti szakasza, a baráti 
kötődések és sokféle emberi viszonyok mellett – a pályaválasztás és a hozzá kapcsolódó tanulmá-
nyi út megválasztásának kérdése csupán egy szempont. A döntést befolyásoló élethelyzetek igen 
változóak.  Egy-egy rendkívüli életesemény, régóta dédelgetett változás – például szülői együtt-
élési problémák, párkapcsolati fejlemények – felgyorsíthatják, vagy új helyzetet teremthetnek a 
pályaválasztásban is. Másutt éppen az első munkaerő-piaci megmérettetés versenytényezői in-
díthatják el vagy gyorsíthatják fel az érlelődésben fontos szerepet játszó önreflexiós folyamatot. 
Megfigyelhető az is, hogy a mobilitási esélyek latolgatásában a próba-szerencse alapú vállalások 
mellett igen nagy szerepe van egy-egy meghatározó személynek, így az osztályfőnöknek, szakta-
nárnak, felnőtt családtagnak. Hasonlóan nagy a társ, a kortárscsoport, a baráti, testvéri, rokoni 
kapcsolatok hatása a pályadöntésekben.

Érdemes elidőznünk röviden azon jelenségek mellett, melyeket a volt hallgatók élethely-
zetük értékelésekor többnyire pozitív beállítódással említenek meg. A saját döntéseiket és hely-
zeteiket feltáró interjúalanyok az átmenetei életszakasz eseményeit sorolva sokszor nem a fo-
lyamat végeredményét emelik ki. Feltűnő mozzanat, hogy nem vagy nem csupán az életszakasz 
végső döntésére koncentrálnak. Arra az élményre fókuszálnak, amely az érlelődést segítette. Ezt 
sokszor egy-egy meghatározó személyes találkozás nyújtotta, ami problémájuk más vagy több 
szempontú megvilágításához vezetett. Nagyra értékelik, őszintén rácsodálkoznak magára az 
érlelődési folyamatra is, amelyben lehetőségeiket felfedezték. Sokszor a kellemetlen kudarcok 
nyomán is elindul valamiféle cselekvési sor vagy élményfolyam. Az életesemények egyedül vagy 
segítséggel történő megvilágítása és átgondolása új tanulási fázist indít a döntés előtt álló fiata-
lokban. Az önreflexió révén új képességek alakulnak ki, vagy másként szervezik a meglévőket. 
Az új helyzethez igazodó önértelmezések képzeteket, aspirációkat mozgósítanak. Felfedezik, 
tudatosítják az eddig még meg nem tapasztalt önismereti módszereket, amely jó esetben látás-
módjukat szélesíti, és gyarapítja mentális világukat is. A nehéz folyamatot szinte mindnyájan a 
kipróbálás és a megküzdés pozitív beállítódásával értékelik. Meddig tart ez a folyamat? A megérlelt 
életesemények pozitív hatásait kamatoztatni képesek, a megismerési technikákra ráérzők gyor-
sabban, az önmagukhoz kulcsot keresők lassabban jutnak el azokhoz a döntésekhez, amelyekkel 
átkódolhatják eddigi életeseményeiket és iskolai élményeiket. 

A két világ között bizonytalanul közlekedő fiatalok döntéseiben olyan szempontok is be-
lejátszanak, amelyeket eddig csak kevésbé ismerhettünk. A pályájuk kezdetén állók választási 
szempontjaiba ugyanis nemcsak az eddig ismert elsődleges életpreferenciáik játsszanak közre. 
Hosszabb elemzést kívánna a fiatalok döntéseinek és azok okainak felderítése. Két szempontot 
mindenképpen érdemes kiemelnünk ahhoz, hogy ezt az átmeneti élethelyzetet érzékeltessük. A 
szakma- és pályaválasztást helyettesítő technikák egyikének az a sajátossága, hogy a bizonytalan 
élethelyzetben erőforrásaikat összegyűjtik, koncentrálják, majd a szimbolikus értékekből álló tartalék 
tőkejavaikat aktuális helyzetben átváltják újabb esélyeket ígérő javakra. Távlati célként vagy csak 
általánosságban jelölik meg, hogy legyen diploma valamikor a kezükben. Azok, akik a pályavá-
lasztási bizonytalanságaikat nem tudják konkrét szakma, szakirány, tevékenység megjelölésé-
vel pontosítani, sokszor csupán arra törekednek, hogy mindennapi életük környezetét megvál-
toztassák. Perspektívát ígérő törekvésük, hogy lakóhelyüket megváltoztassák, és nagyvárosba 
költözve új lehetőségekkel találkozzanak. Nemcsak a városiak kötik a jobb életminőséget vagy 
karrierlehetőséget konkrét urbánus helyhez, a vidéki kisvárosokban, illetve kistelepülésen élők 
hasonlóan gondolkodnak. Az összetett motivációk eredményeként meglazítják a szülői család 
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kötelékeit. Elköltöznek otthonról, ennek nyomán új baráti kört és kapcsolatrendszert építenek 
ki. Munkatársakra, évfolyamtársakra, egyetemi barátokra lelnek, akik mintájukkal sokszor segí-
tenek a szakmai pálya, az egyetemi szak, illetve új szabadidős elfoglaltságok, esetleg jövedelem-
szerző, kiegészítő munka megszerzésében. Az új környezet kortárs vonatkoztatási csoportjának 
sikeres tagjai már megküzdöttek problémás vagy átmeneti élethelyzetükkel, ezért példájukkal 
látens módon strukturálják bizonytalan társaik motivációit. Mindezek nemcsak a mindennapi 
életminőséget javítják, hanem a korábbi szociokulturális mintázatoktól eltérő, merőben új szemé-
lyes mintát adnak a fiataloknak. A felsőfokú szakképzésben végzettek fele ilyen konkrét és igen 
vonzó életformaként tartja számon az egyetemista diákéletmódot.

A diplomás életút kérdéseivel számot vetők körében többirányú tervezéssel és egyben pá-
lyájuk gazdag értékelési szempontjaival találkoztunk. Volt, aki a sikertelen egyetemi felvételi 
megmérettetést követően munkát vállalt, vagy külföldön próbált szerencsét. Esetleg férjhez 
ment vagy gyermeket vállalt, illetve e helyett vagy e közben felsőfokú szakképzésre is jelent-
kezett. Mindezekkel párhuzamosan – vagy ezek hatásaként – komoly pénzügyi és életvezetési 
gondokkal birkóztak meg. Az életsorsok mögött több tagozatváltással is találkozhatunk. Sokan 
munka mellett, levelező tagozaton (41,9%) végezték el felsőfokú szakképzési tanulmányaikat. 
A diplomások az időszakos munkanélküliség vagy más jellegű tevékenység kényszere ellenére, 
értékként kezelik a végzettség megszerzését. 

A diplomához vezető másik döntési folyamat sajátossága, hogy a határozatlan magánéle-
ti elképzeléseket, a szakmaválasztás és a bizonytalan jövőkép deficitjeit nem ritkán valamiféle 
stratégiapótlékkal helyettesítik. A felsőoktatási életpályát megcélzók között a diplomaálomhoz oly-
kor presztízstényezők is tapadnak. Akadt olyan végzett diplomás, aki a felsőfokú képesítés meg-
szerzésének indokát és útját úgy körvonalazta, hogy megnevezte azt a patinás fővárosi egyete-
met, amelynek presztízse, jó híre és hallgatói életformája vonzotta. 

„Nekem az ELTE kicsi korom óta a vágyálom, mert az általános iskolám is az ELTE kísérleti 
iskolája volt, és beleégett a kicsi buksimba, hogy milyen szépen hangzik, hogy ELTE. Hogy 
az milyen neves, nívós intézmény. Az, hogy tanítóképzőben tanulhattam volna, vagy itt, az 
mindegy, mert emberekkel foglalkozom. Nem néztem meg előtte, hogy hova fogok jönni, de itt 
el vagyok ájulva. Egy szocreálos kis tömb. Nagyon szeretem ezt a helyet.”

(reklámszervező szakon végzett, jelenleg szociális munkás szak hallgatója) 

A diplomások pozitívan viszonyulnak ehhez az életszakaszukhoz, mert a pénzügyi nehézségek 
ellenére sikeresen lezárták tanulmányaikat. A talpon maradást, a megküzdést eredményként ér-
tékelik még akkor is, ha ez az életszakasz nem vezettet egyenesen diplomához, hanem két-három 
éves kihagyással, esetleg munka, családalapítás, fészekrakás és kisgyermekek mellett, főként le-
velező tagozaton jutottak el az államvizsgáig.

A diplomás életmódot nem preferálók véleménye pályájukról
A munkában töltött éveket átszövő elvégzett vagy félben hagyott szakmai képzés éveinek 
előrehaladtával a diploma megszerzésének esélyei láthatóan csökkennek. Ezzel együtt az elsza-
lasztott lehetőségek vagy a piacról való kiszorulás miatt, megszaporodnak azok a tapasztalatok 
és érvek is, amelyek alapján sokan a diploma leértékelődésére hivatkoznak. Olyan érvekkel és dön-
tésekkel is találkozhatunk, amelyek kétségtelenül a rendszerváltást követő időszak egyik sajá-
tosságával, a foglalkoztatás és a szakmastruktúra átalakulásával magyarázható. 
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A diploma értékének devalválódása, illetve egyfajta relativizálása jobbára azok körében 
figyelhető meg, akik nem tudták befejezni a felsőfokú szakképzés négy szemeszterét sem, illetve nem 
felvételiztek hazai egyetemre. Távol jutottak a diploma megszerzésének esélyétől, mert a munka-
vállalás kényszere, a családalapítás és gyermekvállalás gondjai miatt lemaradtak vagy lemondtak 
a felsőfokú tanulmányokról. Mások az iskolai teljesítmények hiányosságai és kudarcai, valamint 
az iskolával kapcsolatos negatív beállítódásaik miatt menekültek az iskolapadból. 

Akadnak azonban olyan szakképesítettek is, akik a legszűkebb családi példákra alapozva 
mondtak le a diplomás életmódról. A sikertelen egyetemi felvételit követően meg sem kísérelték 
azt újra, hanem valamely szakképzési irány vagy más pálya felé fordultak. 

Az önértékelési szempontok sorában jelentős azoknak az érveknek a hatása, amelyeket 
a lakóhely vagy szűkebb régiójó piaci viszonyairól szerzett információra alapoznak. A diplomá-
hoz vezető iskolai pályát elkerülők egy része sem a családi, rokoni, sem a baráti környezetében 
nem tapasztalhatta meg a diploma előnyeit a munkaerő-piaci elhelyezkedés során, ezért nem is 
törekszik felsőoktatási tanulmányok elvégzésére. Ők valójában nem is szerezhettek a diplomás 
életmódról élettapasztalatokat, ezért véleményalkotásukba ezt a körülményt is be kell kalkulál-
nunk.

„Manapság nagyon sok helyen úgy van, hogy nem kellenek diplomás emberek, mert saját ma-
guk kitaníttatják arra, amit akarnak. Van ismerősöm, akinek például van érettségije, meg 
szakácsként végzett, fogták, felvették, fizettek is neki, amíg kitanították arra, amivel ott kell a 
későbbiekben foglalkoznia.”

(reklámszervező asszisztens)

Kifejezetten kedvezőtlen helyzetben vannak azok, akik leg feljebb a felsőfokú szakképzésig jutottak 
el, a falusiak és a nem nagyvárosi környezetben élők. Ők vannak többségben. Figyelemre méltó 
pályaválasztásuk önértékelése, mert nemcsak az érettségi után, hanem a teljes iskolai pályafu-
tás során is végigkövethető pályafutásukban a sokféle kényszer nyomása. Szerepe van ebben 
a halmozódó személyes iskolai és munkahelyi kudarcoknak, illetve kimutatható a kisvárosi és 
falusi tradicionális nagycsaládos életforma, valamint a bérmunkás életmód válságának hatása is 
a kényszerek szülte döntésekben.

A családok még ma is inkább a fiúkat taníttatnák egyetemen, de ha nem sikerül, akkor 
marad a kétkezi fizikai munka. A lányok a szülői házhoz közel lévő vidéki középiskolát több-
nyire bejáró tanulóként végezték el, és csak elvétve vállalkozott egy-egy tanuló az emelt szintű 
érettségire. Idegen nyelvi képesítésük is szerény mértékű, és a számítástechnikai tudásuk is bi-
zonytalan. A levelező tagozaton tanulók e képességeik pótlására nem számíthatnak a felsőfokú 
szakképzési programokban, mert sem az informatika, sem a nyelvi képzés nem fér bele a rövid 
képzési időbe. Ezek a hiányosságok kiütköznek a felsőfokú szakképzést elhagyók kudarcaiban, 
valamint a sikertelen záróvizsgák okaiként is. A nyelvvizsgához kötött média, logisztika és to-
vábbi szakokat be nem fejezők kudarcai mögött a középiskolai matematika, a nyelvtan, a szö-
vegértés és az idegen nyelv tárgyak hiányos ismeretei, valamint a görcsössé merevedett rossz 
tanulástechnikák állnak. 

„– Itt nem volt nyelvoktatás?
– De, heti egyszer 3 óra. 
– És milyen volt?
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– Annyira nem volt hasznos. Nem vették sajnos eléggé komolyan. Nem készített fel egy nyelv-
vizsgára. Pedig az lett volna a célja.”

(banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés)

„Azért ilyen csúnya a kezem, mert festem a széleket a szabász után, és a festék nagyon meg-
fogja a kezem. Ilyen betanított szakmunkákat végzek. Szakmám az még nincsen, mert nem 
tudtam levizsgázni ebben a felsőoktatásban, nyelvvizsga híján nem sikerült, nem értem, hogy 
főiskolán ugye, nem kötelező ahhoz, hogy le tudjon vizsgázni az ember, itt meg nekünk köte-
lezték.” 

(műszaki-logisztikai menedzserasszisztens szakot nem fejezte be, 
jelenleg cipőfelsőrész készítő)

A felsőfokú szakképzés valamely szakirányára való beiskolázásnak, vagy egy újabb kö-
zépszinten megszerzett szakma elsajátításának a hátrányos helyzetű családokban más hozadé-
ka is van. Ahol egy szülő vállalja a gyermeknevelést, és már a középiskola elvégzése is komoly 
anyagi erőpróbát jelentett, ott sorra találkozunk olyan további képzési és szakmaválasztási in-
dokokkal, ahol a tanulmányi évek meghosszabbítása mellett az szól, hogy a tanulmányi státus idejét 
meghosszabbítsák. A tanulói jogviszonnyal meghosszabbíthatóak a kedvezmények, ami a közle-
kedésben olcsóbb buszbérletet és további megtakarításokat jelent. A háztartásban jövedelmet 
és megtakarítást, továbbá a gyermeknevelés költségeihez nélkülözhetetlen támogatást jelent a 
családi pótlék. A továbbtanulási és munkavállalási stratégiák számbavételekor a szülők és a fiatal 
felnőttek ezekkel a költségcsökkentő előnyökkel bízvást számolnak. Több esettel és változatos 
technikákkal találkoztunk, álljon itt egy csokor a tanulói státus mellett szóló érvek dokumen-
tálására.

„– Ösztöndíjat vagy valami juttatást kaptatok?
– Nem kaptunk. Csak tanulói jogviszonyunk volt, diákigazolványunk, mivel nappalin tanul-
tunk, ugyanúgy járt a családi pótlék, mint eddig.” 

(szoftverüzemeltető és logisztikai asszisztens 
felsőfokú szakképzési programokban végzett)

„Nekem fő szempont volt, hogy mindenképpen Pesten legyen, nem akartam kollégista lenni, 
egyrészt mert családcentrikus vagyok, jó otthon lenni, meg a költségeket is néztem. Ha nem 
vesznek fel kollégiumba, akkor albérletet kell fizetni.” 

(reklámszervező asszisztens)

„Igen, diákigazolványt kapok, akkor van egy olyan pályázat, hogy az önkormányzat és az 
iskola fizetnek közösen egy megbeszélt összeget, én ezt megpályáztam és így 5 ezer forintot 
adnak közösen havonta. Jobb, mint a semmi. BKV bérletemet pont fedezi. 
– Arra nem gondoltál, hogy a nyelvtudásodat el kellene mélyíteni?
– Igen, ezt is, amikor megtudtam, hogy lesz még egy évem, és fogok dolgozni, akkor is inkább a 
saját pénzemből szeretném, nem édesanyámat terhelni ezzel, és járni fogok magántanárhoz, 
megpróbálom németből a középfokút, és esetleg még tovább. Szlovákból is a középfokot.”

(banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés)
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„Igen, hogyha akkor nem végzem el azt, akkor nem is dolgoztam volna, akkor nem lett volna 
meg erre a pénz. Úgy gondolom, ennek így kellett lennie, sokat nem veszítettem vele, volt diá-
kom, kaptunk családi pótlékot, hogyha dolgoztam volna, és nem lett volna diákom, akkor ki 
kellett volna fizetnem a bérletet, bejárni állandóan dolgozni, sokkal több ráment volna, így 
kényelmesebb volt. De ott is fizettünk, igaz, hogy OKJ-s volt, de ők beszedtek egy alap regiszt-
rációs díjat. Ezt is furcsának tartottam.
– Mennyit?
– 20 ezer forint volt egy félévre, de hát ez ingyen van! Akkor azért nem értjük, hogy akkor 
most miért kell nekem 80 ezer forintot kifizetnem a két év semmiért? Ja, a papírért, igen. 
– Mert minden félévben szedik?
– Persze.”

(reklámszervező menedzser és intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés)

A diploma iránt érdektelenek beiskolázási stratégiájában felértékelődik a piacképes szakmai vég-
zettség. Különösen azokban a családokban ösztönzik a fiatalokat a biztos megélhetést adó jó 
szakma megszerzésére, ahol eleve azzal számolnak, hogy a szociális helyzetük miatt nem vállal-
koznak az egyetemi tanulmányok támogatására. A felsőfokú szakmai képzésben tanult fiatalok 
80%-a már a felvételi időpontjában rendelkezett legalább egy szakmai végzettséggel, amelyet 
korábbi szakközépiskolai tanulmányai során szerzett. Az új szakma elvégzésére a munkahelyi 
elhelyezkedés esélyeinek növelése vagy merőben új szakmai érdeklődés miatt vállalkoznak. 

A hátrányos helyzetű fiatalok szülei alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, jobbára 
szakmunkás végzettségűek, és állandósult munkanélküliségi veszéllyel élnek együtt. Azokban 
a családokban, ahol mindkét vagy legalább az egyik szülő megtapasztalta a tartós munkanél-
küliséget, ott ahol a család egyetlen tagja sem élhette még meg, hogy a tanulás révén kulturális és 
gazdasági gyarapodásban lehet része, ott ez a szociokulturális minta habitusként beágyazódik 
a család aspirációi és tradicionális mintái közé. Többen tudatosan – ám az is lehet, hogy még 
ebben a fiatal életszakaszukban még csak ösztönösen – menekülnek ettől a bizonytalan és sok 
vonatkozásban kilátástalan környezettől. Nagyobb városokban vagy peremterületein leteleped-
ve gyakorlatilag bármilyen munkát elvállalnak, és a szülőktől független életet kezdenek. Ez a 
csoport az, amelynek tagjai nehezen küzdenek meg a tanulmányokkal, és legfeljebb a felsőfokú 
szakképzést fejezik be. Nem kívánnak már tanulni, vagy csak igen távoli terveikben szerepel a 
szakképzésük befejezése, de a diploma megszerzésének lehetőségével már nem számolnak. A 
csak felsőfokú oklevéllel rendelkező fiúk között többen fizikai munkát végeznek, és leg feljebb 
újabb OKJ-s képzésre vállalkoznak. E döntésüket jövedelmező aktuális piaci ajánlat indítja el. 
Példaként említhetjük azt a fiatalembert, aki szakközépiskolai tanulmányai után nem talált 
munkahelyet, ezért technikusminősítőt végzett, majd egy tanára javaslatára beiratkozott az első 
felsőfokú szakképzésre, ahol gazdasági tervezést tanult. Eközben a környék idegenforgalmi le-
hetőségeit felismerve, jövedelempótlásként több helyen is felszolgált. A lehetőségen felbuzdulva 
újabb felsőfokú szakképzésben, levelező tagozaton még egy vendéglátó szakmai végzettséget is 
kapott. Jelenleg informatikát tanul, mert vállalkozó szeretne lenni, ahol mindhárom szakmai 
terület előnyeit kamatoztatni kívánja. 

A nem diplomás férfiak jellemzően alacsony jövedelműek, ám szerény viszonyaik közepette 
igen nagy értéke van annak, hogy biztos munkával rendelkeznek. Kevesen vágyódnak vissza az is-
kolapadba, inkább az foglakoztatja őket, hogy végzettségükkel milyen munkához juthatnak a 
lakóhelyükön vagy annak környezetében. Tény az is, hogy a második és szürkegazdaságból igen 
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sok kockázattal és nagy munkaidő-ráfordítással egészítik ki jövedelmüket. Gyorsan és jellem-
zően nem csak a képesítésüknek megfelelő szakmai irányok felé váltanak. Döntéseiket főleg az 
új munkafajta jövedelmezősége alapján hozzák meg, és a szakmai kötődésükkel kapcsolatosan 
nem tapasztaltunk erős identitást, különösebb ragaszkodást.

A nők tovább dédelgetik a képzés befejezésének tervét. A felsőfokú szakképzést követő na-
gyobb szünetek után is a diplomaszerzésről álmodnak, ám ezzel eddig csak néhányan próbál-
koztak meg. Ők azok, akik még a képzési idő alatt szoros társkapcsolatra törekednek. Korán 
férjhez mennek, és édesanyjuk mintáit követve sokan húszas éveik körül, a családalapítással pár-
huzamosan igen gyorsan leválnak a szüleikről. A hagyományos családi női szerepek gyakorlásá-
val korán integrálódnak a felnőtt társadalomba. A diploma értékét kiváltja az a törekvés, amely 
könnyű szellemi munkát adó végzettség megszerzésére irányul. 

A középiskolai előtanulmányok és feltételeinek hatása 
a felsőfokú szakképzés hatékonyságára
A hallgatói, illetve tanulói vélemények alapján összegeztük a felsőfokú szakképzés hatékony-
ságának további szempontjait, így a képzőhelyek környezetének, technikai feltételeinek, a képzés 
tartalmának, az oktatók pedagógiai beállítódásának és eredményességének értékelését is. Előrebo-
csátjuk, hogy a képzés hatékonyságát a középiskolai, valamint a diplomát adó felsőfokú intézmé-
nyekben folytatott tanulmányokhoz viszonyítva értékelték a megkérdezettek.

A kivételektől eltekintve, a középiskolák többsége nem fordít gondot a tanulók pályaorien-
tációjára. A vizsgákra való felkészítés rutinszerű, ahol az sem derül ki, hogy kinek milyen típusú 
érettségit érdemes tennie annak érdekében, hogy felsőoktatási tervei valóra váljanak. A pálya-
orientáció és a hatékony pályafelkészítés egyik középiskolai gátja az, hogy hiányos az eszközellá-
tása, ami különösen az informatikai alapok átadásában akadályozza szinte minden szakképzési 
szak megalapozását. 

