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BEVEZETÉS
A magyar gazdaság és társadalom fejlődéséhez nélkülözhetetlen az ország humántőkéjének
feltárása, fokozott mértékű hasznosítása, fejlesztése. A gazdasági fellendüléshez megfelelő
számú, a munkaadói igényeknek megfelelő ismerettel, képességekkel és készségekkel
rendelkező szakemberekre van szükség. Az ország versenyképességének fenntartásában és a
foglalkoztatottság javításában egyaránt meghatározó tényező a szakképzéssel, a képzett
szakemberekkel való megelégedettség.
Hasonlóan Európa legtöbb országához, komoly gondot jelent napjainkban a fiatal
munkanélküliek számának növekedése. Egy európai bizottsági jelentés szerint a képzés nem
megfelelő színvonala miatt még gazdasági fellendülés esetén sem találnak az új, magasabb
követelményeket támasztó munkakörök betöltéséhez szükséges felkészültségű jelentkezőket.
Ennek okai között a szakképzés és a munkaerő-piaci igények közötti összehangolatlanság, a
túlspecializált szakmákra történő képzés, a képzettek szakmai, területi mobilitásának és az
alkalmazkodó képességének a hiánya szerepel. Sajnálatos tény továbbá, hogy a társadalmi és
a gazdasági igények között is jelentős az eltérés.
Az Oktatási Minisztérium megbízása alapján a Nemzeti Szakképzési Intézet által meghirdetett
pályázati program keretében a BMF-HMI vizsgálta a szakképesítést szerzett pályakezdők
elhelyezkedési tapasztalatait, szakképzéssel való megelégedettségét; különös tekintettel a
pályakezdő fiatalok munkanélküliségére. Az adatgyűjtés során a kutatók fontos
információkhoz jutottak abban a tekintetben is, hogy a fiatalok mennyire tudják hasznosítani
szakmai tudásukat, mennyire elégedettek a képzésükkel, sikeresnek ítélik-e meg munkahelyi
beilleszkedésüket, elégedettek-e munkájukkal.
A kutatási téma időszerűségét indokolja, hogy az oktatási intézmények és a munkaadók még
mindig nem eléggé széles körében tudatosul az a tény, hogy a gazdasági élet dinamikus
fejlődésének egyik alapfeltétele – hatásaiban tehát az egész társadalmat érintő kérdés -, hogy
minél sokoldalúbban képzett és minél megalapozottabb elméleti és gyakorlati tudással
rendelkező pályakezdők hagyják el az oktatási intézményeket. Legalább ennyire fontos, hogy
a pályakezdők lehetőséget kapjanak tudásuk kiteljesítéséhez és a gyakorlatban, a munka
világában való alkalmazásához. Megtalálják az utat azokhoz a munkaadókhoz, ahol szükség
van rájuk, megalapozottan tervezhessék életpályájukat, szakmai és társadalmi előrejutásukat.
Tény, hogy a napjainkban zajló gazdasági folyamatokat a cégek/ vállalkozások/ szervezetek
munkaerő-felvevő képességét mind a mikro-, mind a makrogazdaságban számos, a
szakképzés helyzetétől és minőségétől független tényező határozza meg, ennek ellenére
alapvető érdeke minden szakképzett fiatal munkavállalónak és valamennyi munkaadónak,
hogy a munkába állók szakmai képzettsége és mentális felkészültsége a feladataik ellátásához
optimális legyen.
Fentiekkel összhangban a kutatás nagyobbik részét kitevő adatgyűjtés és elemzés a
közelmúltban (2004-ben) szakképzettséget szerzett pályakezdők körére terjedt ki. A valós
helyzet sokoldalú megközelítéséhez, feltárásához, a következtetések levonásához, az
intézmények fenntartói és rajtuk keresztül az oktatási intézmények részére a gyakorlatban is
megvalósítható javaslatok megfogalmazásához egyrészt szükség van az érintett fiatalok
véleményének és helyzetének megismerésére. Másrészt nélkülözhetetlen a munkaadók
véleményének, a fiatal munkavállalókról szerzett tapasztalatainak megismerése is, vagyis
annak a feltárása, hogy a munkaadók milyen igényeket támasztanak a pályakezdők iránt,
hogyan értékelik a szakképzésből jelenleg kikerülő fiatalok felkészültségét, szociális
fejlettségüket, tudásuk alkalmazhatóságát.
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1. Kutatási terv
„Az iskolai rendszerű szakképzést végző intézményekben kutatási szolgáltatás végzése a
2003/2004. tanévben szakképzettséget szerzett pályakezdők elhelyezkedésének, a szaktudás
hasznosíthatóságának vizsgálata, az eredmények kutatásmetodikai feldolgozása és záró
tanulmány készítése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz.
A kutatás célja