„Jól felszerelt volt, én 2001-ben érettségiztem, 8 éve. Ami akkor nekem hiányozott, a számí-
tástechnika, informatika. Tehát volt valamilyen szinten, de sokkal kevésbé, mint amit én el-
vártam volna, ami később a szakmához kellett, mert ahogy dolgoztam, hiányát éreztem. Nem 
tudom, azóta hogy áll, biztosan sokat fejlődtek, de akkor ezt hiányoltam.”

(számviteli szakirány)

A középiskolához mérten a felsőfokú szakképzés intézményi és infrastrukturális hátterét kimondot-
tan optimális környezetnek tartják a hallgatók. Az épület, a felszereltség, a szakképzés speciális 
eszközei, a könyvtár és nem utolsósorban az informatikai eszközök megléte, a könnyű hozzáfé-
rés kedvező feltételeinek elismerése dominál a hallgatói véleményekben. 

Az eltérésekre azok a hallgatók hívják fel a kutatók figyelmét, akik esetében a közép-
iskolai tanulmányok és a felsőfokú szakképzés települése nem esik egybe. A szakképzés inf-
rastruktúrájában és az eszközök ellátásában a legnagyobb különbség a kisvárosi középiskolák 
és a fővárosi vagy nagyvárosi felsőoktatási intézményekben indított képzések feltételei között 
tapasztalható. Ám ez a különbség nem meglepő, hiszen a településlejtő mentén szerveződő alapel-
látási egyenlőtlenségek a szakképzést sem hagyják érintetlenül.

„Nekünk a számítógép volt a fő eszköz. Más nem nagyon kellett, nem volt gyakorlati eszköz. 
Amikor prezentációt kellett csinálnunk, akkor lehetett használni, meg az iskola tele van szá-
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mítógéppel, meg ilyen táblákkal, a felszereltség is nagyon jó volt. Szerintem a főiskolának ez 
az egyik erőssége: az infrastruktúrája. 

Viszont, amikor a nagy előadóban voltunk, akkor az oktatók nem mikrofonba beszél-
tek, vagy nem volt éppen mikrofon, vagy éppen elromlott, hanem egy kicsit nagyobb hangerő-
vel. De volt olyan tanár, aki nem annyira tudta ezt megvalósítani mikrofon nélkül, és zavaró 
volt, hogy nem volt kihangosítás.” 

(reklámszervező szakmenedzser szak)

Hasonlóságot fedezhetünk fel a homogén tanulótársi környezetben, ami a felsőoktatási és a 
szakképző intézménytípusok közös jellemzője. Az azonos korosztályi szubkultúrához tartozó 
ifjúsági baráti körök a folytatólagosság élményét nyújtják a két intézményben. Pozitívan értéke-
lik az egykori hallgatók és a tanulók is ezt az intézményi klímát. 

Mindez nem érvényes a tanárok karakterére, az alkalmazott munkamódszerekre, a kép-
zés időtartamára és szerevettségére sem. Kiemelik a hallgatók, hogy a középiskolai tanárokkal 
kölcsönösen ismerték egymást, ugyanakkor a felsőoktatásban a személyes kapcsolat hiányát róják 
fel. A felsőbb tanulmányok ideje alatt nemcsak az intézmény és annak üzemszerű működésében, 
hanem a felsőoktatás minden adminisztratív, oktatási és szolgáltatási szintjén is felnőtt kapcsolato-
kat élnek meg. A felnőtt szerepek tudatosítása a mindennapi érintkezésben csakúgy újdonság-
ként éri őket, mint a képzés elméleti, szemináriumi és szakmai gyakorlati munkaformáiban. 

„– Ha összehasonlítod a középiskolai képzéssel a felsőfokú szakképzést, akkor milyen kü-
lönbségeket, hasonlóságokat látsz? 
– A hangulat sokkal jobb volt a főiskolán, mert mi OKJ-sok kisebb létszámban tanultunk ott, 
mint az ún. rendes (diplomás) képzésben részt vevő emberek, és a kisebb létszám miatt is elég 
jó volt, szerettem bejárni. El lehetett jól beszélgetni a csoporttársakkal, egy pár ismerőssel a 
mai napig is tartom a kapcsolatot. A középiskolában ez nem annyira volt meg, volt egy-két 
haver, akikkel egy kicsit különváltunk az osztálytól, mert más érdeklődési körünk volt. 
Maga a képzés, nyilván a főiskolain már sokkal többet kellett tanulni.[…]

(reklámszervező szakmenedzser szak)

A felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmények hatékonysága

A sikeres felvételit követően szembesülnek csak igazán a fiatalok a középiskolából hozott teljesít-
mények értékével, a felsőfokú képzési rendszer anomáliáival. Itt érzékelik először az iskolai ver-
seny számos elemét és annak hatását tanulmányi előmenetelükre, illetve munkaerő-piaci mobi-
litásukra. A felsőoktatási felvételi próbálkozás(oka)t követően mindenek előtt tudatosul bennük 
az egyes képzések tényleges tartalma. Kiviláglik az is, hogy hol a helye a választott szakiránynak 
az egyetemi képzésben, a munkaerőpiac és a foglalkozások hierarchiájában. További hiányté-
nyezők látnak napvilágot a személyes kompetenciák terén. Kiderül, hogy a versenyképes szak-
mát oktató szakok felsőoktatási bemeneteléhez a tanulói versenyek és az emelt szintű érettségi 
jobb eredményei, illetve egyes szakokhoz az idegen nyelvi tudás és oklevél elengedhetetlen. 

Az első benyomások, az intézményi tájékozódás révén derül csak ki, hogy a felsőfokú 
szakképzési szakirány milyen potenciált jelent az elkövetkező iskolai, szakmai és egzisztenciális 
életpályájuk során. A versenyhelyzetet jól értékelők gyorsan reagálnak az intézményi adottsá-
gokra, és párhuzamos képzésekkel, újabb felvételi kérelemmel, magánúton végzett tanulmá-
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nyokkal és számos technikával pótolják hiányosságaikat. Sajátos felvételi stratégia alakult ki a 
népszerű szakmák szakjaira, illetve a keresett divatszakmákra képző oktatási intézményekbe való 
bejutásra. Voltak, akik már a népszerűbb szakmákra való jelentkezés idején eleve számoltak 
azzal, hogy nehézségekbe ütközhetnek. Megismerve az egyetemi érdekeket és a felvételi eljá-
rásban rejlő gyakorlatot, ezeket a lehetőségeket az előnyükre fordították. A hallgatók a képzési 
tervükbe eleve bekalkulálták a divatszakmák iránti nagy keresletből és a túljelentkezéséből adó-
dó nehézségeket, ugyanakkor számoltak a kreditbeszámításból adódó előnyökkel is. Ezért azok 
közül, akikben erős elhatározás volt arra, hogy e szakokon diplomát szerezzenek, eleve olyan fel-
sőfokú szakirányra jelentkeztek, amelynek van BA-szintű képzése is. Ismert felvételi technika, 
hogy először ugyanazon szak felsőfokú szakképzésébe jelentkeznek, majd azt elvégezve, az első 
szemesztert követő tavaszon vagy a harmadik szemeszter előtt ismételten beadják kérelmüket a 
nappali tagozatos egyetemi képzés ugyanazon szakára. A média, logisztika, gazdasági és pénz-
ügyi diplomás szakokon végzettek egyik csoportja ezzel a beiskolázási lehetőséggel élt.

A másik irány is a felsőfokú szakképzés rendszerén át vezet. A felsőfokú képzés végezté-
vel folytatták ugyanabban az intézményben, ugyanazon a szakirányon az egyetemi tanulmányai-
kat. A harmadik stratégia a rokon szakmák területén figyelhető meg. Igen széles körben elterjedt 
gyakorlat, hogy a rosszul sikerült érettségi miatt igen kevés pontszámmal rendelkezve olyan 
szakokra jelentkeznek a végzett középiskolások, ahol alacsony a bejutási küszöb. A szak jellege 
nem sokat nyom a latba, csupán a szimpátia számít. No meg a sikertényező ebben az esetben 
csak azon múlik, hogy az érettségi és a felsőfokú szakképzési szak felvételi szintje éppenhogy 
találkozzanak. Elvégeznek valamilyen szakirányt, ez alatt a tanulási folyamat alatt megismer-
nek közelebbről egy olyan szakterületet, amelyről bízvást eldönthetik, hogy egyéniségüknek 
megfelel-e. A képzési időszakot ebben az esetben klasszikus pályaorientációs szakaszként értel-
mezhetjük. Ugyanis a hallgatók közel egyharmada ilyen képzést követően többnyire valamely 
rokon szakmában folytatja felsőfokú tanulmányait. A sportkommunikátor szakosok többnyi-
re újságírói pályára vagy sportegyetemre jelentkeznek. A közoktatási asszisztens, ifjúságsegítő 
vagy intézményi mediátor szakon végzettek közül gyakran pedagógus- vagy andragógiai pályá-
ra mennek. Tekintettel arra, hogy a mai tanárképzési rendszerben nincs alkalmassági vizsga, így 
a tanulási út igen hasznos hozadékokat eredményez. Ez utóbbi esetben felbecsülhetetlen annak 
az értéke, hogy a leendő tanító, tanár az elméleti és a gyakorlati képzés helyszínein megbizonyo-
sodjék arról, hogy szereti a gyerekeket, vállalja a segítő szakma kikerülhetetlen mentális terheit. 
Láttatni kívánjuk, hogy az ilyen és hasonló stratégiák arra késztetik a hallgatókat, hogy évről évre 
javítsák szakmai kompetenciáikat, és versenyképességük érdekében pótolják középiskolából ho-
zott hiányos érettségi eredményeiket. 

Azonban könnyen átlátható az is, hogy ez a technika arra is lehetőséget ad, hogy ügyes-
kedéssel, illetve próba-szerencse alapon éljenek a felsőoktatási felvételi rendszer által felkínált lehe-
tőségekkel. A felsőoktatási képzésbe ilyen technikákkal bejutó felvételizők arra alapoznak, hogy 
egyes szakokon évről évre csökken a felvételükhöz szükséges pontszámok szintje. A hallgatók 
egy csoportja több képzési szakot és intézményi szintet is megjárt ezzel a technikával. Kutatókat 
megszégyenítő információhalmazzal és adatkezelési technikával, a felvételi pontszámok értéke-
lésének kiművelt módszereivel, modelljeivel naprakészen elemzik a felsőoktatási rendszer egyes 
szakterületeinek bemeneti feltételeit, és igen nagy rálátással rendelkeznek az oktatási rendszer 
különféle szakaszainak anomáliáira. Akik a joghézagokra és hibás felsőoktatási gyakorlatokra 
alapozzák szakmai tanulmányaikat és egyetemi képzési karrierjüket, azok sajnálatos módon 
bízvást alapozhatnak ilyen természetű információkra és jelenségekre. Az itt említett és számos 
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hasonló technikáknak semmi közük nincs a kompetenciák javulásához, és hosszú távon tartósítják a 
kontraszelekciós folyamatokat.

Az egyetemek támogatják mindazokat, akik rendszerükben tervezik további képzései-
ket. A felsőoktatási intézmények érdekeltek és készségesek a belső mobilitási utak megnyitására nem-
csak a karok, a szakok, hanem a tagozatok és képzési programok között is. A felsőfokú intézmények 
között felerősödő verseny hatékony kezelése és eredménye megmutatkozik a továbbtanulók 
számára rendelkezésre álló gazdag stratégiákban, a felsőfokú szakképzési szakirányok választé-
kának bővülésében, valamint a párhuzamos és posztgraduális képzések gyarapodásában, illetve 
a diplomások növekvő számában is.

„Szerintem azok jelentkeznek ide, akiket nem vettek fel, én ugyan ide jelentkeztem első he-
lyen. Vagy azok, akik főiskolára akartak menni, és úgy gondolták, ha mégsem sikerül, innen 
könnyebb lesz továbblépni egy főiskolai rendszerbe, mintha kihagy pár évet. Sokan azért je-
lentkeznek ide, hogy ne vesszen el év. Nekem is volt csoporttársam, aki ezt elvégezte, és ebben 
az irányban ment tovább a BGF-re. […] Ez szakmailag jó alapozó. Én nem csalódtam, nem 
lepődtem meg, ezt vártam. Gondoltam, hogy ez ilyen lesz.” 

(számviteli ügyintéző szakirány)

Zavartalan a felsőfokú szakképzésben elvégzett tantárgyak és modulok beszámítása. Változatos 
technikával és átváltási kulcsokkal ismertetik el képzéseiket nemcsak a saját karon, szakon a 
diplomát adó felsőfokú képzésekben, hanem más egyetemek diplomát adó és további felsőfokú 
szakképzéseiben is, valamint a technikus és más OKJ-s tanulmányaik során is sikerrel fogad-
tatják el a korábbi tanulmányi teljesítményeiket. Az újabb moduláris rendszer várhatóan ezt a 
hatékonyságot tovább növeli. 

„Nem tudom, hogy ez a két iskola közötti kapcsolat hogy jött létre, szerintem nem feltétlenül 
a Pázmány akarta így, de a Pázmányt szerettem, a tanárok is jók voltak, kedvesek. Azokat 
beszámítják most itt nekem kreditként, egy csomó tantárgyat elfogadnak.” 

(ifjúságsegítő szakot majd andragógia alapképzést végzett)

A képzés tartalmát és színvonalát igen változó előjellel minősítették az egykori hallgatók. A kép-
zés tartalmának kedvező megítélésében a leghangsúlyosabb a tanár és a gyakorlati oktató pozitív 
személyisége. Éppen ezért igen fontos lenne, ha az emberi tényezőkre több figyelmet fordítaná-
nak a felsőoktatási intézmények, és oktatási gyakorlatukba beépítenék a személyközi kapcsola-
tok hatékony kezelését. 

„XY volt, a kommunikációs tárgyakat az egészet ő tartotta. Fantasztikus szakember. Iga-
zából olyan volt, mint egy tyúkanyó, de közben nagyon jó szakember, aki teljesen jól meg-
tanította ezeket az alapdolgokat. Meg volt egy ügyvéd férfi, aki a jogot tartotta. Mindenki a 
saját szakterületén szakember volt, például a szociológiát szociológus tanította, ez is nagyon 
klassz volt, csak nagy meglepetés is volt, hogy jé, tényleg az tanítja, aki ért is hozzá. És ez nagy 
pozitívum. Maga a módszer is teljesen más, érdekesebb, mint egy olyan ember, aki elvégzi az 
egyetemet, magyar meg akármilyen szakon, és azután eljön kommunikációt tanítani. Teljesen 
más egy olyan embertől tanulni, aki tényleg benne van, és ez a szakterülete.”

(intézményi kommunikátor)
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A képzés tartalma és eredményessége növelésének egyik akadálya a hallgatók tanulmányi előmene-
telében, tanulási képességeiben keresendő. A legtöbb hiányosság a középiskoláztatásból hozott 
tanulási képességek elégtelenségéből fakad. További gondot jelent a tanulás személyes taneszköze-
inek hiánya, a saját életviláguk strukturálásából adódó deficitek, ami például a tanulásra szánt 
idő kezeléséből és a rossz tanulási beidegződésekből is kitűnik. Ide sorolhatjuk a munkához és 
az iskolához fűződő tartós negatív beállítódást is, amely további tanulási problémákat generál. 
A bukás, a halasztás és a képzés feladása mögött megmutatkoznak a korábbi iskoláztatás elégte-
lenségei. A felsőfokú szakképzési tanulmányait megkezdő minden ötödik hallgató ilyen vagy 
hasonló okok miatt adja fel szakképzési pályáját. A korai hiányok halmozódása és azok következ-
ményei hozzáadódnak a szerény matematikai és idegen nyelvi felkészültséghez. Kedvezőtlen hatásuk 
tetten érhető az egyes szaknyelvek megértésének és megtanulásának nehézségeiben, valamint a szak-
tárgyi tudás deficitjeiben is. 

„Úgy gondoltam, hogy az első félévben nem sikerült a számvitel, de sikerült úgy felhoznom, 
hogy a következőben sikerült. Be tudtam pótolni. Utána következett a Pénzügyi számvitel I, 
azon elsőre átmentem, nem volt probléma. A Pénzügyi számvitel II. nem sikerült. Azért nem 
kértem segítséget, mert azt hittem, hogy az világos nekem, azt hittem, hogy azzal én tisztában 
vagyok, le tudok vizsgázni, meg előtte is megoldottam ezt a problémát, előtte is sikerültek a 
vizsgáim mindenféle segédlet nélkül. Az sem mindegy, hogy valaki puskázással megy át vagy 
tanul, de sikerült. Úgy éreztem, hogy felzárkóztam arra a szintre, de hát mégsem. 
– És volt még más tantárgy, ami ezeken kívül nem sikerült?
– Volt még három. 
– Azok is főleg matekkal kapcsolatosak?
Az egyik az a controlling, az volt a hülyeségem, hogy nem jártam be órákra, mivel tudtam, 
hogy így is, úgy is csúszni fogok. Úgy voltam vele, hogy ráérek, és ellustultam, és ellógtam, nem 
mindig jártam be. De ahhoz, hogy valaki normálisan le tudjon vizsgázni, ahhoz kell, hogy be-
járjon. Az, hogy egyszer-kétszer hiányzik, az rendben van, de én egy kicsit többet hiányoztam. 
Elmentem az első vizsgára, nem sikerült, és akkor úgy gondoltam, hogy felesleges egy hét múl-
va megpróbálni, mert esélytelen vagyok. Amikre viszont bejártam, azok elsőre sikerültek.”

(számviteli szakirány)

A kihelyezett tagozatokon többnyire a helyben oktató szakközépiskolák szaktanáraival oldották 
meg a képzést. A hallgatók egy része úgy értékelte, hogy a képzést indító és lebonyolító intéz-
mények között a kommunikációban több zavar támadt. A tantárgyak, a gyakorlat és a vizsgák 
összehangolási hiányosságai megmutatkoztak a képzés tartami egyenetlenségeiben.

„Akkor főiskolai volt, lazább, de a második év az annyira, akkor volt az a csűr-csavar, hogy 
akkor ez most szakközép vagy főiskola. Akkor kiderült, hogy nem jó anyagot adtak le! Ilyen is 
volt! Azt hiszem az első évben, akkor indult ez a kirendeltség, amikor mi kerültünk oda, és ez 
volt az első ilyen év. És az első félév lement, levizsgáztunk mindenből, ami nekünk ki volt írva. 
És akkor jön egy értesítő a matematikatanáromnak, aki akkor … jaj nem… akkor még nem ő 
volt az osztályfőnök… hogy nem jó anyagot adott le nekünk, de könyörgöm, meg volt beszélve 
ott a rektorral, Dunaújvárosban, hogy adják le minden hónapban a tananyagot, mondják 
meg, hogy mit kell tanítani, adjanak hozzá könyvet vagy valamit, és akkor leadják. De ha ez 
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meg volt beszélve, miért nem adták le? Vagy miért nem azt adta le? Fél év után mondja meg 
nekünk, hogy nem jót tanultunk meg? Hogy nem jól osztályozott le? És akkor most mi van?”

(műszaki-logisztikai menedzserasszisztens szakot nem fejezte be, 
jelenleg cipőfelsőrész készítő)

Szinte minden képzési irányban és szakképzési fokon jelentős szervezési gondokkal küzdenek a 
képzőhelyek. A graduális, a levelező képzés és a felsőfokú szakképzés párhuzamos lebonyolítá-
sa komoly üzemzavarokkal jár. A tájékoztatásban, a napi munka irányításában, a vizsgák torló-
dásában ütköznek ki leginkább a működés problémái. Több egyetemen költségracionalizálási 
megfontolásból az előadások és a szemináriumok is nagy egyetemi előadók igen népes számú 
csoportjaiban folynak. A felsőfokú szakképzés hallgatóinak munkaformáit a nappali tagozatos 
képzésben tanulókkal együtt szervezik meg és bonyolítják le.

„Az úgy nézett ki, hogy voltak óráink a nagy előadóban is, meg a kis előadóban is. Változó 
volt, mert 7 hetente (negyedévente) volt beosztva az órarend, mindig más volt, elég nagy kava-
rodások voltak egyik hónapról a másikra. Volt olyan, hogy teljesen más időbeosztásban kellett 
bejárni a képzésre az előző hónaphoz képest. Egy héten volt a nagy előadóban óránk, amikor 
nemcsak mi, reklámszervezősök voltunk benn, hanem volt egy másik csoport is, az intézmé-
nyi koordinátori, akkor azok is benn voltak. Amikor meg kis teremben voltunk, akkor ez a 
reklámszervező csoport volt még több csoportra felosztva, tizenvalahányan voltunk egy-egy 
teremben. Tényleg zavaró volt, hogy most éppen hol leszünk.
– Nehéz volt követni? 
– A kommunikáció miatt volt. Volt, amikor csak az aktuális héten tudtuk meg az órarendün-
ket, ilyen is volt, de nagyjából követhető volt.”

(reklámszervező szakmenedzser szak)

„– És jártak tanítani is Dunaújvárosból?
Nem, nem, aki ért itt a közgazdaságtanhoz, azt mondják, az emberi erőforrás, az így jó, hogy 
mondják ezt? Rokon tantárgy vagy mi. Tehát aki vonzódik hozzá, mert a közgazdaságon be-
lül van ez az emberi erőforrástan, tehát a közgazdaságtanár tanította az emberi erőforrást, a 
logisztikai információs rendszerek kezelését az informatikatanár, így volt felosztva. Ez volt.” 

(műszaki-logisztikai menedzserasszisztens szakot nem fejezte be, 
jelenleg cipőfelsőrész készítő)

„A képzés elég jó szintű volt a tananyag tekintetében, és az oktatók tekintetében. De sajnos 
a kommunikációs főiskolán pont a kommunikációval voltak problémák. Volt határidő, amit 
sokszor két nappal utána tudtam meg, hogy akkorra kellett volna megcsinálni valamit! […] 
Szóval minket külön kezeltek a tanulmányi főosztályon, mert volt ott rendes 4-5 éves képzés 
is a BGF-en, és minket külön kezeltek a tanulmányi osztályon, és szerintem nem úgy kezel-
tek, mint a rendes képzésre járókat. A kommunikáció tehát nem volt a legmegfelelőbb. Nem 
küldtek el e-mailben időben dolgokat. Már nem emlékszem, de volt egy-két nagyobb probléma 
is ezzel kapcsolatban.” […] Igen, meg szakmailag is elég jók. Marketing meg különböző szak-
emberek, akik e területen dolgoznak, főleg ilyen oktatóink voltak. Aki élesben is találkozik a 
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dolgokkal, nyilván ebből több tapasztalata van, akkor nekünk is jobban át tudja adni azt. 
Igen, volt egy-két oktató, akit kifejezetten szerettünk, mert rendes volt, meg mindent megtett 
azért, hogy jól megtanuljuk az anyagot. Ha volt általános elméleti rész, ott elég sok gyakorlati 
példát is felhoztak, volt, aki elég rendesen mondott példákat.”

(reklámszervező szakmenedzser szak)

Számos indok és egyetempolitikai szempont mellett a felsőoktatás finanszírozási rendsze-
re, valamint a hallgatói korosztály folyamatos csökkenése felerősítette a középfokon kiterjedt 
expanziós jelenségeket a felsőoktatásban is. Mindez évek óta tovagyűrűzik az egyetemi képzési 
rendszerben, így az intézmények között, a karokon és az egyes szakirányokon is, ami egyrészt 
a képzés tömeges jellegéhez vezetett, makacsul tartósítva a jelenségből következő anomáliákat. 
Másrészt az intézményeket a fennmaradásért való megküzdés egyre nehezebb feltételei arra 
kényszerítik, hogy különféle beiskolázási technikákkal növeljék hallgatóik létszámát. A felsőok-
tatási intézményekre háruló működtetési gondok egyik megoldása az intézményi szolgáltatások 
bővítése, éppen ezért arra kényszerülnek, hogy az érdekeltségi rendszerüket következetesen a 
hallgatói és a regionális munkaerő-piaci érdekek elé helyezzék. Mindez látható abból is, hogy az 
egyes felsőoktatási intézmények igen nagy és egyre szélesebb választékot kínálnak a felsőfokú 
szakképzések palettáján. A szakok indításának szempontjai között nem a munkaerő-piaci vagy 
regionális szakmastruktúrából adódó ellátási igények a mérvadóak, hanem az oktatási hatósá-
gok által meghatározott keretlétszámok nagysága és szakjellegű összetétele. A hallgatóért való 
verseny kényszere átírja a szakmai kritériumokat.

A versenytényezők sajátosan alakulnak a hallgatók körében. Ugyanis az érettségit követő 
felsőfokú szakképzésben nincs valóságos, mérhető verseny a középiskolát végzett tanulók e cso-
portjában. Pályaválasztási célkitűzéseik bizonytalanok, iskolai eredményeik jellemzően közepes 
érdemrendűek, ritkán jók. Kevés speciális kompetenciával rendelkeznek, amelyben tényleges 
versenyelőnyre számíthatnának. Életútjuk során több deficitet halmoztak fel, mint előnyöket, 
éppen ezért képességeik és teljesítménykésztetéseik egyenetlenek, diffúzak. A felvételi rendszer 
pontszámokon alapuló mérése elfedi és homogenizálja a középiskolák teljesítménye közötti különbsé-
geket, és kitolja a megmérettetés és a verseny színterét a felsőoktatás képzési rendszerébe.

A hallgatók meghatározó többsége átmeneti megoldásnak, következésképpen az élet-
szakaszának csupán orientációs fázisaként éli meg a képzésben töltött időt. Korosztályi sajá-
tosságuknak megfelelően az oktatási intézményt alapvetően közösségi térként élik meg, ahol 
barátokat, sorstársakat látnak és keresnek egymásban, és ez a lehetőség felértékelődik emberi és 
intézményi kapcsolataik értékelésében is. A verseny csak szolid formában jelenik meg a hallgatói 
státusban lévő fiatal felnőttek között, és inkább a szakmai, társ- és párválasztási, illetve az egzisz-
tenciális útkeresés jellemzi mozgásukat, mintsem a személyközi verseny. 

Mire készít fel a felsőfokú szakképzés? Az interjúk tanúsága szerint a hallgatók többet vár-
tak a képzéstől. A kudarcokból okulva olyan képzést választottak, amely legalább két várakozás-
nak megfelel: a munkába állás és a diplomaszerzés esélyének növekedését várták a képzéstől még 
azok is, akik más irányba vették útjukat. A konkrét elgondolásokon túl a hallgatók életforma-
váltásukhoz pályaorientációs segítséget és főként gondolkodási időt kértek életstratégiájuk és 
szakmai pályájuk építéséhez. A vélemények összesítéséből az körvonalazódik, hogy a diplomát 
adó felsőfokú képzés irányába, illetve a rendszeren belüli továbbhaladásban segít leginkább ez a szak-
képzési forma.
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A tanulási terveikben és életvezetésük döntésében haladékot keresők a felsőfokú szak-
képzés elvégzése után nem értékelik osztatlan sikernek az oklevél megszerzését. Ugyanis mire 
kiderül, hogy a felsőfokú szakképzésben kapott képzés pontosan mire elegendő, addigra felélik 
az alanyi jogon juttatott felsőfokú oktatási tartalékaikat. A képzési rendszer versenyhátrányba 
hozza azokat, akik egyébként is hátrányos helyzetből indulnak, és nehezen vagy egyáltalán nem 
jutnak be a diplomát adó felsőfokú képzésbe.

Azok a hallgatók, akik tanulási hátrányaikkal megküzdöttek, vagy szociális nehézsége-
iket tanulás melletti munkavállalással és jövedelmük kiegészítésével segítették, ma diplomát 
adó képzésre járnak, vagy már túljutottak az államvizsgán. Több olyan hátrányt említenek, 
amelyben a felsőfokú szakképzésben töltött képzési idő akadályt jelent felsőoktatási életútjuk 
mobilitásában, folytatásában. Vannak, akik a felsőfokú képzésben eltöltött államilag finanszírozott 
időt pazarlásnak tekintik azon hallgatók közül is, akik nehezen vagy nem tudták finanszírozni a 
diplomát adó képzésüket. Álláspontjukat különféle érvekkel indokolják. Úgy értékelik, hogy 
ugyanolyan vizsgakövetelményeknek feleltek meg a felsőfokú szakképzés ideje alatt, mint a dip-
lomás képzésben, ugyanakkor diplomát nem kaptak. Mindezt bizonyítják azzal is, hogy a fel-
sőfokú szakképzésben és a BA-képzésben ugyanazok a tanárok, azonos beállítódással, hasonló 
infrastrukturális és taneszközfeltételek mellett oktatták őket, és a képzések követelményszintje 
között lényeges eltérést nem tapasztaltak. Másrészt komoly indokként említették, hogy a felső-
fokú szakképzés ideje alatt elhasználták az államilag térített képzési időkvótájukat olyan oktatás-
ra, amelyet a munkaerőpiac sem érdekes, sem magas jövedelmű munkával nem honorál. Ebben 
a vonatkozásban valóban átmenetet képezett ez a korszak azoknak az életében, akik diplomát 
szereztek. Ugyan forrásveszteségként értékelik a négy félévet, de mára a diplomájukkal olyan 
jövedelmi lehetőségekhez jutottak, amellyel kompenzálni képesek a korai veszteségeket. 

A felsőfokú szakképzés előnyeinek értékelését az egykori középiskolai társak sorsának és 
életútjának számbavételével elemezték a hallgatók. Így a megkérdezettek tapasztalatain kívül 
igen sok adatot gyűjtöttek össze a tanult tudáselemek új képzési programokba történő konver-
tálásáról, illetve a felsőoktatás képzési gyakorlatáról. Szembetűnő, hogy a felsőoktatás oktatási 
és vizsgáztatási rendszere milyen sok problémát okozott a felsőfokú szakképzésbe járt hallga-
tóknak. Az élő beszédet követő gyors jegyzetelés, az új tudásanyag mennyiségével, a szaknyel-
vi kifejezésekkel való megbirkózás sokuknak komoly nehézséget jelentett. A tanárok előadási 
stílusa, a tankönyvek szerkezete, a megtanulandó lényeges elemek kiemelése további tanulási 
problémákat hordoztak. A tanórai számonkérés hiánya miatt nehezen becsülték meg az egyes 
vizsgák és feladatok nehézségi fokát és nagyságrendjét. A vizsgára való felkészülés, a tantárgyak 
megtanulására fordítandó idő megtervezése csak lassú tapasztalatok révén vált rutin jellegű 
szervezési feladattá. A kötelezettségek és a szabadságfokok közötti tájékozódást megnehezí-
tette, hogy a felsőfokú szakképzésbe járó hallgatók tanórái előtt kötelező névsorolvasást tart 
minden oktató. Úgy tűnik, hogy a képzés belső klímája egyszerre szabatos, és sok vonatkozásban 
látszat jellegű adminisztratív kötelezettségekkel terhelt. A hallgatók csupán az aktuális évfolyam-
mal kapcsolatos tanrend, vizsgarend vagy gyakorlati kötelezettségről értesülnek. Nem látják 
rendszerben képzésüket, és választási lehetőségüket behatárolja a képző intézmény graduális 
képzéséhez igazított oktatási kínálata. Például a szabadon választható munkaformák, előadások, 
szemináriumok meghirdetésében is ez a gyakorlat érvényesül. A hallgatókkal szemben támasz-
tott követelmények sokszor csak a vizsgákon vagy igen későn, a záróvizsga során derülnek ki. A 
hallgatókat megillető jogokról, illetve a felsőoktatási intézményeknek a képzés tartalmára, az 
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oktatás technikai, szervezési feladataira, gyakorlati teendőkre vonatkozó kötelmeiről a hallga-
tók rendszerszerűen nem értesülnek. Holott az intézményeken belül igen változatos szervezeti 
megoldásokkal ugyan, de mindenütt jól elkülönül a felsőoktatási szakképzéssel foglalkozó szer-
vezeti egység, élén a szakvezetővel. A szervezeti egységek sem önálló infrastruktúrával, sem 
költségvetéssel, sem önálló szakembergárdával nem rendelkeznek. Informális kommunikációs 
jelzésekből tudható, hogy a felsőfokú szakképzés szervezeti egységei igen korlátozott jogkörök-
kel rendelkeznek, és többnyire kialakulatlan intézményi működési rendszerrel és változó anyagi, 
technikai feltételekkel végzik a felsőfokú szakképzéssel kapcsolatos képzési feladataikat. Ilyen 
körülmények között nem alakult ki gyakorlat és tapasztalat a felsőfokú szakképzés hallgatóinak 
nyomon követésére. Keveset tudnak az intézmények szervezeti egységei a képzésükből kikerült 
tanítványok munkaerő-piaci fogadtatásáról, egyéni életútjaik alakulásáról. Azonban más beállí-
tódásokat tapasztalhattunk a felsőfokú szakképzést végző intézmények vezetőinek, tanárainak, 
valamint az ott diplomázott egykori felsőfokú szakképzésben végzett hallgatóik kapcsolatáról. 
A hosszabb iskolai életútjukat a képzésben abszolvált fiatalokról lényegesen több információval 
rendelkeznek a felsőoktatási intézmények. Ennek pozitív körülményeként értékelhetjük, hogy 
több hazai felsőoktatási intézményben olyan egységek működnek, amelyek marketingeszkö-
zökkel rendszeresen felkutatják egykori hallgatóikat, és számon tartják diplomásaik pályájának 
alakulását.

Összegzés

A felsőfokú szakképzésben végzettek szakmai pályájuk során a képzési időszakot egyfajta átme-
netként, a terveik érlelődéseként élték meg. Az iskola és a munkahely két világa között nehezen 
jutnak el a továbbtanulás konkrét intézményének, szakjának döntéséig. Lassan érlelődnek meg 
bennük a pályaalakítás valóságos esélyei. Az iskolai életutak elágazása mentén láthatóvá válik a 
dilemma: munkába álljanak-e vagy felsőfokú tanulmányokra vállalkozzanak. Az érlelődés idején 
a posztadoleszcens korosztály ismert életformáját és egzisztenciális problémáit élik meg. A fel-
sőfokú felvételi kérelem kudarca után kevesen mennek el itthon vagy külföldre dolgozni, inkább 
további képzéssel igyekeznek korrigálni eddigi iskola eredményeiket és pályaválasztásukat.

Akinek határozott diplomaszerzési célja van, az nyelvi kurzusokkal, újabb érettségi vizs-
gával a felvételi pontszámai gyarapítása érdekében az oktatási piac lehetőségeivel élve pótolja hi-
ányosságait. A diplomások a graduális oktatásban vagy munka mellett, a felsőfokú szakképzési 
tanulmányaikkal párhuzamosan vagy azt követően jutnak el az államvizsgáig. 

A szakmai képzést követően a felsőfokú felvételi megmérettetést vállalók versenyt 
futnak a fiatalabb korosztályok frissebb és aktuális tudásával, jobb felvételi pozíciójukkal. Az 
időközben sorra megjelenő oktatáspolitikai változások évről évre átírják az egyetemi felvéte-
lik feltételeit.  A diplomások mögött olyan élettapasztalatok és felsőoktatási stratégiák állnak, 
amelyben a sikeres felsőfokú végzettség megszerzésében kulcsszerepet kapott a versenyképes 
kompetenciák elsajátítása. Nem elhanyagolható a családok ösztönző szerepe sem a diplomás 
életutak támogatásában. 

Mind a középfokú, mind a felsőfokú intézmények a belső szabályozók segítségével 
akadálymentesítik szervezeteiket. A képzőhelyek az azonos szakokon megkönnyítik a felsőfokú 
szakképzésre és onnan a BA szintű képzésekre való bejutást. Az új moduláris rendszer bevezeté-
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sével várhatóan tovább erősödik majd azoknak az esélye, akik az egyes képzési programok és 
rokon szakmák között váltani kívánnak. Ezzel is erősödik a felsőoktatási intézményekben a hall-
gatói kör megtartásának képessége. Működtetési biztonságukat és versenyelőnyeiket növelhetik 
más egyetemekkel szemben azok a felsőoktatási intézmények, amelyek a felsőfokú szakképzés révén 
nagy létszámú beiskolázásra váró fiatalra számíthatnak.
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Függelék

1. táblázat. A válaszoló fiatalok nemenkénti és képzési jogviszony szerinti megoszlása

Válaszoló neme
Jogviszony Összesen

Hallgató Tanuló
Fő % Fő % Fő %

Fiú 216 25,1 145 27,9 361 26,2
Lány 643 74,8 374 72,1 1017 73,8
Összesen 859 100,0 519 100,0 1378 100,0

2. táblázat. Az érettségi óta eltelt évek száma a válaszolók körében

Az érettségi óta eltelt 
évek száma

Esetszám Százalék Kumulált százalék

0 1 0,1 0,1
1 798 57,5 57,7
2 270 19,4 77,2
3 156 11,2 88,5
4 71 5,1 93,6
5 62 4,5 98,1
6 20 1,4 99,6
7 4 0,3 99,9
8 1 0,1 99,9
9 1 0,1 100,0
Nincs adat 4 0,4  
Összesen 1388 100,0  

3. táblázat. A válaszoló fiatalok összetétele nemenként és a korábbi középfokú 
tanulmányok képzési formája szerint

A középfokú tanulmányok képzési formája
A kérdezett neme

Összesen
fiú lány

Gimnázium (fő) 142 433 575
% 43,7 45,7 45,2
Szakközépiskola (fő) 179 506 685
% 55,1 53,4 53,9
Szakiskola (fő) 4 8 12
% 1,2 0,8 0,9
Összesen (fő) 325 947 1272
% 100,0 100,0 100,0
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4. táblázat. Az oktatási intézmény és a fiatalok lakóhelyének távolsága

A lakóhely távolsága a képzőhelytől Fő Százalék
Lakóhelyén van 341 24,6
50 km-en belül van 507 36,5
50 km-nél távolabb van 537 38,7
Nincs adat 3 0,3
Összes 1388 100,0

5. táblázat. A válaszoló fiatalok képzési jogviszonya lakóhelyük településtípusa szerint

Jogviszony
A lakóhely településtípusa

Összesen
Főváros

Megye-
székhely

Város Kisváros Község

Hallgató (fő) 119 136 127 264 196 842
%  14,1 16,2 15,1 31,4 23,3 100,0
Tanuló (fő) 79 77 65 133 109 463
% 17,1 16,6 14,0 28,7 23,5 100,0
Összesen 198 213 192 397 305 1305
% 15,2 16,3 14,7 30,4 23,4 100,0

6. táblázat. A tanult szakmák nemenkénti megoszlása

A tanult szakmák megnevezése 
A kérdezett neme

Összesen
Fiú Lány

Médiatechnológus asszisztens 26 10 36
% 72,2 27,8 100,0
Külgazdasági üzletkötő 2 4 6
% 33,3 66,7 100,0
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 
szakügyintéző

8 8 16

% 50,0 50,0 100,0
Kis- és középvállalkozási menedzser – 3 3
% – 100,0 100,0
Reklámszervező szakmenedzser 27 104 131
% 20,6 79,4 100,0
Üzletviteli szakmenedzser 10 21 31
% 32,3 67,7 100,0
Pénzügyi szakügyintéző 20 85 105
% 19,0 81,0 100,0
Számviteli szakügyintéző 7 28 35
% 20,0 80,0 100,0
Gazdálkodási menedzserasszisztens 9 19 28
% 32,1 67,9 100,0
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A tanult szakmák megnevezése 
A kérdezett neme

Összesen
Fiú Lány

Banki szakügyintéző 16 105 121
% 13,2 86,8 100,0
Jogi asszisztens 3 43 46
% 6,5 93,5 100,0
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 10 12 22
% 45,5 54,5 100,0
Szülésznő – 16 16
% – 100,0 100,0
Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó 1 20 21
% 4,8 95,2 100,0
Műszaki informatikai mérnökasszisztens 6 1 7
% 85,7 14,3 100,0
Gépipari mérnökasszisztens 1 – 1
% 100,0 – 100,0
Hulladékgazdálkodási technológus 20 33 53
% 37,7 62,3 100,0
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 41 41 82
% 50,0 50,0 100,0
Vendéglátó szakmenedzser 22 11 33
% 66,7 33,3 100,0
Kereskedelmi szakmenedzser 8 11 19
% 42,1 57,9 100,0
Idegenforgalmi szakmenedzser 18 96 114
% 15,8 84,2 100,0
Intézményi kommunikátor 50 158 208
% 24,0 76,0 100,0
Sajtótechnikus 13 13 26
% 50,0 50,0 100,0
Sportkommunikátor 17 15 32
% 53,1 46,9 100,0
Moderátor 9 32 41
% 22,0 78,0 100,0
Ifjúságsegítő 14 104 118
% 11,9 88,1 100,0
Terméktervező műszaki menedzser 1 4 5
% 20,0 80,0 100,0
Képzési szakasszisztens – 7 7
% – 100,0 100,0
Összesen 359 1004 1363
% 26,3 73,7 100,0
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7. táblázat. Az egyes oktatott szakmák megoszlása a képzőhely településtípusa szerint

Szakmák
A képző intézmény településtípusa

Összesen
Főváros

Megye-
székhely

Város Kisváros

Médiatechnológus asszisztens 12 13 11 – 36
% 33,3 36,1 30,6 – 100,0
Külgazdasági üzletkötő – 6 – – 6
% – 100,0 – – 100,0
Nemzetközi szállítmányozási és 
logisztikai szakügyintéző

– 16 – – 16

% – 100,0 – – 100,0
Kis- és középvállalkozási menedzser – 3 – – 3
% – 100,0 – – 100,0
Reklámszervező szakmenedzser 126 5 – – 131
% 96,2 3,8 – – 100,0
Üzletviteli szakmenedzser 24 7 – – 31

77,4 22,6 – – 100,0
Pénzügyi szakügyintéző 70 31 4 – 105
% 66,7 29,5 3,8 – 100,0
Számviteli szakügyintéző 22 13 – – 35
% 62,9 37,1 – – 100,0
Gazdálkodási menedzserasszisztens – 29 – – 29
% – 100,0 – – 100,0
Banki szakügyintéző 71 30 20 – 121
% 58,7 24,8 16,5 – 100,0
Jogi asszisztens – 46 – – 46
% – 100,0 – – 100,0
Informatikai statisztikus és 
gazdasági tervező

– 22 – – 22

% – 100,0 – – 100,0
Szülésznő 16 – – – 16
% 100,0 – – – 100,0
Csecsemő- és kisgyermeknevelő-
gondozó

– – 21 – 21

% – – 100,0 – 100,0
Műszaki informatikai mérnök-
asszisztens

– 7 – 7

% – 100,0 – 100,0
Gépipari mérnökasszisztens – 1 – 1
% – 100,0 – 100,0
Hulladékgazdálkodási technológus – 36 17 – 53
% – 67,9 32,1 – 100,0
Logisztikai műszaki menedzser-
asszisztens

21 61 – – 82

% 25,6 74,4 – – 100,0
Vendéglátó szakmenedzser – 11 22 – 33
% – 33,3 66,7 – 100,0
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Szakmák
A képző intézmény településtípusa

Összesen
Főváros

Megye-
székhely

Város Kisváros

Kereskedelmi szakmenedzser – 19 – – 19
% – 100,0 – – 100,0
Idegenforgalmi szakmenedzser 13 83 20 – 116
% 11,2 71,6 17,2 – 100,0
Intézményi kommunikátor 98 83 23 5 209
% 46,9 39,7 11,0 2,4 100,0
Sajtótechnikus 11 – – 15 26
% 42,3 – – 57,7 100,0
Sportkommunikátor 6 26 – – 32
% 18,8 81,3 – – 100,0
Moderátor 21 20 – – 41
% 51,2 48,8 – – 100,0
Ifjúságsegítő 17 104 – – 121
% 14,0 86,0 – – 100,0
Terméktervező műszaki menedzser – 5 – – 5
% – 100,0 – – 100,0
Képzési szakasszisztens – 7 – – 7
% – 100,0 – – 100,0
Összesen 528 683 139 20 1370
% 38,5 49,9 10,1 1,5 100,0

8. táblázat. Az egy háztartásban együtt élők száma a lakóhely településtípusa szerint

Az egy háztar-
tásban együtt 
élők száma 

A lakóhely településtípusa
Összesen

Főváros
Megye-
székhely

Város Kisváros Község

1 1 1 1 2 5
% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
2 37 27 24 32 20 140
% 19,3 13,1 12,6 8,4 6,7 11,0
3 61 57 59 103 78 358
% 31,8 27,7 30,9 26,9 26,1 28,2
4 62 85 75 155 125 502
% 32,3 41,3 39,3 40,5 41,8 39,5
5 19 25 27 63 59 193
% 9,9 12,1 14,1 16,4 19,7 15,2
6 11 9 2 24 9 55
% 5,7 4,4 1,0 6,3 3,0 4,3
7 1 1 3 4 6 15
% 0,5 0,5 1,6 1,0 2,0 1,2
8 – 1 – – 2 3
% – 0,5 – – 0,7 0,2
Összes 192 206 191 383 299 1271

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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9. táblázat. A válaszoló fiatalok családszerkezete a lakóhely településtípusa szerint 

Családszerkezet 
A lakóhely településtípusa

Összesen
Főváros

Megye-
székhely

Város Kisváros Község

A szülők együtt élnek 120 135 117 270 217 859
% 14,0 15,7 13,6 31,4 25,3 100,0
Elváltak, külön élnek 54 45 51 72 44 266
% 20,3 16,9 19,2 27,1 16,5 100,0
Édesapja meghalt 19 24 18 37 36 134
% 14,2 17,9 13,4 27,6 26,9 100,0
Édesanyja meghalt 1 5 5 11 5 27
% 3,7 18,5 18,5 40,7 18,5 100,0
Egyéb 4 5 1 10
 40,0 50,0 10,0 100,0
Mindkét szülő meghalt 1 2 3
% 33,3 66,7 100,0
Összesen 195 213 191 395 305 1299
% 15,0 16,4 14,7 30,4 23,5 100,0

10. táblázat. A válaszoló fiatalok családszerkezete korcsoportonként

Családszerkezet
A válaszoló korcsoportja

Összesen
19–20 éves 21 éves és idősebb 

A szülők együtt élnek 552 363 915
% 60,3 39,7 100,0
Elváltak, külön élnek 167 111 278
% 60,1 39,9 100,0
Édesapja meghalt 76 70 146
% 52,1 47,9 100,0
Édesanyja meghalt 13 15 28
% 46,4 53,6 100,0
Egyéb 3 7 10

30,0 70,0 100,0
Mindkét szülő meghalt 2 1 3
% 66,7 33,3 100,0
Összesen 813 567 1380
% 58,9 41,1 100,0
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11. táblázat. A testvérek és a 14 éven aluli gyermekek száma a családban

Gyermekek száma Fő Százalék
Ebből 14 éven aluli 

testvérek (fő)
Százalék

0 56 4,0 389 28,0
1 788 56,7 171 12,3
2 287 20,7 26 1,9
3 77 5,5 8 0,6
4 24 1,7 1 0,1
5 6 0,4 – –
6 3 0,2 – –
7 2 0,1 – –
8 1 0,1 – –
Nincs adat 144 10,4 793 57,2
Összesen 1388 100,0 1388 100,0

12. táblázat. A lakószobák száma a család lakásában

Lakószobák száma Fő Százalék Kumulált adatok (%)
1 32 2,3 2,4
2 303 21,8 25,5
3 547 39,4 67,2
4 272 19,6 88,0
5 105 7,6 96,0
6 36 2,6 98,7
7 8 0,6 99,3
8 8 0,6 99,9
9 1 0,1 100,0
Nincs adat 76 5,5
Összesen 1388 100,0

13. táblázat. A család lakásának ellátottsága a komfort szempontjából (%)

Rendelkezik Villany Víz Gázt Konyha Fürdőszoba WC 
Igen 98,8 98,3 85,1 98,9 98,6 98,2
Nem 0,1 0,7 13,9 0,1 0,4 0,8
Nincs adat 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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14. táblázat. Az autóval rendelkező és nem rendelkező családok megoszlása 
településtípus szerint

Rendelkezik-e 
autóval?