A 2003/2004-es tanévben, iskolai rendszerű szakképzésben szakképesítést szerzett
mintegy 80 000 fiatal kérdőíves kikérdezésével kapott adatok feldolgozása alapján
információk szerzése; a munkába állásról, vagy annak sikertelenségéről, szakmai
felkészültségük tapasztalatairól, tovább személyes véleményük megismerése iskolájuk
szakképző tevékenységéről.
A kutatás eredményei és a munkaadói oldal véleményét tükröző résztanulmány
összehasonlító összegzése alapján javaslatok, ajánlások megfogalmazása a
szakképesítést végző intézmények, az intézményeket fenntartó szervek, a szakmai
oktatást, képzést irányító szervek, valamint a munkáltatók szakmai szervezetei részére.

A kutatás feladata








Nagy kutatási minták kikérdezésére alkalmas (2 oldal terjedelmű) nyomtatott kérdőív
kidolgozása, amelynek adatai mennyiségi és minőségi elemzésre alkalmasak, továbbá
alapadatok szegmentálása mellett alkalmas összehasonlító elemzések elvégzésére is.
Az adatrögzítés SPSS for Windows adatbázis formátumban történik, indexelt
állományokban. A rendezett és szegmentált adatbázisok kialakításához az ajánlattevő
(HMI) szakmai javaslatot dolgozott ki, amelyet az adatrögzítő statisztikus
szakemberekkel egyeztetett. A rendezett és elektronikusan rögzített adatállomány
átvétele jegyzőkönyv aláírásával történt. A kikérdezettek szakmai véleményalkotására
hasonló méretekben az elmúlt években nem került sor, így ez a felkérés a
kikérdezettek számára új jelenség volt. A kitöltés /visszaküldés anonimitása/
önkéntessége,, továbbá a kérdőíveket kiküldő oktatási intézményekre váró
többletmunka és anyagi vállalások miatt az ajánlattevő a visszaérkező és feldolgozásra
alkalmas kérdőívek mennyiségét 7-10 %-ban prognosztizálta. Azaz 7-10 ezer kérdőív
feldolgozhatóságára számított minimálisan.
A kérdőíves felmérés adatbázisának matematikai-statisztikai elemzése, az eredmények
grafikus megjelenítése, a nyitott kérdések válaszainak tartalmi elemzése/ értékelése.
Műhelyvitához zárótanulmány készítése szerkesztett formában.
A munkaadói oldal véleményét tükröző résztanulmány és a fenti tanulmány
eredményeinek összehasonlító vizsgálata, az eredmények szintetizálása.
Ajánlások megfogalmazása a szakmai oktatást, képzést irányító szervek, valamint a
munkáltatók szakmai szervezetei részére.