A lakóhely településtípusa
Főváros Megye székhely Város Kisváros Község

Igen 126 158 141 308 251
% 64,9 76,3 74,6 79,0 83,7
Nem 68 49 48 82 49
% 35,1 23,7 25,4 21,0 16,3
Összesen 194 207 189 390 300

15. táblázat. Az internet-hozzáféréssel rendelkező és nem rendelkező családok 
megoszlása településtípus szerint

Internet a 
családban 

A lakóhely településtípusa
Főváros Megye székhely Város Kisváros Község

Van 181 176 159 335 240
% 93,3 85,0 84,1 85,9 80,0
Nincs 13 31 30 55 60
% 6,7 15,0 15,9 14,1 20,0
Összesen 194 207 189 390 300

16. táblázat. A válaszok megoszlása arra a kérdésre, hányan keresnek a családban 
együtt élők közül

Keresők száma Fő Százalék
0 18 1,3
1 388 27,9
2 654 47,1
3 137 9,9
4 11 0,8
Nincs adat 180 13,0
Összesen 1388 100,0

17. táblázat. A válaszok megoszlása arra a kérdésre, kik keresnek a családban

Kereső a családban Édesanya Apa Nevelőapa Nevelőanya Nagyszülők 
Igen 71,9 55,2 4,3 0,1 0,1
Nem 17,2 33,9 84,8 89,1 89,1
Nincs adat 10,9 10,9 10,9 10,8 10,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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18. táblázat. A család anyagi helyzete a válaszolók megítélése szerint hétfokú skálán 

Skálaértékek Fő Százalék Kumulált adatok (%)
1 Legrosszabb 13 0,9 1,0
2 69 5,0 6,2
3 426 30,7 38,7
4 591 42,5 83,7
5 182 13,1 97,6
6 30 2,2 99,8
7 Legjobb 2 0,1 100,0
Nincs adat 75 5,5
Összesen 1388 100,0

19. táblázat. A válaszok megoszlása arra a kérdésre, mekkora megerőltetést jelent a 
fiatal taníttatása a szülők számára, településtípus szerint

Mekkora megerőltetést jelent? 
A lakóhely településtípusa

Összesen
Főváros

Megye-
székhely

Város Kisváros Község

Komoly áldozatot jelent 39 65 72 145 121 442
% 8,8 14,7 16,3 32,8 27,4 100,0
Nem jelent túlzott megerőltetést 97 100 85 186 120 588
% 16,5 17,0 14,5 31,6 20,4 100,0
Egyáltalán nem probléma 45 37 27 46 48 203
% 22,2 18,2 13,3 22,7 23,6 100,0
Összesen 181 202 184 377 289 1233
% 14,7 16,4 14,9 30,6 23,4 100,0

20. táblázat: A család egy főre jutó jövedelemszintje (Ft/hó) aszerint, hogy a válaszoló 
maga fizeti-e a saját képzése költségeit 

A válaszoló fedezi-e saját 
képzése költségeit?

A család egy főre jutó jövedelemszintje (Ft/hó)
ÖsszesenAlacsony 

(35 E Ft-nál kevesebb)
Magas 

(35 E Ft-nál több )
Igen 154 142 296
% 52,0 48,0 100,0%
Nem 190 221 411
% 46,2 53,8 100,0%
Összesen 344 363 707
% 48,7 51,3 100,0%
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21. táblázat. A hallgatói és tanulói státussal rendelkezők az oktatási költségeket saját 
maguk, illetve nem maguk fedező fiatalok között

Jogviszony 
A válaszoló fedezi-e saját képzése költségeit?

Összesen
igen nem

Hallgató 377 496 873
% 72,4% 58,6% 63,8%
Tanuló 144 351 495
% 27,6% 41,4% 36,2%
Összes 521 847 1368
% 100,0% 100,0% 100,0%

22. táblázat. Az anya iskolázottsági szintje a család lakóhelyének településtípusa szerint

Az anya iskolázott-
sági szintje

A lakóhely településtípusa
Összesen

Főváros
Megye-
székhely

Város Kisváros Község

Alacsony 31 58 57 139 134 419
% 7,4 13,8 13,6 33,2 32,0 100,0
Magas 163 149 129 251 167 859
% 19,0 17,3 15,0 29,2 19,4 100,0
Összes 194 207 186 390 301 1278
% 15,2 16,2 14,6 30,5 23,6 100,0

23. táblázat. Az apa iskolázottsági szintje a család lakóhelyének településtípusa szerint

Az apa iskolázottsági 
szintje 

A lakóhely településtípusa
Összesen

Főváros
Megyeszék-

hely
Város Kisváros Község

Alacsony 45 94 89 198 178 604
% 7,5 15,6 14,7 32,8 29,5 100,0
Magas 143 107 97 183 111 641
 % 22,3 16,7 15,1 28,5 17,3 100,0
Összes 188 201 186 381 289 1245
 % 15,1 16,1 14,9 30,6 23,2 100,0

24. táblázat. A válaszok megoszlása arra a kérdésre, voltak-e munkanélküliek a szülők

Voltak-e már munkanélküliek?
Apa Anya

Fő Százalék Fő Százalék
Nem  751  54,1  739  53,2
Igen  503  36,2  439  31,6
Most is az   68   4,9   45   3,2
Nincs adat   66   4,8  165  12,0
Összesen 1388 100,0 1388 100,0
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25. táblázat. A válaszok megoszlása arra a kérdésre, hogy a szülők 
szakképzettségüknek megfelelő munkát végeznek-e

Válasz
Apa Anya

Fő Százalék Fő Százalék
Nem  548  39,5  507  36,5
Igen  522  37,6  508  36,6
Nem tudja  105   7,6  123   8,9
Nincs adat  213  15,3  250  18,0
Összes 1388 100,0 1388 100,0

26. táblázat. A munkanélküli és a kvalifikálatlan munkát végző szülők megoszlása 
településtípus szerint

Településtípus 
Volt-e már munkanélküli? Szakképzettségének nem 

megfelelő munkát végezigen most is az
fő % fő % fő %

Főváros  55  13,5  7  16,3  59  12,3
Megyeszékhely  66  16,2  6  14,0  77  16,1
Város  54  13,3  6  14,0  67  14,0
Kisváros 131  32,2 20  46,5 158  33,0
Község 101  24,8  4   9,3 118  24,6
Összesen 407 100,0 43 100,0 479 100,0
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Fehérvári Anikó: A felsőfokú 
szakképzésben végzettek pályakövetése

A végzett hallgatókkal készült interjúk feldolgozása

Kutatásunk arra vállalkozott, hogy feltérképezze a felsőfokú szakképzésben tanulók motiváci-
ót, perspektíváit és a végzett tanulók további sorsát. A vizsgálat során azonban számos nehéz-
séggel kellett szembenéznünk, amelyek jelentősen módosították előzetes kutatási tervünket. 
Tanulmánykötetünk záró írásában részletesen taglaljuk a kérdőíves adatfelvétellel kapcsolatos 
problémákat, a képzés szétaprózódottságát, vagyis azt, hogy sok intézményben csak egyetlen 
osztály vagy csoport vesz részt a képzésben, igen alacsony létszámmal. Emellett az alacsony vá-
laszadási hajlandóság is hátráltatta a vizsgálat lebonyolítását. Az adatfelvétel arra is fényt derí-
tett, hogy ebben a képzésben jelentős mértékű lemorzsolódással kell számolnunk. Mindezen 
tényezők hozzájárultak ahhoz, hogy a tervezett közel 8500-as minta töredékét sikerült csak 
megkérdeznünk.

A kérdőíves adatfelvétel a képzésben résztvevőket célozta meg. A módszer csoportos 
lekérdezés volt, amit az adott intézmény vezetője engedélyezett. Miután a kérdőív kitöltése ön-
kéntes volt, a hallgató/tanuló megtagadhatta a válaszadást. Az is előfordult, hogy a hallgató/
tanuló kitöltötte ugyan a kérdőívet, de az mégsem került kódolásra, mert olyan hiányos volt. A 
kérdőíves adatfelvétel tartalmazott egy olyan kérdésblokkot, amely a hallgató/tanuló további 
együttműködését kérte egy későbbi vizsgálatban. Ez a blokk biztosította számunkra a kutatás 
pályakövetési részének megvalósítási lehetőségét. Szándékaink szerint a végzett hallgatókat 
szintén egy kérdőívvel szerettük volna megkeresni, illetve emellett egy kisebb mintán interjús 
adatfelvételt is terveztünk. Azonban az egyébként is alacsony esetszám tovább csökkent, a kér-
dőíves vizsgálatban résztvevők mindössze tíz százaléka (198 fő) biztosított bennünket további 
együttműködéséről. Egy évvel a kérdőíves adatfelvétel után kerestük meg ezeket a hallgatókat. 
Sajnos a korábban megadott címek egy része már nem élt, illetve újra akadtak válaszmegtagadók. 
Végül is összesen 30 fővel készítettünk strukturált mélyinterjút családi körülményeikről, iskolai 
pályafutásukról és sorsuk további alakulásáról. A tervezés során számoltunk ezzel az alacsony 
válaszadási hajlandósággal, azzal viszont nem, hogy az első kérdezés során a teljes sokaságnak 
csak a töredékéről szerzünk információt, mivel sokkal kevesebben maradnak benn a képzési 
rendszerben második évben, mint az első évben, és még kevesebben vannak azok, akik oklevelet 
is szereznek.

Hét év adatai alapján (lásd 1. ábra), az első évben belépők mindössze 30-40 százaléka 
szerez oklevelet a képzés végén. Az idősoros adatokból határozott tendencia nem rajzolódik ki, 
sem romló, sem javuló elmozdulás nincs. Milyen okok állhatnak ennek a hátterében? Habár a 
felsőfokú szakképzést a munkaerőpiac igényeire alapozott, rövid idejű, gyakorlatorientált kép-
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zésnek szánták a szakmapolitikusok, a képzésbe bekerülők többsége csak jobb híján választotta 
ezt a lehetőséget. Sokan a felsőoktatás előcsarnokának tekintik, vagyis amint lehetőségük nyílik 
átlépni a felsőoktatásba, meg is teszik azt. Az itt tanulók többsége tehát nem eléggé motivált a 
szakmai végzettség megszerzésére, ráadásul egyes szakmáknál komolyabb nyelvvizsga-követel-
mény van érvényben, mint a felsőoktatásban, így sokak ugyan befejezik a képzést, de a nyelv-
vizsga hiánya miatt képtelenek megszerezni az oklevelet. 

1. ábra Becsült lemorzsolódás a felsőfokú szakképzésben a felsőoktatási 
intézményekben

Forrás: OKM, Felsőoktatási Statisztikai Évkönyv, 2000–2008.

A statisztikai adatokat kiegészítik, árnyalják az interjúk során nyert információk, melyek érzék-
letes képet adnak a kimaradás szakaszairól, okairól és nagyságrendjéről.

„– Hányan kezdtétek ezt a képzést a csoportban?
– Körülbelül húszan, de még első félévben elmentek, még az elején kihullott 3-4 az első fél-
évben. Nem tetszett nekik, meg nem erre gondoltak. Ez az első félév során kiderült, de végül 
olyan 12-13-an szerintem elvégeztük a végére. Ebből még 2-3 függőben van, az írásbeli az 
nem sikerült nekik, ezért nem mehettek szóbelire, de fognak még az idén vizsgázni belőle, 
úgyhogy még függőben van. A fele szerintem.” 

„Említettem, üzletszervezőkkel együtt voltunk, azzal együtt 30 ember volt ott a kiosztón a 
180-ból. Nagyon sokan voltak, akiknek még nem volt nyelvvizsgájuk, azért, de sokan el is 
mentek, vagy hátrébb tartanak, mert nem sikerült nekik valamelyik tantárgy.” 
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„– Hányan kezdtétek az osztályt körülbelül?
– Huszonöt-harmincan.
– Hányan fejezték be?
– Két-három ember.”

Természetesen szakmánként jelentős eltérések vannak a jelentkezők szándékaiban, a motiváci-
ókban és a további tervekben is. Egy 2008-ban folytatott vizsgálat szerint (Györgyi, 2008) vannak 
olyan szakmák (például a gépipari mérnökasszisztens), ahol a képzést elkezdők háromnegyede le-
morzsolódik, míg a pénzügyi területen ennél alacsonyabb, kb. 50%-os a lemorzsolódás, a legkisebb 
pedig (5-10%) a vendéglátó és a kereskedelmi szakmenedzser, illetve az ifjúságsegítő képzésben. 

A felsőfokú szakképzésben végzettek pályakövetését nemcsak az nehezíti, hogy a képzés-
be belépőkhöz képest igen csekély számúra apadnak a végzettek. Kutatási szempontból a másik 
nehézséget az adatvédelem jelenti. A középfokú szakképzésben és a felsőoktatásban most indul 
a pályakövetési rendszer bevezetése, azaz minden intézmény számára kötelező lesz a nála vég-
zettek követése. Természetesen vannak nemzetközi és hazai példák is a pályakövetésre, orszá-
gos (például Fiatal Diplomások Életpálya Vizsgálata) és intézményi (például BME) vizsgálatok 
is, melyek közös jellemzője, hogy igen alacsony a kérdőívek visszaküldési aránya. A válaszadás 
növelésére sokféle technika alkalmazható, például on-line vagy telefonos kérdezés, esetleg az 
évfolyam-találkozókat használhatják fel arra a célra, hogy kérdőívet töltessenek ki az öreg diá-
kokkal, és az alumni szolgáltatásoknak1 is lehet motiváló hatása arra, hogy a már végzett hallga-
tók később is tartsanak kapcsolatot azzal az intézménnyel, ahol tanultak. Ugyanakkor azzal is 
számolni kell, hogy az intézményükkel, illetve a későbbi sorsukkal elégedettebbek hajlamosab-
bak a válaszadásra, így torzul a pályakövetési vizsgálat eredménye.

Vizsgálatunkra visszatérve, kutatóintézetünk harmadik félként végezte a kutatást. Míg a 
kibocsátó oktatási intézmények jogosultak tanulóik elérhetőségükkel kapcsolatos adatai kezelé-
sére és arra, hogy akár levélben, akár telefonon megkeressék őket, addig intézetünknek nem volt 
erre felhatalmazása, így csak azon fiatalok elérhetőségét ismerhettük meg, akik hozzájárultak 
ehhez. Ugyanakkor az intézményi pályakövetéssel szemben a mi kutatásunk országos vizsgálat, 
vagyis általában tudunk a felsőfokú szakképzésről adatokra épülő állításokat megfogalmazni 
és következtetéseket levonni, míg az intézményi vizsgálatok eredményei csak korlátok között 
értelmezhetők.

Célok és motivációk

A végzett fiatalokkal készített interjúk feldolgozása során arra fókuszálunk, hogy mit történt a 
megkérdezett fiatalokkal az elmúlt egy évben, vagyis arra, hogyan alakult a sorsuk a képzés befe-
jezése után. Az egyes utak tipizálásához azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen motivációkkal 
rendelkeztek a fiatalok, amikor a felsőfokú szakképzésbe beléptek. 

A felsőfokú szakképzés az 1998/1999-es tanévben indult, az első végzős évfolyam 2000-
ben került ki a képzésből. Az Oktatáskutató Intézet kutatói 2000/2001-ben folytattak vizsgá-
latot a képzésről, az intézményekről, illetve a hallgatókról (Hrubos, 2002). Akkor a megkérde-
zett hallgatók háromnegyede tervezte, hogy a képzést követően továbbtanul a felsőoktatásban, 

1 Az alumni rendszert általában a felsőoktatási intézményekben működő karrier irodák szervezik, az elhelyez-
kedésben nyújtanak segítséget a végzett fiatalok számára.
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többségük abban a szakirányban, amelyben a felsőfokú szakképzésben is tanult. A válaszadók 
további tíz százalékának nem volt határozott terve, és mindössze 15 százalékuk akart közvetle-
nül a munkaerőpiacon elhelyezkedni. A mi kutatásunk adatai szerint most valamivel keveseb-
ben terveznek felsőfokú továbbtanulást (a tanulók kétharmada), mint kilenc éve. Talán azért is 
kisebb ez az arány, mert az eltelt időszakban csökkent a frissen érettségizettek száma, miközben 
növekedett a felsőoktatásba bekerülők aránya. A kérdőíves adatok és az interjúk tanúsága sze-
rint, ma is az a legtipikusabb út, hogy a felsőfokú szakképzés befejeztével a felsőoktatásban ma-
radnak a hallgatók, és sokan a felsőfokú szakképzésben tanult szakmát viszik tovább. 

Az interjúalanyok válaszaiból az is kiderül, hogy a tanulók jelentős része meghiúsult fel-
sőoktatási tanulmánya miatt került a felsőfokú szakképzésbe. Ebbe a képzési formába lényegé-
ben bárki bekerülhet. Bár évente meghatározzák a felvehető tanulók létszámát, ezeket a keret-
számokat nem tudják feltölteni az intézmények. A többség, mint már említettük, azért jön ide, 
mert a felsőoktatásba nem vették fel, de majd szeretne továbblépni oda. 

„–Miért a felsőfokú szakképzést választottad?
– Mert beadtam felsőfokú képzésre is, pénzügy–számvitelre, csak kevés volt a pontom. A jó 
érettségim ellenére, mivel nem volt nyelvvizsgám, nem volt elég a pontom. Viszont a felsőfo-
kú szakképzésre felvettek. Valami plusz kellett volna, a nyelvvizsga például adhatott volna 
pluszpontot.” 

Emellett azonban van egy olyan társadalmi réteg is, amelyik nem engedheti meg magának a 
(korábban még négy-öt éves) felsőoktatási tanulmányokat, vagy nem is akar diplomát szerezni, 
ezért választja a felsőfokú szakképzést. Rájuk elsősorban a szakmatudatosság jellemző, vagyis 
mindenképpen olyan szakmát választanak, amelyben elhelyezkedést remélnek (szemben az 
előbb említett csoporttal, akiknél a szakmaválasztás kevésbé tudatos, benne van a változtatás 
lehetősége is).

„– Nem gondoltál arra, hogy főiskolára menjél?
– Akkor nagyon nem. Egyetem ellenes voltam. Mindenképpen hamar megtanulni valamit, és 
elmenni dolgozni, mert én pénzt akartam keresni.”

A felsőfokú szakképzésbe jelentkezők harmadik csoportja már bejutott a felsőoktatásba. Ez a 
csoport eléggé heterogén. Egyrészt ide tartoznak a felsőoktatásból lemorzsolódók. Az egyete-
meken, főiskolákon évek óta komoly problémát okoz a halasztás, a passzív félév. A hallgatók egy-
re később jutnak diplomához, vagy el sem jutnak odáig. Sok lemorzsolódó fiatal jobb híján ezért 
a felsőfokú szakképzést választja. Másrészt ide tartoznak azok is, akik párhuzamos végzik (álta-
lában) főiskolai tanulmányaikat, vagy már diplomát is szereztek, de úgy vélik, hogy a felsőfokú 
szakképzésben megszerzett oklevél javítja majd pozícióikat a munka világában.

„– Tehát már volt egy felsőfokú végzettséged, és utána jöttél az FSZ-képzésre. Mi volt a mo-
tivációd?
– Mindenképpen kellett valami plusz, mert ettől a tanári végzettségtől nem sokat vártam, de 
ezzel sem értem el sokkal többet. Mindegy, lett egy plusz végzettségem. Papírgyűjtésnek hang-
zik. Tudjuk, milyen a tanárok helyzete, iskolákat zárnak be, nem nagyon van már szükség új 
tanárokra, kihalásos alapon működik már ez a szakma.
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– És próbáltál elhelyezkedni a tanári diplomával?
– Nem, láttam a csoporttársaimat, hogy mennyit szenvednek az álláskereséssel. Az első évben 
kettőnek sikerült 20 közül elhelyezkedni. Most már 6-8-an tanítanak, de én már feladtam ezt 
az elején.”

Nemzetközi vizsgálatok szerint (Hrubos, 2002) a felsőfokú szakképzés a tömegessé váló felső-
oktatás velejárója, vagyis ez a képzési szint vezeti le a felsőoktatásra nehezedő terhet. Más or-
szágokban is az általunk bemutatott csoportok, típusok képezik a felsőfokú szakképzés merítési 
bázisát, azonban több magyar sajátosság is megfigyelhető. Nemzetközi tapasztalatok szerint 
általában azokban az országokban terjedt el a felsőfokú szakképzés, ahol nem létezett középfo-
kú szakképzés. Emellett más államokban az élethosszig tartó tanulásban, a felnőttképzésben is 
jelentős szerepet játszik a felsőfokú szakképzés. Ezzel szemben Magyarországon egy erős közép-
fokú szakképzés mellett jelent meg a felsőfokú szakképzés, és egyelőre egyáltalán nem játszik 
szerepet a felnőttképzésben. 