A kutatás tartalma
 A 2004-ben iskolai rendszerű szakképzésben végzett pályakezdők elhelyezkedésének,
munkahelyi
beilleszkedésének
vizsgálata,
a
megszerzett
szaktudás
hasznosíthatóságának feltárása.
 Véleményalkotás a szakképző intézmény képző tevékenységéről.
 A tanulói megelégedettség mérése.
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 Javaslatok kérése a szakképzés minőségfejlesztéséhez a kezdeti munkatapasztalat
alapján.
A kutatás módszere
 Az adatgyűjtés szakértői munkával kidolgozott kérdőívvel történik, amely zárt és nyílt
végű kérdezési technikán alapul. A kérdőív jóságmutatóinak fejlesztése ún. „Delphimódszerrel” történik.
 A kérdőívek adatállománya SPSS for Windows statisztikai szoftver felhasználásával
kerül feldolgozásra. Az eredmények grafikus szemléltetése a szoftver grafikus
módszereivel történik. A nyílt végű kérdésekre adott válaszok értékelése kategóriaváltozókba történő rendezésüket követően - részben matematikai-statisztikai
módszerekkel, részben tartalmi elemzéssel történt.
 A vizsgált populáció teljes körű felmérését megcélzó felmérés adatfeldolgozásra
alkalmas (durva hibáktól mentes) adatbázisának a főbb alapadatok/ szegmentálási
szempontok mentén történő értékelése. A minta/ részminták eredményeinek
értékelése. Az összefüggések feltárása szignifikancia szint megadásával.
 Műhelyvitára alkalmas tanulmány összeállítása, amely az eredményértelmezésben a
szakképzés-gazdaság közötti együttműködésre, a szakképzés minőségfejlesztésére, a
munkaerő-piaci aspektusokra helyezi a hangsúlyokat.
 A munkaadói oldal résztanulmánya megállapításainak összehasonlító vizsgálata a
kutatás eredményeivel, a kutatás megbízhatóságának növelése.
 Javaslatok megfogalmazása a kutatás zárótanulmányában a kutatási eredmények
potenciális felhasználói számára.
 Javaslattétel az eredmények hozzáférési feltételeinek biztosítására, társadalmi
vélemény fogadásához.
A kutatás formai kivitele
 Szerkesztett, nyomtatott tanulmánykötet, amely terjedelemtől függően kerül
spirálozásra.
 A zárótanulmány elektronikus változata CD-ROM- on jelenik meg.
 A kutatás-szolgáltatás elemzési–értékelési háttér anyagai ún. forrás CD-ROM-on
kerülnek átadásra.
A kutatás eredménye
 Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő intézmények számára megbízható
információk szerzése a végzettek munkába állásáról, munkahelyi beilleszkedéséről.
 A szakképzés során szerzett szaktudásnak a munka világában történő
hasznosíthatóságáról szóló tömeges visszajelzés.
 A szakképző iskolák tevékenységével kapcsolatos tömeges tanulói visszajelzés/
értékelés.
 Pályakezdők személyes véleményalkotása a szakképző intézmények képzési
tevékenységéről, a „felhasználói megelégedettség-mérés” lehetőségeiről és tartalmáról
információk szerzése.
 Javaslatcsomag kidolgozása a szakképzés-irányítás számára a szakképzés stratégiai
fejlesztéséhez, a képzés minőségfejlesztéséhez, a szakképző intézmények speciális
minősítő indikátorainak kidolgozásához.
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1.1 A 2004-ben iskolai rendszerű szakképzésben végzettek kérdőíves felmérése
Az Educatio Kht. Közhasznú Információs Irodától megrendelt országos központi adatbázis
szerint 2003/2004-ben 65 359 fő szerzett szakképesítést iskolai rendszerben 898 iskolából. Ez