A felsőfokú szakképzésbe érkezők előbb ismertetett csoportjainak a végzés utáni életút-
ja, ahogyan a motivációik is, különbözőek. Az első, legnépesebb csoport célja eredetileg a dip-
lomaszerzés volt, ezen a felsőfokú szakképzésben eltöltött két év sem változtatott,  így a többség 
átkerült a főiskolai képzésbe.

„Még mindig a felsőoktatásban vagyok, most éppen szintén a BGF-en, mert amikor készült az 
előző felmérés, akkor is. Csak akkor a felsőfokú szakképzésre jártam, most pedig a főiskolára, 
rendes diplomás szakra, pénzügy– számvitel. A korábbi banki szakügyintéző volt, azt elvé-
geztem. Megvan belőle az OKJ-s papírom, és ezzel a ponttal vettek fel főiskolára.”

 „A csoporttársaim közül szinte kivétel nélkül mindenki beadta a főiskolára jelentkezést, mert 
sokan jelentkeztek eredetileg is főiskolára, csak nem vették fel őket, mert ott magasabb volt 
a pont. Viszont ha elvégzik a felsőfokút, akkor ez pluszpontot jelent, és azzal már felveszik 
főiskolára.” 

„Először is főiskolai képzésre szerettem volna menni, ahova járok most, csak levelezőre. Ez 
banki gazdálkodás és menedzsment. Egy pont híján nem vettek fel, ezért megcsináltam ezt a 
szakot, ami közben meg is tetszett”

„– Na, befejeztem ezt. Most vagyok elsős a Kodolányin.
– Rögtön tudtad, hogy továbbtanulsz?
– Persze. Egyértelmű volt, alapvetően szerettem volna elvégezni a kommunikáció szakot. 
Alapból odakészültem, ugye. Bár őszintén, azzal, amit ott kaptam, az nagyon sok volt, szu-
per, de éreztem, hogy még nem állt meg az élet, még nem lettem szakember. Most jelentkeztem 
a Kodolányira.” 

„Gödöllőn lakom, és Jászberénybe, a Szent István Egyetemre járok. Ezelőtt a Scola Európa 
Akadémiára jártam OKJ-s, kétéves képzésre, ifjúságsegítőnek tanultam.”
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„– Végül is te az FSZ-t lépcsőfoknak használtad az egyetemhez. Ez tudatos volt?
– Igen, mert tudtam, hogy akarok továbbtanulni. Nagy álmom volt, hogy emberekkel foglal-
kozzak, a tanítóképzőt is ELTE-nek jelöltem meg, ott is a pedagógiát.”
Akadnak azonban olyan fiatalok is, akik ugyan ragaszkodtak terveikhez, mégis a megválto-
zott körülményeik miatt –családalapítás vagy anyagi helyzet romlása – nem nappali, hanem 
levelező képzésben folytatják főiskolai tanulmányaikat.
„Óvónő szeretnék lenni, szeptemberben el is kezdtem Sopronban az óvónőképzőt, annyi hát-
ránnyal, hogy nem nappalin, hanem levelező tagozaton. Így tudok mellette dolgozni.” 

A főiskolai képzésre való átlépéssel kapcsolatban többféle esettel is találkoztunk. Sokaknak ez 
és a kreditpontok beszámítása egyáltalán nem okozott gondot, míg mások több problémáról is 
beszámoltak, tehát a kép igen vegyes. 

Sokan ugyanabban az intézményben maradtak, és a főiskolán tanulták tovább felsőfokú 
szakmájukat. Nekik nem jelentett problémát a kreditpontok beszámítása.

„– Mondtad, hogy beszámították az FSZ-képzésedet. Könnyű volt elintézni, vagy sokat kel-
lett utánajárnod?
– Egyszerre mindent sikerült. Meg volt adva, hogy miket kérnek, úgyhogy nem volt sok prob-
léma, fénymásolgatni kellett és beadni. 
– Nem volt gond az elbírálásnál, automatikusan intéznék?
– Igen. Semmi gond nem volt vele.” 

A felsőfokú szakképzés és a felsőoktatás közötti átjárás más esetekben számos buktatóval jár. A 
hallgatónak felvételiznie kell – igaz a felsőfokú szakképzés plusz 30 pontot jelent a felvételin –, 
és utána a befogadó intézmény dönti el, hogy mit is számol be az eddig tanultakból. Maximum 
60 kreditet számolhatnak el. Olyan példával is találkoztunk, ahol a két képzés közötti átjárást az 
évek során megnehezítették. Ugyan maga a felsőoktatási intézmény szervezte a felsőfokú szak-
képzést, de az volt a szándéka, hogy nem a felsőoktatásba, hanem a munkaerőpiacra irányítja a 
hallgatóit, ezért nehezítette meg az átjárást a két képzés között.

„Nekem például első félévben, most összesen négy vizsgám volt a tízegynéhányból, mert a 
tárgyaim 80%-át beszámították. És tudtam mellette dolgozni. Nagyon jó volt így.”

„– Mit terveztél akkor, ha elvégzed, ezen a területen mégy tovább?
– Igen, azt mondták nekünk Dunaújvárosban a főiskolán, hogy aki elvégzi azt a két évet, elő-
ször azt mondták, hogyha jelentkezik, automatikusan a négyévesre veszik át, utána már egyre 
lejjebb adták, hogy kiket vesznek át. Fél év után azt mondták, hogy csak azt, akinek megvan 
az összes féléve, szigorlatozása, akkor jött, hogy hiába szigorlatos, akkor is jelentkezni kel,l és 
akkor sem biztos, hogy felveszik, tehát már akkor is ez ment.”

„– Mit tudtál beszámíttatni az FSZ-képzésből?
– Maga az OKJ-s képzésem plusz 7 pontot ért, meg megvolt a szakmai nyelvvizsgám. Ennyi.
– Tantárgyat tudtál-e beszámíttatni?
– Igen, az első félévben két tantárgyat tudtam kiváltani, mivel a nyugat-magyarországi egye-
temhez tartozik Sopron is, ugyanaz a tematikája a főiskolának, így első félévben kettőt, a má-
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sodikban egy tantárgyat ki tudtam váltani. Következő félévben is tudok egy tárgyat kiváltani, 
és ha igaz, még a második évben is egy tárgyat.”

„– A kreditbeszámítással voltak problémáid?
– Nekem személy szerint nem. Volt, akinek igen.
– Milyen problémák adódhatnak?
– Például, ha a jegyet nem vették figyelembe. Az FSZ-en arról volt szó, hogy a  krediteket 
csak akkor számítják be, hogyha a záróvizsgás tárgyak mind hármasra sikerülnek. Közben 
eltörlődött ez a rendszer, mert nekem sem sikerült minden hármasra, ennek ellenére beszá-
mították. De nagyon sokan például le sem adják, mert FSZ-ből jött, és azt úgysem fogják 
beszámítani. Amiről szó sem volt, mert mondták, hogy a FSZ-pontokat is beszámítják. Utá-
na sem járnak sokan. Akkor sokan leadták, és ezeknek a jegyeknek be kellene kerülni a lecke-
könyvbe, meg a Neptunba is, két hónapon belül. Volt, akinek már akkor kerültek be, amikor 
már nagyban vizsgaidőszak volt, és akkor jártak a Tanulmányi Osztályra, hogy elfogadták-e 
vagy nem. Hogy kapjon már valami visszajelzést, mert vizsgára kell jelentkeznie, hogyha nem 
fogadták el! Így elhúzódik, nem tudja az ember, mire számítson. Mindenki azt gondolta, hogy 
elfogadják a tárgyait, de ha mégsem? Akkor már alig tudtunk volna vizsgára jelentkezni, mert 
annyira elhúzták a dolgokat. Nekem viszonylag hamar, 3 hónap után bekerültek a jegyek, de 
volt olyan csoporttársam, aki szintén FSZ-ről jött, és vizsga előtt tudta meg hogy elfogadták.” 

„– Hogy kerültél Jászberénybe?
–Először szociológiát akartam választani, de arról lebeszéltek. Utána gondolkoztam, lett ez 
az andragógia. Van ez Gödöllőn is, csak nem nappalin, meg nincsen a felnőttképzés-szervező 
szakirány, csak a munkavállalási tanácsadó, és engem csak a felnőttképzési szervezés érdekelt 
ebből. Jászberény viszonylag közel van, egy óra út, így döntöttem e mellett.
– Kellett felvételizni Jászberénybe?
– Nem. Érettségi pontszámokat vittem.
–  A felsőfokú szakképzést is beszámították?
– Ezt így pontnak nem számították be, de a tantárgyaim közül elég sokat elfogadtak ott is. Sok 
felmentésem van. Az első félévben még nagyon nehezen, mert kellett kérnem a régi iskolámtól 
ilyen tantárgy, hogy miket tanultunk pontosan, azokat bemutatni, volt hogy ki is futottam a 
határidőből. Hogy elfogadják-e ezt nekem, és megkaptam azt a jegyet, amit ott értem el. És 
ebben a félévben már időben intézkedtem, és aláírattam ezt a kreditátviteli papírt a tanárral, 
ott volt a jegy, és aláírta, és egyből be is írták az indexembe. Ebből már megvan a jegyem.”

A kreditek beszámítása természetesen csak akkor lehetséges, ha hasonló szakterületen tanul to-
vább a hallgató. Mivel sokan csak jobb híján választották a felsőfokú szakképzést, és választásuk 
kevésbé volt szakmatudatos, számos olyan interjúalanyunk is akadt, aki teljesen más szakirány-
ban tanult tovább.

„– Itt az ELTE-n beszámítottak valamit az FSZ tanulmányokból?
– Nem, az inkább gazdasági volt, ez meg humán, és nincsenek átfedések, amit be tudtam 
volna számíttatni.”
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Az interjúkból az is kirajzolódik, hogy a fiatalok többsége szakmahalmozó. A megkérdezettek 
között csupán egy-kettő olyan akad, akinek csak egy szakmai végzettsége van, és nem jár most is 
valamilyen iskolába egy másik szakmai végzettség megszerzéséért. Ennek hátterében több okot 
is találhatunk. Az egyik az, hogy a megkérdezett nem tudja, mit is szeretne csinálni, vagyis bi-
zonytalan a pályaválasztása. A felsőfokú szakképzésbe érkezők közül sokan szakközépiskolába 
jártak, tehát már ott megismerkedtek valamilyen szakmával, és sokan csak azt tudják, hogy azt a 
szakmát nem akarják művelni. Több szakterületbe is belekóstolnak, míg döntésre jutnak. Olya-
nok is akadtak, akiknek volt valami képük arról, mit takarhat az adott szakma, de a képzés során 
azzal szembesültek, hogy mégsem az a tartalma, amit ők gondoltak. Voltak, akik több szakmát is 
tanultak, tanulnak. Többüknek sikerült a két-három év alatt eldönteni, mit is szeretnének csinál-
ni, de van, akinek még most sem. Olyan interjúalany is akadt, aki már három szakmai végzettsé-
get is szerzett, de még mindig bizonytalan abban, milyen területen is szeretne majd dolgozni.

„– Esetleg még egy suli?
– Ezen elgondolkodtam, mert későn tudtam meg, hogy harmadik félévtől mehetnék más suli-
ba is tanulni. Akkor az is egy félévnek számítana, meg még aztán a végén a fizetősön leszek. A 
mai napig nem tudom, hogy mit akarok csinálni. Mert tudom, hogy ezt szeretném, ezek, amik 
érdekelnek, lekötnek, nem aktakukacoskodás, hogy egész nap egy irodában ülni. Végre eltávo-
lodtam a középiskolás fizikától meg egyéb rossz emlékektől, visszamerengek, hogy régebben 
még gépész is akartam lenni.”

A szakmahalmozás másik oka az, hogy a fiatalok saját, kortársaik és ismerőseik munkatapasz-
talata alapján úgy vélik, hogy egy szakmai végzettséggel nem lehet a munka világában elhelyez-
kedni, viszont a sokoldalúság, a többféle végzettség javítja pozíciójukat. A harmadik ok pedig az 
a lehetőség, hogy a fiatal ingyenes képzésben részesülhet több szakmai végzettség megszerzése 
esetén is. 

„Jelenleg a Szolnoki főiskolán vagyok I. éves hallgató, nemzetközi gazdálkodás alapképzés-
ben. De előtte itt végeztem el egy 2 éves felsőfokú szakképzést, külgazdasági üzletkötőként vé-
geztem tavaly. Utána nyertem felvételt erre a képzésre. […] Hazajöttem, elvégeztem a V–VI. 
évet, külker üzletkötőit, ez is itt volt Szolnokon a közgazdasági szakközépben. Ott kaptam 
egy középfokú és egy emelt fokú OKJ-s bizonyítványt. Ezután döntöttem úgy, hogy beadom a 
jelentkezést ide a főiskolára, felsőfokú szakképzésre, ugyanis beszámították ezeket a ponto-
kat, és fel is vettek a külgazdasági üzletkötőre, kétéves képzésre. Azt elvégeztem, utána dön-
töttem úgy, hogy belevágok az alapdiplomás képzésbe is, nemzetközi gazdálkodásba.” 

A felsőfokú szakképzés szabályozása kettős, más jogszabályok vonatkoznak a középfokú 
iskolákra, mások a felsőoktatási intézményekre, és ez a kettőség érvényes a tanulókra is. A felső-
oktatási intézményekbe járók hallgatói jogviszonyban állnak2, és az államilag finanszírozott fel-

2 A tanulói jogviszonyban levő fiatal után jár a családi pótlék, az árvaellátás és az ingyenes tankönyvellátás. A 
hallgatói jogviszonyban levő fiataloknak a felsorolt juttatások nem járnak, de számukra is léteznek szociális juttatások. 
Az első tanév első félévében még nem kaphat a hallgató tanulmányi ösztöndíjat. Ehelyett a hallgatói normatíva 50%-át 
kitevő (2009-ben ez 59 500 forint) egyszeri támogatást kaphat. A második félévtől a rendszeres szociális támogatás 
összege havonta minimum a hallgatói normatíva 10%-a (2009-ben tehát minimum 11 900 forint). Lásd részleteseb-
ben: [online:] {http://www.diakkapu.hu/hasznos/tamogatasi-rendszer-kedvezmenyek/103-tamogatasi-rendszer-
kedvezmenyek/1123-a-hallgatoi-juttatasok-rendszere}.
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sőfokú szakképzés beleszámít abba a 12 félévbe, amelynek költségeit az állam fedezi. Vagyis, ha 
a hallgató átlép a főiskolai képzésbe, akkor tanulmányai végén az is előfordulhat, hogy fizetnie 
kell. Ugyanakkor, ha a hallgató nem akar főiskolai képzésben részt venni, választhat egy másik 
felsőfokú szakképzést a maradék félévei terhére.

A középiskolákban a diákok tanulói jogviszonyban vannak. Az első szakképzés megszer-
zése ingyenes, utána lehetőségük van arra, hogy főiskolára lépjenek át. Számukra továbbra is 12 
félévet térít az állam, de akár arra is lehetőségük van, hogy hallgatói jogviszonyban végezzenek 
el további két felsőfokú szakképzést. 

Azok, akik a felmérés idején főiskolai vagy egyetemi oktatásban vettek részt, elégedettek 
helyzetükkel, képzésükkel. A hallgatók többsége a két képzés összehasonlításakor leginkább azt 
emeli ki, hogy a középfokú intézményben zajló felsőfokú szakképzésben jóval kevesebben vol-
tak, családiasabb volt, a tanárok személyes viszonyba kerültek velük, megközelíthetők voltak, 
segítséget adtak. A követelmények terén nem nagyok a különbségek, persze ez torzít, hiszen a 
frissen belépők többsége most használja fel korábban megszerzett kreditjeit, így jóval kevesebb 
terhelésben van részük, mint azoknak, akik érettségi után kerültek a felsőoktatásba.

„– Mennyire más, ha összehasonlítod a két képzést?
– Nagyon. Abban, hogy nagyon hideg. Olyan nagyon főiskola. Jól érzem egyébként magam, 
jó társaság alakult ki. Abban más, hogy a tanárokkal már nincs meg az a bensőséges viszony, 
nem is tud az ember úgy kérdezgetni. Ha nagyon akar, akkor fogadóórára jár, meg úgy ko-
pogtatni kell. A legnagyobb csalódás a Kodolányiban, hogy annyi mindent tanultam Debre-
cenben, annyira nagy tudásanyagot szedtem ott össze, hogy itt gyakorlatilag nem mondtak 
még nekem semmi újat. Tehát már eltelik egy év, és egyedül a lapszerkesztési gyakorlat volt, 
amire azt mondhatom, hogy ezt itt … tanultam. 4,90 valahány lett az átlagom. Azért is, mert 
beszámítottak egy csomó tárgyat, meg nem volt nehéz. Mert semmi újat nem hallottam még 
eddig. Jó, jövőre biztosan beindul, de egyelőre még light.” 

Munkaerő-piaci tapasztalatok

Interjúalanyaink közül sokan rendelkeznek munkatapasztalattal. Az első csoportba azok tar-
toznak, akik képzésük alatt alkalomszerűen diákmunkát végeznek. A második csoportot azok 
alkotják, akiknek nem sikerült befejezniük a képzést, mert sikertelenül próbálkoztak a nyelv-
vizsgákon vagy egy-egy tárgyból nem sikerült teljesíteniük. A harmadik csoportot azok képezik, 
akik befejezték a képzést és így próbálnak elhelyezkedni, illetve azok a fiatalok, akik ugyan befe-
jezték a felsőfokú szakképzést, de főiskolai tanulmányokat folytatnak levelező tagozaton. 

A diákmunkát vállalók csak leendő végzettségüktől távol álló területeken tudnak állás-
hoz jutni. Munkakörük sokszor betanított munkás, vagyis még érettségit sem igényelne.

„– Anyagi helyzetedet hogyan jellemeznéd?
– Problémás, nem véletlenül ment vissza édesanyám is dolgozni nyugdíj mellett, meg én is 
dolgozom a főiskola mellett. A mostani ösztöndíjakból nem lehet kijönni. Rengeteg felmentett 
tárgyam van, így van 3-4 közötti átlagom, 3,3, kapok rá 10 ezer forint ösztöndíjat, valami 
segítség azért kell otthon. Nem könnyű.
– Milyen munkákat tudsz vállalni a főiskola mellett?
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– Egy konkrét munkahelyem van, ahol már 3 éve dolgozom, a Providentnél mint képvise-
lő. Azonkívül nem nagyon, néha maszekban, környéken, szomszédoknál kerti munkákat 
bevállalunk, azzal elég jókat lehet szakítani, de az ritkább. Az állandó munkahelyemből, a 
Providentből csöppen azért rendesen. Üzletkötő vagyok, van egy meghatározott területem, 
azt kell bejárnom, de ez részmunkaidős, heti 8 órában vagyok bejelentve. Teljesen korrekt. 
Kötetlen is, ebben az a jó, hogy a főiskola mellett tökéletesen jó. Azon kívül, hogy vannak 
meghatározott kötelezettségek, amikor be kell menni a céghez, akkor csinálja az ember, ami-
kor ügyfeleivel meg tudja beszélni.  Ilyen szempontból teljesen kötetlen, főleg hétvégére rakom 
őket, hogy a suliba ne folyjon bele.”

„Már a főiskola alatt elkezdtem dolgozni, ott volt időm rá, hogy munkát vállaljak, alkalmi 
diákmunkákat, ebbe belefogtam.  Főiskola után majdnem egy évig ugyanannál a cégnél dol-
goztam, mint alkalmazott.”

„– Dolgozol valamit?
– Persze, én a főiskolát is végigdolgoztam annak idején. Ezek diákmunkák voltak, több-keve-
sebb fizetéssel, de nagyjából kijöttem belőle. Mindig is dolgoztam.”

„Jelenleg egy ékszerboltban dolgozom, egyébként a Budapesti Gazdasági Főiskolán a banki 
szakügyintézői szakot végzem jelenleg is. Sajnos, mert egyből sikerült megbuknom, az összes 
többi tantárgyam megvan, még ezt az egyet végzem most már levelező tagozaton.”

„– A karrieredet hogy képzeled el, hogyan tovább?
– Vagy megnyerem a lottót, vagy meg kell várnom, míg meglesz a diplomám, és remélem, ak-
kor már jobb lesz. Most már azért nem fűzök nagy reményeket ehhez sem. Egy papírral több 
lesz, aztán majd meglátjuk. Remélem, több leszek tőle, és találok egy jobb munkahelyet. Majd 
kialakul. Most a gyakorlatot is úgy képzelem, ha úgy alakul, elmegyek valami komolyabb 
céghez, akár ingyen is, nem vagyok én annyira ehhez a munkahelyhez kötve.

„– Mit dolgozol?
– Szórólapozni szoktam a városban.”

„– Milyen állást keresel?
– Eladóit valamelyik plázában. Ott láttam még diákokat, ami jó, rugalmas.”

Sajnos a végzettek elhelyezkedési perspektívái sem sokkal jobbak. Az ő álláskeresésüket, elhe-
lyezkedésüket az is befolyásolja, hogy a munkaerőpiacon mennyire ismert a felsőfokú szakkép-
zés. Egy korábbi vizsgálat szerint (Györgyi, 2008) egyáltalán nem ismert a munkáltatók körében, 
nem tudnak munkaköröket társítani hozzá, így leginkább középfokú végzettségként értékelik 
azt. A kutatók a gyakorlati képzés megerősítésében látják a probléma feloldását

A munkaerő-piaci igények megfogalmazásakor visszaérkeztünk ugyanahhoz a problé-
mához, amely minden kérdéskört átszőtt. Kinek is szól a felsőfokú szakképzés? Mire való? Ha ez 
csak egy átmenet a közép- és a felsőfok között, akkor nincs is értelme feltennünk azt a kérdést, 
hogy igényli-e ezt a képzést a munkaerőpiac, hiszen meg sem jelennek ezek a fiatalok a munka 
világában. Csak akkor releváns a kérdés, ha a fiatal valóban a munkarőpiacra kerül. Az interjúk 
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azt mutatják, hogy mindkét eset előfordul, de az arányok azt tükrözik, hogy ez inkább egy átme-
neti képzés, vagyis a fiatalok többsége nem kerül ki a munkaerőpiacra. 

A munkaerőpiac szemszögéből vizsgálva a kérdést azt tapasztaljuk, hogy a munkálta-
tóknak kevés fogalma van arról, hogy mi is az a felsőfokú szakképzés. Nincs pozícionálva, nem 
alakultak ki az ehhez a végzettséghez szabott munkakörök. A felsőoktatás tömegesedése után 
sokan diplomás munkanélküliségről beszéltek. Ez mégsem következett be, néhány év kellett ah-
hoz, hogy a munkaerő-piaci struktúra megváltozzon, és tömegesen kialakuljanak a diplomához 
kötött munkakörök (Galasi, 2004a; 2004b). Úgy tűnik, ez a folyamat a felsőfokú szakképzés 
esetében nem játszódott le. Talán azért sem, mert nagyon kicsi a végzettek száma.