azt jelentette, hogy kb. 55-60 szakképző iskolának nem volt ebben a tanévben az iskolai
rendszerben végzett szakképzett tanulója. Az iskolákba – a szükséges kerekítéseket elvégezve
- kb. 69 000 db kérdőívet postázott ki az NSZI. Az iskoláktól visszaérkezett statisztikai adatok
szerint a kiküldött kérdőívek mennyisége többségében elégnek bizonyult, és nem volt túl nagy
eltérés a szükséglettől.
- Összesen 897 iskola kapott 68 919 db adatlapot.
- 338 iskola küldött vissza összesen 4 615 db kérdőívet.
Az alap-adatállományba (NSZI-adat.xls) 322 iskola 4285 beküldött adatlapjából 3942
db került rögzítésre az egyes felmérési változók kódolásával, amelyet a Volán Elektronika Rt.
gondos munkával végzett Mihályi Zsuzsanna vezérigazgató-helyettes irányításával és
Kuzmichné Zsembery Annamária alkotó közreműködésével.
Alapvetően kétfajta hiba fordult elő, ami miatt nem rögzítettek egy adott adatlapot:
 nincs kitöltve a szakképesítés, vagy nem azonosítható,
 kitöltötte az adatlap elején, hogy továbbtanuló, és üresen hagyta az egész lapot.
Több dolgozó fiatal nem adott meg munkahelyet, csak az 1.3, 1.6 és az 1.7 kérdésre válaszolt.
Ezeket az adatokat rögzítették, ha volt más értékelhető az adatlapon. A mellékelt "rögzített
db." nevű file tartalmazza, hogy az átadott adatbázisban egy-egy iskolához hány db rekord
tartozik.
A kérdőíves felmérés adatbázisának mezőleírására kialakított adatkódolási terv
Általános adatok (változó csoport)
1. Szakképesítése: (szöveges változó, terjedelme a leghosszabb szakképesítés neve)
2. A szakképesítés OKJ kódja: (numerikus kódolás a 2004. évi OKJ szerint)
3. A szakképesítés szakmacsoport kódja: (1-21-ig terjedő numerikus OKJ kód)
4. Iskolájának neve (szöveges változó)
5. Címe: (település neve)
6. Megyekód (KSH területi számjelrendszer szerint)
7. Régiókód (KSH területi számjelrendszer szerint)
8. Önnek jelenleg is van munkahelye: (1-4-ig numerikusan kódolva a kategóriákat)
9. Munkaadójának mi a fő tevékenysége? (szöveges mezőben megnevezve)
10. A munkaadói tevékenység KSH szakmakód szerint besorolása (numerikus kód)
11. Munkaadó cégének neve (szöveges mező)
12. Pontos címe: (szöveges mező)
13. Melyik megyében van a munkahelye? (megye megnevezése karakteres mezőben)
14. Munkahely megyekódja (KSH területi számjelrendszer szerint)
15. Munkahely régiókódja (KSH területi számjelrendszer szerint)
16. Munkahely vállalkozási övezetkódja (KSH területi számjelrendszer szerint)
17. Ez a munkahely lakóhelye körzetében van (30 km-en belül)? (1: igen, 0: nem)
18. Szakképesítésének megfelelő munkakörben dolgozik?(1: igen, 0: nem)
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Munkába állás, munkahelyi beilleszkedés (változó csoport)
19 Milyen mértékű álláskeresési segítséget
kapott munkába állásához? (1-5-ig
terjedő numerikus adat)
20. Honnan kapta ezt a segítséget (a legfontosabbat jelölje meg)? (1-4-ig kódolva, amennyiben 4-es a kód, akkor
adat a szöveges mezőben, amelyben rögzítjük a tanuló válaszát)
22. Úgy érzi, teljes értékű munkatársként
kezelik
munkahelyén?
(1-5-ig
kódolva)
23 Elégedett Ön azzal a munkával, melyet
végez? (1-5-ig kódolva)
24. Sikeres szakembernek tartja magát? (15-ig kódolva)
25. Mennyire elégedett munkaadója Ön
munkájával? (1-5-ig kódolva)

A szakképzés során szerzett szaktudás hasznosítása (változó csoport)
26. Mennyire korszerűnek ítéli meg a
képzése során szerzett szaktudását? (15-ig kódolva)
27 Milyennek ítéli meg a nem szakmai
(általános) tudása hasznosíthatóságát?
(1-5-ig kódolva)
28

Milyennek ítéli meg gyakorlati
képzettségének
minőségét
és
időtartamát? (1-5-ig kódolva)

29. Milyen szintűnek ítéli meg azokat az
ismereteit és alkalmazhatóságukat,
amelyekre Önnek az álláskeresésben,
majd a munkahelyi beilleszkedésben
volt szüksége? (1-5-ig kódolva)
30. Megítélése szerint a képzés milyen
mértékben alapozta meg a sikeres
szakmai
pályakezdést?
(1-5-ig
kódolva)
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Vélemények az iskola szakképző tevékenységéről (változócsoport)
31. Melyek voltak azok a tananyagok (tantárgy, témakör), melyeket a legeredményesebben tudott hasznosítani
szakmai munkája során?(szöveges mező)
32. Mi az, amit Ön követendőnek tekint a volt szakközépiskolájában/szakiskolájában folyó képzésben?
(szöveges mező)
33. Gyakorló szakemberként milyen ismereteket vagy gyakorlati tudást hiányol a képzésből? (szöveges mező)

Elégedettségi mutatók (változó csoport)
34. A használt tananyagokkal? (1-5-ig
kódolva)
35.

A tanárok
kódolva)

munkájával?

(1-5-ig

36. A tanár-diák kapcsolattal? (1-5-ig
kódolva)
37.

Az iskolai gyakorlati oktatás
feltételeivel (gyakorlóeszközök)? (1-5ig kódolva)

38.

A szakmai vizsgákra történő
felkészítéssel? (1-5-ig kódolva)

39. Az iskolán kívüli (üzemi, vállalati)
gyakorlati oktatással? (1-5-ig kódolva)

Minőségfejlesztési javaslatok (változó)
40. Javaslatai a szakképzés minőségfejlesztésére, az eddigiekben szerzett tapasztalatai alapján (szöveges változó)