„Egyrészt hallottam azok visszajelzéséből, akik már végeztek, mert van több olyan csoport-
társam, akik elvégezték a felsőfokú szakképzést, és utána jöttek főiskolára. És velem járnak 
főiskolára. És mondták sokan, hogy próbálkoztak elhelyezkedni, és semmi előnyt nem jelen-
tett egy érettségihez képest. Hogy van egy érettségije, meg egy felsőfokúja, hát akkor az ugyan-
olyan, mintha lenne egy érettségije. Lehet, hogy az is gond, hogy nem tudják a munkaadók, 
hogy mi ez, holott tényleg elég nehéz meg kemény, ugyanolyan, mint egy főiskola, csak egy 
kicsit rövidebb. És ők mondták, hogy nem sikerült elhelyezkedni, akkor jövök a főiskolára 
megint, aztán majd meglátjuk. Nem is ismerek szinte olyat, aki ezzel elhelyezkedett volna.”

„– Szerinted ez a képzés mire hasznosítható, mit ér vele az ember?
– Ezt nem tudom megmondani, fogalmam sincs, én nem tudom semmire használni. Az az egy 
a hasznom, hogy az újsággal kapcsolatba kerültem a képzés által. Beírom az önéletrajzomba, 
hogy reklámszervező szakmenedzser, de nem tudom, hogy ez számít-e.
– Voltál állásinterjún?
– Nagyon sokon voltam.
– Tudták, hogy ez micsoda, vagy rákérdeztek?
– Nagyon nem tudták. »Ja, igen. Kétéves iskola, hm. Nem diploma. Nem.« Ezt rögtön meg-
kérdezik. Sokan megkérdezték, hogy ad-e diplomát.”

Interjús vizsgálatunknak némileg ellentmond egy másik kutatás, amelyet munkaadók körében 
végeztek 2008-ban (Polónyi, 2009). Fókuszban a kétszintű képzés bevezetése állt, és a kutatók 
arra voltak kíváncsiak, mennyire vannak tisztában a munkaadók a felsőoktatásban lejátszódó 
változásokkal, mennyire ismerik az új képzéseket (BSc, MSc). A vizsgálatban emellett a felső-
fokú szakképzésre vonatkozó kérdéseket is feltettek. A felkeresett vállalatok kétharmada vi-
szonylag jól ismerte a felsőfokú szakképzést. Összehasonlításképpen, ennél alig volt kevesebb 
azok aránya, akik az új BSc képzésről is tudtak (a válaszadók 54%-a), pedig ebből a képzésből 
ebben az évben kerültek ki az első végzősök. A vizsgálat – amely semmilyen szempontból sem 
tekinthető reprezentatívnak – azt is megállapította, hogy szektoronként jelentős különbség van 
a munkaadók között: leginkább a szolgáltató szféra számára volt ismert a felsőfokú szakképzés, 
melynek oka talán abban keresendő, hogy ebben az ágazatban képzik a legtöbb tanulót is.

Visszatérve a végzett hallgatókra, a már említett 2008-as vizsgálat szerint (Györgyi, 2008) 
a megkérdezettek döntő többsége kapcsolatain keresztül helyezkedett el. A mi kutatásunk is ezt 
a tényt erősíti. Sokan próbálkoztak internetes álláskereséssel és egyéb módszerekkel, mégis, a 
sikeres álláshoz jutásban az ismerősöknek volt a legnagyobb szerepe. Természetesen az álláske-
resés eredményességét a tanult szakma erősen befolyásolja. A pénzügyi, jogi, banki ügyintéző 
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szakmákban könnyebb az elhelyezkedés. A következő interjúrészletekben a megkérdezettek az 
említett szakmák valamelyikével rendelkeznek. 

„Jó tíz helyre beadtam az önéletrajzomat, több oldalon is regisztráltam. Két helyről hívtak 
vissza, az elsőnél tapasztalat hiányában nem vettek fel. A másodikra pedig felvettek. Ez az 
egy hónap keresgélés nem volt sok szerintem. Magam is meglepődtem. Ez egy olyan szakma, 
amellyel könnyű elhelyezkedni? Szerintem igen. Mert nem is egy alapképzés, amellyel keve-
sebb helyre vesznek fel, de nem is az a diploma, hogy most már … sok helyre azért nem veszik 
fel a diplomásokat, mert azt mondják, hogy túlképzett. Sokat kellene neki fizetni. Szerintem 
ez egy középút, amellyel ilyen kis irodai segédmunkásnak el lehet menni. Vagy akár bankba 
is, egy ügyintézőnek.”

„– Tudják a munkahelyeden, hogy továbbtanulsz?
– Persze.
– És hogy viszonyulnak?
– Jól, örülnek. Először is, interjú előtt engem felhívták telefonon, és megkérdezték, hogy mik a 
hosszú távú terveim. Mondtam, hogy továbbtanulok, így válogattak be. Egyáltalán nem volt 
hátrány, sőt. Azt mondom, hogy 60%, aki ott dolgozik, mind továbbtanul, főiskolán, egyete-
men, mert tudják, hogy ez nem egy végső állás, csak egy közbülső, amin végig kell haladni.”

„Mindenképpen el lehet vele helyezkedni. Keresik az ilyen végzettségű embereket. Pozitív, 
hogy 30 pluszpontot ad a felvételinél, tehát ennek köszönhetem, hogy most is felvettek a pénz-
ügy–számvitelre. A főiskolára, mert rengeteg olyan dolgot tanulunk, ami előny.”

„– Hogy kerültél az OTP-be?
– A szakvizsgakor, vagy utána jelentkeztem, nem is tudom már pontosan. De már két hét 
múlva telefonáltak, hogy mehetek.
– Közben kerestél állást?
– Persze, rögtön, folyamatosan adtam be, nem egy helyre a pályázatomat. Volt ahova behív-
tak, volt ahova nem.
– Mennyi idő múlva kaptál állást az OTP-nél?
– Még egy hónap sem volt talán.”

Vizsgálatunk megerősíti a 2008-as kutatás (Györgyi, 2008) azon állítását is, miszerint a felsőfo-
kú szakképzésben végzettek többsége alulfoglalkoztatottnak érzi magát. Olyan munkakörök-
ben dolgoznak, amelyek nem igényelnek felsőfokú szakképesítést. A kutatók arra is rámutattak, 
hogy azok elégedettebbek, boldogulnak jobban a munkaerőpiacon, akiknek többféle szakmai 
végzettségük van. Vagyis igazolódni látszik a fiatalok azon stratégiája, hogy tovább kell maradni 
az oktatásban, és minél több végzettséget kell szerezni. Ugyanakkor nyilvánvaló az összefüggés 
a munkaerőpiac általános helyzetével. Gazdasági fellendülés, stabil munkaerőpiac, folyamato-
san bővülő álláshelyek mellett sokkal többen tudnának saját maguk által jobbnak ítélt munka-
körökben elhelyezkedni, és kevésbé válnának az oktatás fogyasztói rabjaivá.

Interjúalanyaink – a gazdasági, pénzügyi szakterületektől eltekintve – olyan munkakör-
ben dolgoznak, amely nem egyezik meg tanult szakmájukkal.
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„– Mit és hol dolgozol?
– Szombathelyen egy kaszinóban teremőr, pultos, fizetős, minden, ami egy kaszinóban kell.
 – Mióta?
– November óta.
– Hogy sikerült ehhez az álláshoz jutnod? Ismeretséggel?
– Baráti társaságunkból segített valaki.
– Van ennek bármi köze az FSZ képzéshez?
– Neeem.”

„Novembertől megint elkezdtem állást keresni. Volt egy hónap, amikor az állásinterjúim nem 
nagyon sikerültek, nem hívtak vissza. Aztán pedig december elején mentem a Garanciához, 
ott már jól sikerült az állásinterjú, már a fiókvezetővel is beszéltem aznap. Ott volt egy 1 
hónapos egyéni felkészítés alapvizsgára, mert ott úgy lehet elindulni, belépni, hogy az ember 
leteszi az alapvizsgát. Tehát igazából január közepén léptem be.
– Itt mennyire számított, hogy ez a végzettséged, kaptál erről valamilyen visszajelzést?
– Itt nem a végzettségem volt a lényeg, nem feltétlenül ilyen irányból kerestek embereket, gya-
korlatilag bárki jöhetett, aki úgy gondolta, hogy meg tud felelni.”

„Akitől béreljük a lakást, egy házaspár, itt dolgoznak a cégnél, a Szerencsejátéknál, és ismerő-
sök által sikerült ezt nekem betölteni.
– Mennyire tudod használni az FSZ képzésben szerzett ismereteket?
– Igazából semennyire, nem is ebben a témában dolgozok.”

Mint korábban említettük, a fiatalok többsége már tanulmányai alatt is dolgozott, általában va-
lamilyen diákmunkát vállalt, amelynek azonban nem sok köze volt az éppen tanult szakmához. 
Az is jellemző, hogy akik később munkába álltak, ezeket a korábbi munkahelyeken kialakított 
kapcsolatokat próbálták meg felhasználni az álláskeresésben, vagy éppen ott helyezkedtek el, 
ahol az iskola befejezése előtt is dolgoztak.

„– És mióta tavaly végeztél, azóta mi történt veled?
– Elkezdtem másfél éve dolgozni. Elég sok helyen dolgoztam diákként a képzés ideje alatt, és 
2007. augusztusban felhívtak, hogy egy szoftveres cégnél keresnek asszisztenst, napi 4 órában. 
Azóta is ott dolgozom, csak átment főállásba, úgyhogy életem leghosszabb és legnormálisabb 
munkahelye eddig ez. Ezzel most elvagyok.
– Azóta is asszisztens vagy?
– Igen, egy szoftverfejlesztő cégnél, külföldre, nagy világcégeknek küldenek ki szoftver DVD-
ket, CD-ket, és Magyarországon tárolják. Ennek az adminisztratív részét csinálom.
– Az FSZ képzésből idáig mennyit tudtál a munkádban hasznosítani?
– Semennyit. Talán jobban tudom kezelni az embereket.”

A bizonytalan munkaerő-piaci helyzet, az alulfoglalkoztatottság sokakat arra késztet, hogy 
külföldön vállaljanak munkát, vagy legalábbis tervezik azt. Ugyan a külföldi munka sem jelent 
szakmunkát, általában csak valamilyen betanított munka, mégis a több fizetés és a nyelvtanulás 
reményében felvállalnák ezt a fiatalok, cserébe egy néhány éven belül megszerezhető biztosabb 
egzisztenciáért, munkahelyért, esetleg saját vállalkozásért.



136

„Ez a szak tetszett is, arra gondoltam, hogyha nem fogok tudni továbbtanulni, akkor ezzel el 
tudok helyezkedni.
– Így történt?
– Nem, mert adódott más lehetőség, ahogy végeztem az iskolával, egész nyáron át Ausztri-
ában dolgoztam. Tavaly november óta egy teljesen más jellegű munkahelyen dolgozom. Ha 
bármi történik, mindig el tudok helyezkedni ebben a szakmában, mindig van kereslet erre.”

„El is tudunk menni. Külföldön nemcsak szállodába, meg utazási irodába, hanem vendég-
látó egységekbe is elfogadják. Vendéglátói végzettségnek is jó, meg animátorkodni is elme-
hetsz vele, bár, oda kell egy valamilyen szintű idegenforgalmi rálátás a dolgokra, ahhoz, hogy 
animátornak elmehessünk. Például volt egy csoporttársam, aki elment egy hónapra Ciprusra 
animátornak, fizették az oda-vissza útját, az egy hónapját, mindent. És még fizetést is kapott 
mellé, és napi 6 órát dolgozott.”

„– Arra gondoltál, hogy külföldre menjél dolgozni?
– Igen, lehet, hogy most nyáron Spanyolországba pincérnek, ilyesmin gondolkodom. Ott rá 
lennék kényszerítve a nyelvtanulásra, az is egy jó nyelv, a spanyol. Oda van most lehetőségem 
egy ismerős révén. Ezen gondolkodom. Aztán ha végeztem a sulival, szeretnék kimenni egy 
évre valahova. Spanyol vagy máshova. Mindegy.”

„– Mennyi időt gondoltok Finnországban tölteni?
– Attól függ, hogy tudunk elhelyezkedni. Nem akarok úgy kimenni, hogy elverjük az összes 
pénzünket, és nem tudunk visszajönni. Megvan a munkahely, be is kell illeszkedni. Gyakor-
latilag takarítók lennénk, de van több is, ha egy kis finn nyelvet tanulunk még hozzá, mert az 
angol úgy, ahogy megy. És akkor barátnőm nővére kinn dolgozik, szokott hazajönni, mesél, és 
tetszik, amiket mond. Édesanyám is folyton bíztat, hogyha olyan idős lenne, mint én, akkor ő 
is kimenne. Most jön haza a nővér e hó végén, és hoz haza ilyen finn CD-ket, finn könyveket 
stb. Nem azt mondom, hogy leülünk tanulni, de a köszönéseket, alapvető dolgokat megtanul-
nánk.”

Iskolai utak

Végezetül bemutatunk öt történetet, öt iskolai pályafutást, melyek a felsőfokú szakképzésben 
végzettek legtipikusabb útjait szemléltetik. A bemutatott fiatalokban az a közös, hogy valameny-
nyien kistelepülésen, legfeljebb kisvárosban születtek, és mindnyájan alsó középosztálybeli, 
kékgalléros, esetleg (szakmunkás) vállalkozó családból származnak. 

Alma története

Alma alsó középosztálybeli elvált szülők gyermeke. Szakközépiskolába járt, egyetemre szeretett 
volna menni, de sajnos érettségi után nem vették fel. Középiskolai és felsőoktatási pályaválasztá-
sát nem orientálta senki, sem szülői, sem tanári támogatást nem kapott döntéséhez. Mivel eszé-
be sem jutott, hogy nem veszik fel, nem is gondolkodott más lehetőségen. Ekkor ajánlották neki 
az intézményi kommunikátor szakot. Anélkül, hogy tudta volna, mit is jelent ez, jelentkezett rá, 
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más lehetőség hiányában. A képzés két éve alatt sem derült ki számára, milyen szakmára jelent-
kezett és milyen munkakört tudna később betölteni.

„Nem derült ki két év alatt, nem derült ki Nem tudták egyszerűen megfogalmazni, hogy mit 
fogunk csinálni, hanem mindig össze-vissza beszéltek, hogy ezt is, azt is. Körvonalazódni sem 
tudott ez a dolog. Ezeket biztosan nem tudnám megcsinálni, hogyha egy ilyen céghez kerül-
nék. A gyakorlat is úgy ment, hogy az első év után kellett menni nyáron gyakorlatra, három 
hétre vagy egy hónapra, és senkinek nem kellettünk sehova, még ingyen sem. Senkinek. Még 
kávéfőzőnek sem. Nekem volt egy ismerős cég, ott aláírattam, és nem voltam egy darab gya-
korlaton sem. Semmin nem voltam.”

Alma elvégezte a képzést, de mivel korábban sem érdeklődött az intézményi kommunikátor 
szakma iránt, és ez a tanulmányi alatt sem változott, eszébe sem jutott, hogy ezen a területen 
helyezkedjen el. Jelenleg is tanul, OKJ-s szakmai végzettséget szeretne szerezni egy egészen más 
területen, ami valóban érdekli.

„Úgy voltam a második évben, hogy akkor már körvonalazódott, hogy nem egészen ez az, 
amit csinálni fogok, akkor előjött a sminkes dolog, hogy ezzel szeretnék foglalkozni.”

Bár Alma szakközépiskolába járt, nem akart abban a szakmában tanulni vagy dolgozni. Később 
a felsőfokú szakképzésben tanult szakma sem érintette meg. Egy véletlen folytán ismerte meg 
most választott foglalkozását, ebben szeretne elhelyezkedni.

„Ha vége van a második évnek, akkor jön a szakmunkásvizsga. Utána, elvileg azt mondja 
mindenki, hogy nagyon nehéz lesz, mert telített a dolog, nagyon sok szalon nyit, ugyanannyi 
be is zár. Én úgy gondolom, látom azokat, akik velem együtt tanulnak, meg látom a másodéve-
seket is, hogy abszolút nem egy szinten vagyunk. Nem azért, mert nagyképű vagyok, hanem 
tudom, hogy én mennyit teszek bele. Tudom, hogy én megkerestem rá a pénzt, vért izzadtam 
érte, én ezt akarom csinálni, szívvel-lékekkel elvégzem. Aki 18 évesen került ide, annak az 
anyukája, apukája fizeti, azért jár oda, mert valahova járnia kell. De van olyan is, aki szeret 
odajárni, de még sincs annyira elkötelezve, hogy ő ezt csinálja, nem olvas utána, nem mélyed 
bele, ez ehhez kevés, ők fognak bezárni. És hiába végzünk 100-an egy évben kozmetikusok, 
nekem max. 5-10 lesz a versenytársam, mert nem több, mert nem egy szinten vagyunk. Tehát 
én nem félek attól, hogy nem fogok munkát találni.” 

Alma nem érzi elvesztegetettnek az elmúlt éveket. Úgy véli, kellett ez az idő, hogy eljuthasson 
idáig, és rátaláljon arra, amit szeret csinálni.

Bori története

Bori egy kisvárosi vállalkozó család gyermeke, jó hírű nagyvárosi gimnáziumba járt középis-
kolába. Az érettségi után természetes volt számára, hogy egyetemen folytatja tanulmányait, ám 
az érettségi-felvételi vizsgán nem szerzett elégséges pontot ahhoz, hogy az elsőként megjelölt 
intézménybe kerülhessen, csak az ötödik helyen megjelöltre volt elegendő a pontszáma, de ez is 
főiskolai képzés volt. Csalódottságában el sem akarta kezdeni a képzést, majd szülei unszolására 
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mégis belefogott. Az első félévben ismerte meg a főiskola más képzéseit is, és nagyon megtetszett 
az egyik felsőfokú szakma. Barátjával együtt jelentkezett és főiskolai tanulmányaival párhuza-
mosan elvégezte azt. Bori jelenleg is főiskolára jár.

„– Simán ment a kettő egyszerre?
 Simán, mivel egy iskolán belül volt, nem volt gond. Mert voltak ütközések, óraütközések, de 
mindig meg tudtam beszélni a tanárokkal, hogy én járok másik szakra is. Meg be tudtam 
fogadtatni tantárgyakat oda-vissza, mert vannak olyan alapozó tantárgyak, amik minden 
szakon vannak.
– Rajtatok kívül nem volt ilyen?
– Nem nagyon hallottam még előtte. Volt, aki megcsinálta előbb a felsőfokút, és utána ment 
főiskolára, ez volt az átlagos. Mindenki nézett ránk, hogy minek nektek még ez is, ha ott a 
főiskola? Mert érdekel. És ha valami érdekel, akkor azt szívesebben tanulja az ember.” 

Bori nemcsak abban egyedi, hogy felsőfokú tanulmányai mellett végezte el a felsőfokú szakkép-
zést, hanem abban is, hogy a tanulás mellett még dolgozik is. Saját vállalkozása van, ebből tartja 
fenn magát, most már saját lakása is van.

„Nagyon érdekesen fog hangzani: én műkörmös vagyok. Ezt is a főiskola alatt csináltam, egy 
ilyen műkörmös iskolát megcsináltam. Ez egy félév volt, és ez nekem hobbynak indult, hogy 
magamnak, meg a barátnőmnek, aztán annyira elterjedt a hírem a főiskolán, hogy nagyon 
sokan jöttek hozzám, és akkor most már lassan 10 hónapja dolgozom egy kis szalonban. Ilyen 
heti 2-3 napot. És ezt azért szeretem ezt a munkát, jó, nem egy nagyon megerőltető dolog, 
szellemi képesség nem nagyon kell hozzá, de nagyon rugalmas. Akkor dolgozom, amikor 
akarok, és ha nem akarok, akkor egy hétig nem, ha mondjuk olyan vizsgám van, akkor nem 
dolgozok.”

Bori a jövőt tekintve, főiskolai szakon megszerzett diplomájával kíván elhelyezkedni. Nem al-
kalmazottként, hanem követve a családi hagyományt, saját vállalkozást szeretne építeni.

Cecília története

Cecília egy kistelepülésen él, szülei fizikai munkások. Édesapja meghalt, három testvére van. 
Egy szomszédos település nem túl neves gimnáziumában érettségizett. Mindenképpen szeretett 
volna továbbtanulni, de úgy érezte, hogy a főiskolai szakra nem tud bejutni, ezért tudatosan vá-
lasztotta a felsőfokú szakképzést azon a főiskolán, ahol később tanulni szeretett volna. Úgy vélte, 
hogy a felsőfokú szakképzés két éve biztos ugródeszkát jelent számára a főiskolára.

„Felsőfokú szakképzést kerestünk. Nem rögtön főiskolára, mert annyi pontszámunk gondol-
tuk, hogy úgy sem lesz. Hogy felvegyenek egyetemre. 130 pont már jónak számított, és nekem 
95 volt, vagy valahogy így. Akkor kerestünk egy ilyen felsőfokú szakképzést, ahol alacsonyabb 
a ponthatár, viszont ugyanúgy felsőfokon lehet továbbtanulni. És később még tovább lehet 
menni. Ezt elvégeztem.” 
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Álma sajnos még nem teljesült, mert oly sok társához hasonlóan, neki sem sikerült a szüksé-
ges nyelvvizsgát letenni, így nem tudta befejezni a képzést. Jelenleg dolgozik, és munka mellett 
nyelvet tanul. Az elhelyezkedés nem volt könnyű, hiszen sem gyakorlattal, sem szakmai végzett-
séggel nem rendelkezik. Féléven keresztül járt meghallgatásokra, míg végül sikerült, bár ehhez 
segítséget is kapott, hiszen ismerősök révén talált munkát. Egy telefonos ügyfélszolgálatnál he-
lyezkedett el.

„A topshopban dolgozom, ami a tévében hirdet. Ott vagyok a telefon másik végén, illetve nem-
csak a topshopban vagyok ügyfélszolgálaton, hanem egy gyógyszergyártó cégnek az ügyfél-
szolgálatán is dolgozom. Hívás, problémamegoldás folyik. Azért jó ez a munka, mert sokat 
fejlődtem a kommunikáció terén is, meg a problémamegoldásban, az emberekkel való kom-
munikáció terén. Ez nagyon jó nekem, egy kis gyakorlat kell ilyen téren.” 

Cecília szeretné befejezni a képzést. A továbbtanulásról még nem mondott le, de miután csa-
ládja nem tudja támogatni, anyagi létbizonytalansága és a tandíj miatt inkább csak tervezgeti a 
tanulást. A munkával kapcsolatos elképzelései sokkal konkrétabbak. Másik állást szeretne, jobb 
keresettel, később pedig külföldi munkavállalást is tervez.

„Egy biztos, stabil munkahelyet szeretnék. Ezt a munkát lehet, hogy ugródeszkának tekin-
tem, úgy terveztem, hogy 5–10 évig leszek stabil munkahelyen. Nem vagyok olyan típus, ha 
valahol többet, jobbat ígérnek, akkor odamegyek. Tehát egy stabil, biztos munkahelyet szeret-
nék, persze jó keresettel, aztán egzisztencia, ház, külön ház. Nem tudom, hogy családot is sze-
retnék-e, az majd elválik. Aztán szeretnék azért külföldre is elmenni, akár olyan munkahelyet 
találni, ahol ez is megvan, lehetőségek. Szóval ennyi. Biztos munkahely, biztos egzisztencia, 
amit elképzelek magamnak.”

Döme története

Döme egy kis faluban él a szüleivel, akik szakmunkások, és mindketten dolgoznak. Van egy 
idősebb testvére is, aki már nem él a családdal, óvónőként dolgozik egy másik faluban. Nagy-
városban tanult, szakközépiskolába járt. Az érettségit követően nem akart diplomát szerezni, 
szakmatanulás volt a célja. A szakközépiskolában tanult szakmája nem érdekelte, inkább mást 
szeretett volna kipróbálni. Egy iskolai tájékoztató alapján választotta a felsőfokú szakképzést. 
Egymásután nemcsak egy, hanem két szakmát is tanult, úgy gondolta, hogy két szakmával köny-
nyebben tud majd érvényesülni.

„– Amikor leérettségizett a szakmunkás iskolában, akkor milyen tervekkel vágott neki az élet-
nek?
– Akkor jöttem rá, amikor leérettségiztem, hogy nem igazán a programozás, inkább a logisz-
tika érdekel, mert az ilyen pörgősebb dolog, nem csak ülök benn és nyomkodom a számítógé-
pet egész nap. Telefonálgatósabb.
– És hogy dőlt el, hogy belevág az első, a logisztikai FSZ-képzésbe?
– Az a logisztikai műszaki menedzserasszisztensi volt. Jól csengett a neve. Tetszett.
– Hol nézett utána a lehetőségeknek?
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– A középiskolába jöttek előadást tartani, mert először indult ez a fajta képzés a veszprémi 
egyetem kihelyezett tagozatán, a ReMek3, ennek képviseletében ismertették. Kaptunk 
prospektust, interneten is utánanéztem, és eldöntöttem, hogy ide jövök.”

Döme még a képzés befejezése előtt elhelyezkedett. A munkakeresésben ismerősök segítették, 
így jutott első állásához. Munkaköre nem kapcsolódott a képzésben tanult szakmához, de rövid 
idő alatt felismerték képességeit, szaktudását, így hamarosan jobb munkakörbe kerülhetett. 

„Nem gondoltam, hogy ilyen jól fog sikerülni. Befejeztem az iskolát, utána már az államvizs-
ga előtt jelentkeztem egy helyre, és sikerült is felvételt nyernem. Először majdnem segédmun-
kásnak alkalmaztak, mint logisztikust vettek fel, de másra akartak alkalmazni. Egy hét után 
kiderült, hogy nem igazán válok be. Utána raktáros lettem, ez a raktári anyagmozgatás stb. 
Én könyveltem, papíroztam. Egy hónap múltán lettem csoportvezető, fél év után műszakve-
zető, ezután kerültem át a fuvarszervezéshez, felvittek irodára ugyanennél a cégnél. Ez ment 
két és fél évig. Akkor megkeresett egy falumbeli nagy mezőgazdasági vállalkozó, aki az elmúlt 
években 7 kamionra fejlesztette fel a parkját, és ő hívogatott. Jött ez a gazdasági válság, na-
gyon nehéz már belföldön munkát adni a kamionoknak, ez meg fix munka, saját árut, saját 
autóval kell hordani, és most itt vagyok két hónapja.”

Döme elégedett életével, úgy érzi jól döntött, olyan szakmákat választott, és olyan munkakörben 
dolgozik, amelyeket szívesen csinál. 

Erika története

Erika egy kis szabolcsi faluból származik. Édesapja fizikai munkás, édesanyja soha nem dolgo-
zott, háztartásbeli, öt gyermeket nevelt. A családnak van egy kisebb földje, ahol zöldséget és 
különféle gabonákat termelnek, és vannak háziállataik is. Falusi általános iskolába járt, aztán a 
közeli kisváros szakközépiskolájában érettségizett. Legkisebb gyerekként és egyedüli lányként, 
rámaradt a szülőkről való gondoskodás, a háztájiban való besegítés is, így nem tudott olyan is-
kolába menni, amely túl messze van a szülői háztól. Erika így egy közeli iskolát választott, ahol 
felsőfokú szakképzésben tanult. 

A pályaválasztásban nem sok segítséget kapott. Egyetlen útmutatót kapott a családjától, 
szerezzen bármilyen szakmai végzettséget.

„A szüleim mindig azt mondták, hogy lányom, csak legyen valami papír a kezedben, nem 
bánják, hogy milyen papír. De legyen, hogyha kérdezik, mi a szakmád, akkor tudjál mit mon-
dani.”

Sajnos a képzést nem tudta befejezni, mert nem sikerült a nyelvvizsgája.

„Szakmám még nincsen, mert nem tudtam levizsgázni ebben a felsőoktatásban, nyelvvizs-
ga híján nem sikerült. Nem értem, hogy főiskolán ugye, nem kötelező ahhoz, hogy le tudjon 
vizsgázni az ember, itt meg nekünk kötelezték. Nem értem, miért. Az ember addig menne, 
hogy na, levizsgáztam, meglenne a papírom, addig megyek, amíg nem lesz meg. Így hogy nem 

3 Szombathelyi Regionális Képző Központ.
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tudtam levizsgázni, feladtam, mert a tizedik próbálkozás után sem jött össze a nyelvvizsga. 
A szóbelim elsőre sikerült, angolt választottam nyelvvizsgára, az írásbelim pedig sehogy nem 
akar összejönni. Mondtam, anya, ha bánod, ha nem, én többet nem megyek. Az embernek 
annyira el tud menni tőle a kedve, hogy nagyon. A sírás környékezett. Úgy bontottam fel a 
levelet, hogy imádkoztam, remegett a kezem. »Sikerüljön, sikerüljön«.”

Erika ezért kénytelen volt munkába állni. Nem is próbálkozott, hogy a tanult szakmájában he-
lyezkedjen el, mivel oklevél híján félt a visszautasítástól. Egy helyi gyárban dolgozik betanított 
munkásként, ahová rokonok révén került. Teljesítménybérben nehéz fizikai munkát végez. 

„A helyi cipőfelsőrész-készítőben vagyok, remélem nem sokáig, nem nagyon kedvelem.
– Mit kell csinálnod?
– Nagyon sok mindent, mikor hova tesznek. Azért ilyen csúnya a kezem, mert festem a szé-
leket a szabász után, és a festék nagyon megfogja a kezem. Ilyen betanított szakmunkákat 
végzek.”

A nyelvvizsga miatt nem tudja és már nem is akarja befejezni a képzést. Tervei között nem sze-
repel a szakirányú elhelyezkedés, Inkább saját kisvállalkozást szeretne nyitni a tanultaktól telje-
sen távol álló szakmában, amellyel falujában is tudna dolgozni.

Összegezve, interjús vizsgálatunk azt mutatta, hogy a felsőfokú szakképzésben végzett 
fiatalok célja, hogy több szakmai végzettséget szerezve sikeresen tudjanak érvényesülni a mun-
kaerőpiacon. Többségük ezért bennmarad az oktatási rendszerben, vagy valamilyen diplomát 
adó vagy egy második szakképesítést adó képzésbe kerül. Azonban a fiatalok közül sokan a mun-
ka világában is megjelennek, leginkább diákmunkásként. Ugyan kevesen, de akadnak olyanok 
is, akik a szakmai végzettség megszerzését követően főállásúként kerülnek a munkaerőpiacra. 
Elhelyezkedési esélyeiket jelentősen befolyásolja a tanult szakma, főként a pénzügyi területen 
végzők tudtak érvényesülni. Az is általánosnak tekinthető, hogy a fiatalok jó része alulfoglalkoz-
tatott, a munkaadók pedig nem ismerik a felsőfokú szakképesítést. 
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Fehérvári Anikó: Mintaválasztás a 
felsőfokú szakképzésben végzettek 
pályakövetése című kutatáshoz

A kutatás a felsőfokú szakképzésben végzettek továbbtanulási motivációit, a képzéssel való elé-
gedettségét és munkaerő-piaci esélyeit vizsgálja, kérdőíves és interjús módszerekkel. Az első 
adatfelvételkor a végzős hallgatókat kérdezzük meg, majd a második adatfelvétel egy későbbi 
időpontban ugyanezen a célcsoporton megismétlődik. E célokhoz és módszerekhez igazodva, 
a kutatás mintáját a 2006-os felsőfokú szakképzési beiskolázási adatok alapján alakítottuk ki. 
Helyzetünket nehezítette, hogy az oktatási statisztikákban külön kezelik a középfokú és a fel-
sőoktatási intézményekben felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók adatait. 2006-ban 164 
középiskola 15 224 tanulója vett részt felsőfokú szakképzésben, továbbá 31 állami és alapítványi 
fenntartású felsőoktatási intézményben (61 karon) 10 861 hallgató tanult.1

Maga a képzés az intézményi hátteret és az oktatott szakmákat tekintve is szétaprózó-
dott. A 164 középiskolából csak 36 olyan akadt, amelyben 2006-ban 60 főnél magasabb volt a 
tanulói összlétszám, és számtalan olyan intézmény is volt, amelyik négy, kilenc vagy tizenegy 
fővel folytatja a képzést. Ugyanezt a jelenséget figyelhetjük meg a szakmák esetében is: a közép-
iskolákban 39, míg a felsőoktatási intézményekben 44 szakmában folyt képzés 2006-ban. Az 
egyes szakmák hallgatói létszámát tekintve jelentős különbségek mutatkoznak. A banki ügyin-
téző vagy a jogi asszisztens képzésben a tanulók 15-20 százaléka tanul, míg a vegyészmérnök-
asszisztensi felkészítésben csak 7 tanuló vett részt összesen. A felsőoktatásban zajló felsőfokú 
szakképzés kevésbé szétaprózott, hét olyan kar van, ahol a létszám nem éri el a 60 főt. A hallgatói 
létszám alapján legtöbben a pénzügyi és kereskedelmi, valamint a vendéglátás és idegenforgal-
mi szakmákat választják. 

A felsőfokú szakképzés intézményrendszerének és az oktatott szakmák sajátosságainak 
figyelembevételével, a mintaválasztásnál a következő szempontokat érvényesítettük.

A kutatás követéses pályavizsgálat, ezért olyan iskolákat választottunk, ahol a hallga- –
tói összlétszám meghaladja a legalább a 60 főt, így esély marad arra, hogy a diákok és a végzett, 
már munkaerőpiacra kikerült fiatalok alacsony válaszadási hajlandósága esetén is, még elemez-
hető számú minta álljon rendelkezésünkre.

A nagyobb létszámú intézmények kiválasztása egyben azt is jelenti, hogy csak azok  –
a szakmák jelennek meg vizsgálatunkban, amelyekben nagyobb a hallgatói létszám. Így kuta-
tásunk a kisebb létszámban oktatott szakmák munkaerő-piaci perspektíváiról nem tud hely-
zetképet adni. Arra azonban ügyeltünk, hogy lehetőleg minden szakmacsoport belekerüljön a 

1 Az adatok az összes tagozatra vonatkoznak.
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mintába. (A középfokú intézményekben tanulók szakmamegoszlását és mintáját az 1. táblázat, 
míg a felsőfokú intézményekben tanulókét a 2. táblázat tartalmazza.)

A fenti szempontok alapján összesen 54 intézményt választottunk, közülük 36 középfo-
kú és 18 felsőoktatási intézmény (40 kar). Annak ellenére, hogy pótcímekkel tudtuk helyettesí-
teni a kieső iskolákat, a 36 középiskolából csak 25-ben került sor adatfelvételre. A felsőoktatási 
intézmények közül 16 intézményben (35 karon) valósult meg az adatfelvétel. Négy esetben nem 
volt végzős évfolyam a kiválasztott intézményben, a többi esetben viszont az igazgatók tagadták 
meg a válaszadást. Ugyan a mintát alkotó intézmények száma csak kismértékben csökkent, a 
tervezett tanulói létszám csökkenése drámai mértékű, főként a középiskolai alminta esetében. A 
középiskolákban a tervezett létszám 6,5 százalékát, míg a felsőoktatásban 30 százalékát sikerült 
teljesíteni. A minta ilyen mértékű csökkenésének valószínű magyarázata – a minta elemszámá-
nak csökkenésén túl – a nagymértékű lemorzsolódás. 

Összességében az első adatfelvétel során, 2008 tavaszán 46 intézményvezetővel készült 
interjú, illetve 1 388 felsőfokú szakképzésben tanuló fiatal töltötte ki kérdőívünket. A kutatás 
második lépcsőjében, 2009 tavaszán azokat a válaszadókat kerestük meg ismét, akik az első kér-
dőíves vizsgálatban megadták adataikat, és vállalkoztak arra, hogy részt vegyenek egy későbbi 
kérdezésben. Összesen 198 diák osztotta meg velünk személyes adatát, közülük 30-at választot-
tunk ki, akikkel strukturált mélyinterjút készítettünk. A kiválasztás során azt vettük figyelembe, 
hogy minden jelentősebb szakmacsoport, illetve minden régió bekerüljön a mintába.

1. táblázat. A felsőfokú szakképzésben résztvevők szakmánkénti megoszlása a 
középiskolákban

Szakma
Tanuló Minta Válaszadó

fő % fő % fő %
Médiatechnológus asszisztens 266  1,8   266  3,3 12 2,3
Külgazdasági üzletkötő    20  0,1    20  0,3  1 0,2
Európai uniós üzleti szakügyintéző   285  1,9   117  1,5  0 0,0
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 
szakügyintéző   393  2,6   158  2,0  2 0,4
Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens   115  0,8    37  0,5 – –
Titkárságvezető    10  0,1 – – – –
Kis- és középvállalkozási menedzser    30  0,2 – – – –
Reklámszervező szakmenedzser   323  2,1   254  3,2 11 2,1
Üzletviteli szakmenedzser    46  0,3    46  0,6  8 1,5
Projektmenedzser-asszisztens    33  0,2     0  0,0 – –
Pénzügyi szakügyintéző 1 259  8,3   592  7,4 46 8,8
Számviteli szakügyintéző   507  3,3   170  2,1 13 2,5
Költségvetési gazdálkodási szakügyintéző    15  0,1    15  0,2 – –
Gazdálkodási menedzserasszisztens 
(a szakok megjelölésével)   413  2,7   210  2,6  2 0,4
Banki szakügyintéző 1 689 11,1 1 060 13,3 30 5,8
Jogi asszisztens 2 584 17,0 1 527 19,2 46 8,8
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező   222  1,5    65  0,8 – –
Szülésznő   228  1,5    62  0,8 16 3,1
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus    23  0,2 – – – –
Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó   162  1,1   108  1,4 21 4,0
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Szakma
Tanuló Minta Válaszadó

fő % fő % fő %
Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens     37   0,2 – – – –
Vegyészmérnök-asszisztens      7   0,0 – – – –
Villamosmérnök-asszisztens     78   0,5 – – – –
Műszaki informatikai mérnökasszisztens    461   3,0   159   2,0 – –
Gépipari mérnökasszisztens    196   1,3    57   0,7 – –
Hulladékgazdálkodási technológus 
(szakterület megjelölésével)     56   0,4    28   0,4 – –
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens    577   3,8   470   5,9 57  10,9
Faipari termelésszervező     88   0,6 – – – –
Vadgazdálkodási technológus     30   0,2    14   0,2 – –
Élelmiszeripari menedzser    170   1,1    48   0,6 – –
Mezőgazdasági menedzserasszisztens     30   0,2    30   0,4 – –
Vendéglátó szakmenedzser    562   3,7   324   4,1 22   4,2
Kereskedelmi szakmenedzser    730   4,8   110   1,4 – –
Idegenforgalmi szakmenedzser  2 034  13,4 1 007  12,7 75  14,4
Intézményi kommunikátor  1 167   7,7   624   7,8 89  17,1
Sajtótechnikus     76   0,5    76   1,0 26   5,0
Sportkommunikátor    109   0,7   109   1,4 6   1,2
Moderátor    151   1,0   151   1,9 21   4,0
Ifjúságsegítő     42   0,3    42   0,5 17   3,3
Összesen 15 224 100,0 7 956 100,0 521 100,0

2. táblázat. A felsőfokú szakképzésben résztvevők szakmánkénti megoszlása a 
felsőoktatási intézményekben (összes tagozat)

Szakmanév
Tanuló Minta Válaszadó

fő % fő % fő %
Képzési szakasszisztens  23 0,2 – – – –
Médiatechnológus asszisztens 263 2,4 125 4,5  24   2,8
Televíziósműsor-gyártó 150 1,4 – – – –
Terméktervező műszaki menedzserasszisztens  17 0,2  12 0,4 – –
Moderátor  90 0,8  21 0,8  20   2,3
Sportkommunikátor  98 0,9   0 0,0   26*    3,0*
Gazdasági idegen nyelvi levelező  95 0,9  37 1,3 – –
Külgazdasági üzletkötő   8 0,1   8 0,3   5   0,6
Nemzetközi szállítmányozási szakügyintéző  32 0,3  24 0,9  14   1,6
Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens  11 0,1   4 0,1 – –
Mezőgazdasági menedzserasszisztens   8 0,1 – – – –
Reklámszervező szakmenedzser 429 3,9 143 5,1 120  13,8
Banki szakügyintéző 560 5,2 193 6,9  91  10,5
Pénzügyi szakügyintéző 496 4,6 172 6,1 – –
Számviteli szakügyintéző 269 2,5  61 2,2  22   2,5
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Szakmanév
Tanuló Minta Válaszadó

fő % fő % fő %
Élelmiszeripari menedzser     38   0,3 – – – –
Európai uniós üzleti szakügyintéző     50   0,5     4   0,1 – –
Gazdálkodási menedzserasszisztens     68   0,6    38   1,4  28   3,2
Intézményi kommunikátor    792   7,3   242   8,7 120  13,8
Kereskedelmi szakmenedzser    515   4,7    97   3,5  19   2,2
Kis- és középvállalkozási menedzser     52   0,5    21   0,8 – –
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens    271   2,5    48   1,7  25   2,9
Projektmenedzser-asszisztens     24   0,2     3   0,1 – –
Üzletviteli szakmenedzser    119   1,1    66   2,4  24   2,8
Vállalkozási szakügyintéző     17   0,2    11   0,4 – –
Titkárságvezető    113   1,0    12   0,4 – –
Jogi asszisztens    303   2,8   120   4,3 – –
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező    392   3,6   107   3,8  22   2,5
Műszaki informatikai mérnökasszisztens    233   2,1    66   2,4   7   0,8
Gépipari mérnökasszisztens    192   1,8    33   1,2   1   0,1
Audiovizuális szakasszisztens     14   0,1    14   0,5 – –
Villamosmérnök-asszisztens    109   1,0     1   0,0 – –
Könnyűipari mérnökasszisztens     49   0,5 – – – –
Gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és 
-feldolgozó

     8   0,1 – – – –

Ménesgazda      4   0,0 – – – –
Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus     16   0,1 – – – –
Szülésznő    176   1,6    57   2,0 – –
Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens     96   0,9    25   0,9 – –
Farmakológus szakasszisztens     19   0,2     0   0,0 – –
Ifjúságsegítő    775   7,1   245   8,8 104  12,0
Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó    418   3,8    78   2,8 – –
Vendéglátó szakmenedzser    639   5,9   118   4,2  11   1,3
Idegenforgalmi szakmenedzser  2 483  22,9   506  18,1  41   4,7
Hulladékgazdálkodás technológus    327   3,0    85   3,0  53   6,1
Összesen 10 861 100,0 2 797 100,0 867 100,0

* Az eredeti minta nem tartalmazta, pótcím alapján került a válaszadók közé.
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OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 

1051 BUDAPEST, DOROTTYA U. 8. 
 

 

SORSZÁM:  
 

 
 
 
 
 
 
 

Kérdőív  
a felsőfokú szakképzés végzős tanulói és hallgatói számára 

 
2008. április 

 

Település: ........................................................................................................................................  
 
Intézmény: .......................................................................................................................................  
 
Kar: ..................................................................................................................................................  
 
A kérdező neve: ...............................................................................................................................  
 
A kérdezés időpontja: ......................................................................................................................  

 

 

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 
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CSALÁDI KÖRÜLMÉNYEK 

1. A kérdezett: 

Neme: .................................................................................................................................  

Születési éve: .....................................................................................................................  

Lakóhelye (település neve, irányítószáma): ....................................................................  

Milyen szakmát tanul? .....................................................................................................  

2. Milyen jogviszonyban tanul? (egy válasz lehetséges) 
hallgató 
tanuló 

3. Tanév alatti lakóhelye (egy válasz lehetséges) 
otthon lakik 
kollégiumban lakik 
albérletben lakik 
egyéb ............................................................................................................................  

4. Az iskola  
lakóhelyén van 
lakóhelye közelében (50 km-en belül) van 
lakóhelyétől távol (50 km-nél távolabb) van 

5. Milyen nemzetiségi-etnikai kisebbséghez tartoznak a szülei? (több válasz lehetséges) 
roma 
német 
szlovák 
egyéb ............................................................................................................................  
nem tartoznak kisebbséghez 

6. Otthon hányan élnek együtt a családban? ............................................................................  

7. Szülei: (több válasz lehetséges) 
együtt élnek 
elváltak 
édesapja meghalt 
édesanyja meghalt 
egyéb ............................................................................................................................  

 2
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8. Kikkel lakik egy lakásban? (több válasz lehetséges) 
édesanya 
édesapa 
nevelőapa 
nevelőanya 
testvér 
nagyszülő 
más rokon 
saját házastárs/élettárs 
saját gyerek 
egyéb ............................................................................................................................  

 

9. Kik keresnek közülük? (a nyugdíjasok és munkanélküliek nem számítanak keresőnek) 

 .........................................................................................................................................................  

10. Mennyi a család havi nettó összjövedelme? ...................................................................... Ft 

AZ APA ADATAI 

11. Az apa legmagasabb iskolai végzettsége (egy válasz lehetséges) 
8 általánosnál kevesebb 
8 általános 
szakmunkásképző 
szakközépiskola, technikum 
gimnázium 
főiskola 
egyetem 
nem tudja 

12. Van-e szakképzettsége? (egy válasz lehetséges) 
nincs 
ha van, mi .....................................................................................................................  
nem tudja 

13. Ha van szakképzettsége, annak megfelelő munkát végez-e? (egy válasz lehetséges) 
igen 
nem 
nem tudja 

 3
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14. Jelenlegi foglalkozása (egy válasz lehetséges) 
vezető  
értelmiségi 
nem fizikai alkalmazott 
vállalkozó 
magángazda 
szakmunkás 
segéd- vagy betanított munkás 
munkanélküli 
rokkantnyugdíjas 
nyugdíjas 
egyéb ............................................................................................................................  

15. Jelenlegi munkahelyének típusa (egy válasz lehetséges) 
állami intézmény 
állami vállalat 
nagy magáncég 
kisvállalkozás 
ipari vagy kereskedelmi szövetkezet 
mezőgazdasági szövetkezet vagy vállalat 
önálló vállalkozó vagy magángazdálkodó  
egyéb ............................................................................................................................  

16. Volt-e már munkanélküli? (egy válasz lehetséges) 
nem 
igen 
most is az 

AZ ANYA ADATAI 

17. Az anya legmagasabb iskolai végzettsége (egy válasz lehetséges) 
8 általánosnál kevesebb 
8 általános 
szakmunkásképző 
szakközépiskola, technikum 
gimnázium 
főiskola 
egyetem 
nem tudja 

18. Van-e szakképzettsége? (egy válasz lehetséges) 
nincs 
ha van, mi .....................................................................................................................  
nem tudja 

 4
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19. Ha van szakképzettsége, annak megfelelő munkát végez-e? (egy válasz lehetséges) 
igen 
nem 
nem tudja 

20. Jelenlegi foglalkozása (egy válasz lehetséges) 
vezető  
értelmiségi 
nem fizikai alkalmazott 
vállalkozó 
magángazda 
szakmunkás 
segéd- vagy betanított munkás 
háztartásbeli 
munkanélküli 
rokkantnyugdíjas 
nyugdíjas 
egyéb ............................................................................................................................  

 
21. Jelenlegi munkahelyének típusa (egy válasz lehetséges) 

állami intézmény 
állami vállalat 
nagy magáncég 
kisvállalkozás 
ipari vagy kereskedelmi szövetkezet 
mezőgazdasági szövetkezet vagy vállalat 
önálló vállalkozó vagy magángazdálkodó  
egyéb ............................................................................................................................  

22. Volt-e már munkanélküli? (egy válasz lehetséges) 
nem 
igen 
most is az 

 

A TESTVÉREK ADATAI 

23. Testvéreinek száma: ...............................................................................................................  

24. Ebből 14 éven aluli: ................................................................................................................  
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25. A 14 éven felüli testvéreinek adatai: 
 

 Ha még tanuló, 
hol tanul 

(szakiskola, 
szakközépiskol
a, gimnázium 

felsőfok) 

Ha már nem 
tanul, 

legmagasabb 
iskolai 

végzettsége 

Tanult szakmája Foglalkozása Van-e 
munkahelye

?      

1. testvér      

2. testvér      

3. testvér      

4. testvér      

5. testvér      

6. testvér      

 

ANYAGI HELYZET 

26. Milyen lakásban laknak (egy válasz lehetséges) 
saját ház 
saját lakás 
önkormányzati bérlakás 
magánszemélytől bérelt teljes lakás 
magánszemélytől bérelt lakrész 
szolgálati lakás 
albérlet 
egyéb: ...........................................................................................................................  

27. Hány lakószoba van a lakásban? ...........................................................................................  

28. Van-e a lakásukban (több válasz lehetséges) 
villany 
vízvezeték 
gázvezeték 
konyha 
fürdőszoba 
WC 

29. Van-e a család tulajdonában (több válasz lehetséges) 
nyaraló 
autó 
számítógép 
internet 
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30. Mire nem jut elég pénz a családjukban? (több válasz lehetséges) 
mindenre jut 
élelem 
lakásfenntartás (számlák kifizetése) 
ruházkodás 
nagyobb beruházások (pl. háztartási gépek) 
szórakozás 
egyéb ............................................................................................................................  

31. Ki fedezi jelenleg tanulmányi költségeit? (több válasz lehetséges) 

szülei 
saját maga 
egyéb ............................................................................................................................  

32. Mekkora megerőltetést jelent szülei számára a taníttatása? (egy válasz lehetséges) 
komoly áldozatot jelent 
nem jelent túlzott megerőltetést 
egyáltalán nem probléma 

33. Jelölje meg x-el egy hétfokú skálán, ahol az 1-es a legalacsonyabb és a 7-es a 
legmagasabb fokozat, hogy jelenlegi anyagi helyzetüket tekintve hova helyezné el a 
családját 

1________2_________3___________4__________5___________6_________7 

KÖZÉPISKOLA 
34. Hány iskolában végezte középiskolai tanulmányait? ..........................................................  

35. Milyen középfokú iskolákba járt? 

 

Az iskola neve és települése Képzési forma 
(gimnázium, 

szakközépiskola, 
szakmunkásképző) 

Szakma A képzési forma 
specialitása (4, 6, 

8 oszt. 
gimnázium, két 
tannyelvű stb.) 

Hány 
évfolyamot 
végzett el? 

Melyik 
iskolában 

érettségizett? 
(x-el jelölje) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

36. Milyen átlagos év végi tanulmányi eredményei voltak a középiskolában? 

 Átlageredmény 
1. év  
2. év  
3. év  
4. év  
5. év  
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37. Mikor érettségizett? (évszám) ................................................................................................  

38. Milyen volt az érettségi bizonyítványa? (érdemjegyek) 

 
Tantárgy Középszint Emelt szint 

Magyar   
Történelem   
Matematika   
Idegen nyelv   
Egyéb:   
   

39. Mekkora erőfeszítéssel érte el ezt az eredményt? (egy válasz lehetséges) 
nagyon sokat tanult 
elég sokat tanult 
nem sokat tanult 

 
Ha középiskolában nem tanult szakmát, tovább a 42. kérdésre 

40. Ha szakmát tanult, hol végezte a szakmai gyakorlatát? (több válasz lehetséges) 
iskolai tanműhelyben 
üzemi tanműhelyben 
állami nagyüzemben 
nagy magáncégnél 
kisvállalkozásnál 
egyéb ............................................................................................................................  

41. Véleménye szerint, középiskolában tanult szakmája a szakmák melyik csoportjába 
tartozik? (egy válasz lehetséges) 

a legrosszabb szakmák közé 
az átlagnál gyengébbek közé 
átlagos 
az átlagosnál jobbak közé 
az elit szakmák közé 

42. Hogyan értékeli középiskoláját, ahol érettségizett? (több válasz lehetséges) 
ebben az iskolában nem lehetett színvonalas tudást szerezni 
ez az iskola színvonalas általános műveltséget adott 
ez az iskola színvonalas szakmai tudást adott 

43. Középiskolai tanulmányai során mire készítették fel legjobban? (több válasz 
lehetséges) 

felsőfokú továbbtanulásra 
munkavállalásra 
vállalkozásra 
egyikre sem 
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FELSŐFOKÚ TOVÁBBTANULÁS 

44. Milyen foglalkozást képzelt el magának érettségi után? (egy válasz lehetséges) 
vezető 
értelmiségi 
önálló vállalkozó 
nem fizikai alkalmazott 
szakmunkás 
egyéb ............................................................................................................................  

45. Miért jelentkezett felsőfokú továbbtanulásra? (több válasz lehetséges) 

mindig is értelmiségi foglalkozást képzelt el magának 
ahhoz a szakmához, ami érdekelte, felsőfokú képzettségre van szükség 
felsőfokú képzettséggel könnyebb elhelyezkedni 
felsőfokú képzettséggel többet lehet keresni 
még nem akart munkába állni 
a szülei ambicionálták 
egyéb ............................................................................................................................  

46. Milyen (középfokú vagy felsőfokú) intézményekbe jelentkezett továbbtanulásra az 
érettségi után?  

 Intézmény és települése Kar Szak Hány pontot 
ért el? 

Felvették-e? 

1.helyen      

2. helyen      

3. helyen      

4. helyen      

5. helyen      

47. Volt-e felvételi vizsga abban az intézményben, ahol most tanul? (egy válasz lehetséges) 
igen 
nem 

48. Miből állt a felvételi vizsga? (több válasz lehetséges) 
írásbeli teszt 
szóbeli vizsga 
alkalmassági teszt 
egyéb ............................................................................................................................  
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49. Milyen szempontok alapján választotta azt az intézményt, ahol most tanul? (több 
válasz lehetséges) 

eddig is ebbe az iskolába járt, nem akart változtatni 
itt azt a szakmát tanulhatja, ami érdekli 
itt magas színvonalú az oktatás 
innen könnyű lesz továbblépni egyetemi képzésbe 
itt nem túl magasak a követelmények 
itt nem kell tandíjat fizetni 
a szülei ezt javasolták 
ismerősei ezt javasolták 
tanárai ezt javasolták 
ez van közel a lakóhelyéhez 
máshova nem vették volna fel 
máshonnan elutasították, újra máshol akar próbálkozni, ezt csak átmenetnek tekinti 
egyéb ............................................................................................................................  

50. Miért éppen azt a szakmát választotta, amit most tanul? (több válasz lehetséges) 

ez érdekli 
ehhez vannak megfelelő képességei 
ezzel jól el lehet helyezkedni 
ezzel sokat lehet keresni 
ugyanezen a szakmán belül akarja folytatni tanulmányait egyetemi szinten 
más szakmáról elutasították, ezt csak átmenetinek tekinti 
egyéb ............................................................................................................................  

51. Tapasztalatai alapján hogyan értékeli érettségi utáni intézményválasztását? (egy 
válasz lehetséges) 

jó választás volt 
nem volt jó választás 

52. Tapasztalatai alapján hogyan értékeli érettségi utáni szakmaválasztását? (egy válasz 
lehetséges) 

jó választás volt 
nem volt jó választás 

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS 

53. Mennyire volt tájékozott a felsőfokú szakképzésről pályaválasztása előtt? (egy válasz 
lehetséges) 

alaposan tájékozott volt 
nem sokat tudott róla 
egyáltalán nem volt tájékozott 

54. Kinek a javaslatára jelentkezett felsőfokú szakképzésre? (több válasz lehetséges) 

szülei javaslatára 
ismerősei javaslatára 
középiskolai tanárai javasolták 
felvételi tájékoztatások (hirdetések) alapján 
egyéb ............................................................................................................................  
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55. Miért nem az érettségi utáni középfokú szakképzést választotta? (több válasz 
lehetséges) 

mindenképpen felsőfokon akart továbbtanulni 
ezt a szakmát csak felsőfokú szakképzésben lehet tanulni 
azt remélte, hogy a felsőfokú szakképzés jobb elméleti tudást ad, mint a középfokú 
azt remélte, hogy a felsőfokú szakképzés jobb gyakorlati tudást ad, mint a 
középfokú 
azt remélte, hogy innen könnyebben jut be más felsőfokú (pl. főiskolai, egyetemi) 
képzésbe, mint a középfokú képzésből 
azt remélte, hogy ezzel jobban el lehet helyezkedni, mint a középfokú képzéssel 
azt remélte, hogy ezzel többet kereshet, mint egy középfokú szakmával 
egyéb ............................................................................................................................  

56. Mit várt a felsőfokú szakképzéstől? (több válasz lehetséges) 

szakmai elméleti tudásának bővülését 
szakmai gyakorlati tudásának bővülését 
továbbtanulásra felkészítést 
munkavállalásra felkészítést 
vállalkozásra való felkészítést 
egyéb ............................................................................................................................  

57. Mennyire felelt meg a felsőfokú szakképzés előzetes várakozásainak? (x-el jelölje) 
Elvárás Teljesen 

megfelelt 
Nagyjából 
megfelelt 

Nem felelt meg 

Szakmai elméleti tudás    

Szakmai gyakorlati tudás    

Továbbtanulásra felkészítés    

Munkavállalásra felkészítés    

Vállalkozásra felkészítés    

 
58. Hol folyt a felsőfokú szakképzés keretében az elméleti oktatás? 

(több válasz lehetséges) 
felsőfokú intézményben 
középfokú intézményben 

59. Kik tanították az elméletet a felsőfokú szakképzés keretében? (több válasz lehetséges) 
felsőfokú intézmény tanárai 
középfokú intézmény tanárai 

60. Mi a véleménye a felsőfokú szakképzésben oktatott elméleti tananyag tartalmáról? 
(több válasz lehetséges) 

a szakmára koncentráló ismereteket oktattak 
a szakmában jól hasznosítható ismereteket oktattak 
szaktudását széles körűen megalapozó ismereteket oktattak 
a szakmájában kevéssé hasznosítható, általános ismereteket oktattak 
egyéb ............................................................................................................................  
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61. Mi a véleménye a felsőfokú szakképzésben oktatott elméleti tananyag szerkezetéről? 
(egy válasz lehetséges) 

elégedett a tananyag szerkezeti felépítésével 
elégedetlen a tananyag szerkezeti felépítésével 

62. Mekkora nehézséget okozott a felsőfokú szakképzésben oktatott elméleti tananyag 
elsajátítása? (egy válasz lehetséges) 

túlságosan nehéz volt 
nem jelentett nagy erőfeszítést 
túlságosan könnyű volt 

 
63. Mi a véleménye a felsőfokú szakképzésben folytatott elméleti képzésről? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

64. Hol végezte a gyakorlati képzést a felsőfokú szakképzés keretében? (több válasz 
lehetséges) 

felsőfokú intézmény tanműhelyében 
középfokú iskola tanműhelyében 
állami intézménynél 
állami nagyüzemben 
nagy magáncégnél (50 fő fölött) 
közepes magáncégnél (10–50 fő) 
kisvállalkozásnál (10 fő alatt) 
egyéb ............................................................................................................................  

 

65. Hány hetet töltött el a felsőfokú szakképzés során összesen gyakorlati képzésben? 

 ....................................................................................................................................................  

66. Milyennek ítéli meg gyakorlati képzőhelye(i) technikai felszereltségét? (több válasz 
lehetséges) 

magas színvonalú 
átlagos színvonalú 
átlag alatti színvonalú 

67. Milyen munkákban vett részt gyakorlati képzése alatt? (több válasz lehetséges) 

képzési irányának megfelelő szakmunka 
képzési irányának nem megfelelő szakmunka 
szakmai képzettséget nem igénylő munka 
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68. Mi a véleménye a felsőfokú szakképzésben folytatott gyakorlati képzésről? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

69. Hogyan értékeli a felsőfokú szakképzésben oktatott tananyag színvonalát? (x-el jelölje) 

 
Színvonal Elméleti képzés Gyakorlati képzés 

Magas   

Közepes   

Alacsony   

 
70. Hogyan értékeli a felsőfokú szakképzésben közreműködő tanárok munkájának 

színvonalát? (x-el jelölje) 
 

 Elméleti képzés  Gyakorlati képzés 

 Felsőfokú 
intézmény tanárai 

Középfokú intézmény 
tanárai 

Szakoktatók 

Magas    

Közepes    

Alacsony    

 

71. Véleménye szerint mire készítették fel legjobban a felsőfokú szakképzés keretében? 
(több válasz lehetséges) 

továbbtanulásra 
munkavállalásra 
vállalkozásra 
egyikre sem 

72. Hogyan értékeli a felsőfokú szakképzést a középiskolai szintű és más felsőfokú 
képzésekhez viszonyítva? (x-el jelölje) 

 
Értékelés Középiskolai képzésnél Főiskolai 

képzésnél 
Egyetemi 
képzésnél 

Magasabb színvonalú    

Hasonló színvonalú    

Alacsonyabb színvonalú    
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25. A 14 éven felüli testvéreinek adatai: 
 

 Ha még tanuló, 
hol tanul 

(szakiskola, 
szakközépiskol
a, gimnázium 

felsőfok) 

Ha már nem 
tanul, 

legmagasabb 
iskolai 

végzettsége 

Tanult szakmája Foglalkozása Van-e 
munkahelye

?      

1. testvér      

2. testvér      

3. testvér      

4. testvér      

5. testvér      

6. testvér      

 

ANYAGI HELYZET 

26. Milyen lakásban laknak (egy válasz lehetséges) 
saját ház 
saját lakás 
önkormányzati bérlakás 
magánszemélytől bérelt teljes lakás 
magánszemélytől bérelt lakrész 
szolgálati lakás 
albérlet 
egyéb: ...........................................................................................................................  

27. Hány lakószoba van a lakásban? ...........................................................................................  

28. Van-e a lakásukban (több válasz lehetséges) 
villany 
vízvezeték 
gázvezeték 
konyha 
fürdőszoba 
WC 

29. Van-e a család tulajdonában (több válasz lehetséges) 
nyaraló 
autó 
számítógép 
internet 
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30. Mire nem jut elég pénz a családjukban? (több válasz lehetséges) 
mindenre jut 
élelem 
lakásfenntartás (számlák kifizetése) 
ruházkodás 
nagyobb beruházások (pl. háztartási gépek) 
szórakozás 
egyéb ............................................................................................................................  

31. Ki fedezi jelenleg tanulmányi költségeit? (több válasz lehetséges) 

szülei 
saját maga 
egyéb ............................................................................................................................  

32. Mekkora megerőltetést jelent szülei számára a taníttatása? (egy válasz lehetséges) 
komoly áldozatot jelent 
nem jelent túlzott megerőltetést 
egyáltalán nem probléma 

33. Jelölje meg x-el egy hétfokú skálán, ahol az 1-es a legalacsonyabb és a 7-es a 
legmagasabb fokozat, hogy jelenlegi anyagi helyzetüket tekintve hova helyezné el a 
családját 

1________2_________3___________4__________5___________6_________7 

KÖZÉPISKOLA 
34. Hány iskolában végezte középiskolai tanulmányait? ..........................................................  

35. Milyen középfokú iskolákba járt? 

 

Az iskola neve és települése Képzési forma 
(gimnázium, 

szakközépiskola, 
szakmunkásképző) 

Szakma A képzési forma 
specialitása (4, 6, 

8 oszt. 
gimnázium, két 
tannyelvű stb.) 

Hány 
évfolyamot 
végzett el? 

Melyik 
iskolában 

érettségizett? 
(x-el jelölje) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

36. Milyen átlagos év végi tanulmányi eredményei voltak a középiskolában? 

 Átlageredmény 
1. év  
2. év  
3. év  
4. év  
5. év  
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83. Ha felsőfokon akar továbbtanulni, hova akar jelentkezni? 

 
 Intézmény és települése Kar Szak Képzési forma 

(nappali, esti, 
levelező) 

1. helyen     

2. helyen     

3. helyen     

4. helyen     

5. helyen     

 

Ha nem jelentkezik felsőfokra, tovább a 86. kérdésre. 

 

84. Ha felsőfokra jelentkezik, milyen eredményre számít? (egy válasz lehetséges) 
biztosan felveszik 
valószínűleg felveszik 
valószínűleg elutasítják 
nem tudja 

85. Milyen anyagi feltételek mellett tudná folytatni nappali tagozaton felsőfokú 
továbbtanulását? (egy válasz lehetséges) 

csak államilag támogatott képzésben 
tandíjas képzésben is 

 
 

86. Ha végzés után munkába akar állni, van-e konkrét állásajánlata? (egy válasz 
lehetséges) 

igen 
nem 

87. Kapott-e állásajánlatot gyakorlóhelyén? (egy válasz lehetséges) 
igen 
nem 

 
Ha nem kapott a gyakorlóhelyén állásajánlatot, tovább a 90. kérdésre. 

88. Ha kapott a gyakorlóhelyéről állásajánlatot, elfogadja-e? (egy válasz lehetséges) 
igen 
nem 
még nem tudja 

 16



163

89. Ha nem fogadja el, miért? (több válasz lehetséges) 
nappali tagozaton akar továbbtanulni 
a felkínált pozíció nem felel meg az igényeinek 
a felkínált munka nem felel meg az igényeinek 
a felkínált munkabér nem felel meg az igényeinek 
a munkakörülmények nem megfelelők 
egyéb ............................................................................................................................  

 
90. Van-e máshonnan konkrét állásajánlata? 

 
Igen 
Nem 

 
Ha nincs konkrét állásajánlata, tovább a 95. kérdésre. 

91. Ha máshonnan van konkrét állásajánlata, ez milyen típusú munkát jelent? (egy válasz 
lehetséges) 

képzettségének megfelelő szakmunka 
képzettségének nem megfelelő szakmunka 
szaktudást nem igénylő nem fizikai munka 
szaktudást nem igénylő fizikai munka 
egyéb ............................................................................................................................  

92. Ha van konkrét állásajánlata, ez milyen munkahelyet jelent? (egy válasz lehetséges) 
költségvetési intézmény 
állami vállalat 
nagy magáncég (50 fő felett) 
közepes magáncég (10–50 fő) 
kisvállalkozás (10 fő alatt) 
családi vállalkozás 
ipari vagy kereskedelmi szövetkezet 
mezőgazdasági szövetkezet vagy vállalat 
önálló vállalkozó lesz  
egyéb ............................................................................................................................  

93. Ha van konkrét állásajánlata, hol lesz a munkahelye? (egy válasz lehetséges) 
jelenlegi lakóhelyén 
jelenlegi lakóhelye közelében (50 km-en belül) 
jelenlegi lakóhelyétől távol (50 km-nél távolabb) 

94. Ha van konkrét állásajánlata, várhatóan mennyi lesz a havi nettó fizetése? 

 .........................................................................................................................................................  
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95. Ha még nincs konkrét állásajánlata, milyen típusú munkára van esélye? (egy válasz 
lehetséges) 

képzettségének megfelelő szakmunka 
képzettségének nem megfelelő szakmunka 
szaktudást nem igénylő nem fizikai munka 
szaktudást nem igénylő fizikai munka 
nem fog találni munkát 
egyéb ............................................................................................................................  

96. Ha nincs konkrét állásajánlata, milyen munkahelyen szeretne elhelyezkedni? (egy 
válasz lehetséges) 

költségvetési intézmény 
állami vállalat 
nagy magáncég (50 fő felett) 
közepes magáncég (10–50 fő) 
kisvállalkozás (10 fő alatt) 
családi vállalkozás 
ipari vagy kereskedelmi szövetkezet 
mezőgazdasági szövetkezet vagy vállalat 
önálló vállalkozó akar lenni  
egyéb ............................................................................................................................  

97. Kinek a segítségére számíthat a munkahelykeresésben? (több válasz lehetséges) 
családja 
jelenlegi iskolája 
ismerősök, barátok 
munkaközvetítő 
csak magára számíthat 
egyéb: ...........................................................................................................................  

98. Ha még nincs állásajánlata, milyen munkát lenne hajlandó elvállalni? (több válasz 
lehetséges) 

csak szakképzettségének megfelelőt 
képzettségétől eltérőt is 
lakóhelyétől távoli munkahelyen lévőt is 
nehéz fizikai munkával járót is 

 

99. Mennyi az a legalacsonyabb bér, amiért munkát vállalna? (havi nettó) 

 ...................................................................................................................................................... Ft 

100. Milyen eredményre számít az elhelyezkedésnél? (egy válasz lehetséges) 
egész biztosan talál munkát 
valószínű, hogy talál munkát 
nem lehet előre tudni 
valószínűleg nem talál munkát 
biztosan nem talál munkát 
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101. Amennyiben felkeresnénk, hajlandó lenne-e egy későbbi időpontban tájékoztatni 
bennünket tervei megvalósulásáról? (egy válasz lehetséges) 

nem 
igen 

102. Ha igen, kérjük, írja ide a pontos elérhetőségét! 

Név: ..........................................................................................................................................  

Cím: ..........................................................................................................................................  

Telefon: ....................................................................................................................................  

E-mail .......................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZOLT A KÉRDÉSEINKRE! 