A speciális szakiskolák közül 12 iskola 176 beküldött kérdőívéből 173 adatlap van az
állományban (snsziadat.). A rendészeti iskolák közül 4 iskola 152 db adatlapja került
rögzítésre (rnsziadat.). Egy északkelet-magyarországi szakképző iskolát javasoltak
értékelésre, mint külön is elemezhető iskolát.
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Az adatfeldolgozási stratégia bemutatása
 A kérdőívek feldolgozása a teljes adatbázisra és annak rétegelt részadatbázisaira
vonatkozóan valósult meg. A teljes adatbázison belül a foglalkoztatási állapot szerint 4
kategóriában történt az elemzés (a megkérdezett állásban van, továbbtanuló, már
dolgozott, de jelenleg munkanélküli, még nem volt munkája).
 Külön vizsgáltuk a 2. gépészet és a 17. Kereskedelem- marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport előzőekhez hasonló felosztású rétegeinek a válaszait.
 A rendészeti szakképzést folytató intézményekben és a speciális szakiskolákban
végzettek csoportjának eredményeit külön vizsgáltuk; tekintettel arra, hogy az ő
foglalkoztatásuk sajátságos.
 A bemutatott rétegek mentén vizsgáltuk a megkérdezettek zárt kérdésekre adott
válaszait és a nyitott kérdésekre megfogalmazott véleményüket. Első esetben
alapstatisztikák meghatározásával (megoszlási diagrammok, átlageredmények, szórás,
relatív szórás) tettük értelmezhetővé az eredményeket. SPSS for Windows statisztikai
szoftver felhasználásával a csoportjellemzők értékelése, az intervallum skálán értékelt
változók közötti korrelációs összefüggések vizsgálatára és faktor analízisre került sor.
 A nyitott kérdésekre adott szöveges válaszokat 4-6 kategóriába rendezve értékeltük;
ugyancsak a fentiekben bemutatott rétegezés mentén.
A munkaadók, kamarák részvételével megvalósított felmérés
A munkaadó cégek/ vállalkozások/, szervezetek megkeresésében négy szakmai, ill.
érdekvédelmi szervezet szakértői működtek közre a Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI)
mellett:
 a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK),
 a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ),
 az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ),
 a Magyar Agrárkamara (MAK).
A szervezetek felkért szakértő képviselői vállalták, hogy az NSZI által készített és a szakértői
bizottság által is megvitatott kérdőívet szervezetenként 40-70 munkaadóhoz juttatják el, és
kikérdezik őket a pályakezdő fiatalok munkába állásának, alkalmazásának tapasztalatairól.
1.2. A kérdőíves felmérés előkészítésére, az adatgyűjtés megvalósítási folyamatára
vonatkozó tapasztalatok
A szakképzett pályakezdő fiatalok valódi helyzetének megítéléséről az ország különböző
területeiről részben egybehangzó, részben erőteljesen eltérő információk láttak napvilágot. A
fiatalok munkanélkülisége okainak feltárásához, a kialakult helyzet javításához feltétlenül
szükséges, hogy képet kapjunk a képzés minőségének megítéléséről, mind a tanulók, mind a
munkaadók oldaláról.
A kutatási program nagyobb részét - a szakértői javaslatok alapján - a tanulóktól
megszerezhető információk gyűjtése és az adatok feldolgozása képezi.
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A megbízás szerint a programba be kellett vonni valamennyi szakképző iskolát. A Nemzeti
Szakképzési Intézetnek kapcsolata van mindazon szakképző intézménnyel, amelyik iskolai
rendszerű szakképzést végez. Cél volt tehát, hogy minél több együttműködjön a kutatókkal.
Az intézmények vezetőitől azt kérte az NSZI, hogy a 2003/2004. tanévben szakképesítést
szerzett valamennyi volt tanulójukhoz juttassanak el egy 2 oldalas kérdőívet, lehetőség szerint
felbélyegzett válaszborítékkal, majd a beérkezett adatlapokat küldjék el a feldolgozást végző
központhoz. (A kérdőívek központi feldolgozása a tervek szerint az iskolák terheinek
csökkentését szolgálta.)
A kérdőívek sokszorosítását, csomagolását a Nemzeti Szakképzési Intézet megbízásából
ugyanaz a vállalkozás végezte, amely a későbbiekben a beérkező adatlapokat a kutatókkal
egyeztetett módon adatbázisban rögzítette.
Az Educatio Kht Közhasznú Információs Irodától megrendelt országos központi adatbázis
szerint 2003/2004-ben 65 359 fő szerzett szakképesítést iskolai rendszerben 898 iskolából. Ez
azt jelentette, hogy kb. 55-60 szakképző iskolának nem volt ebben a tanévben az iskolai
rendszerben végzett szakképzett tanulója. Az iskolákba – a szükséges kerekítéseket elvégezve
- kb. 69 000 db kérdőívet postázott ki az NSZI. Az iskoláktól visszaérkezett statisztikai adatok
szerint a kiküldött kérdőívek mennyisége többségében elégnek bizonyult, és nem volt túl nagy
eltérés a szükséglettől.
Az iskolák reakciói a felkérés elfogadását illetően nagyon sokfélék voltak.
Közvetlenül a kérdőívek megérkezése után mintegy 60 intézmény jelezte, hogy aggályosnak
tartja kérdőívek szétküldését.
A jelzett problémák
 Többen elégedetlenségüket fejezték ki amiatt, hogy az iskolákat számos
intézmény/szervezet/kutatócsoport keresi meg különféle kérdőívekkel, amelyek
pluszfeladatokat jelentenek, ugyanakkor ezeknek a vizsgálatoknak az eredményéről
legtöbbször semmiféle visszajelzést nem kapnak.
 Domináns volt annak jelzése, hogy a feladat ellátásának olyan mértékű anyagi vonzata
van, amelyet az iskola nem tud vállalni.
 Ez két részből tevődik össze, részben a levelezés, a válaszboríték felbélyegezésének
költségeiből, részben azoknak a közreműködőknek az elvárt dotálásából, akik a
feladatot ténylegesen ellátják.
 Néhányan vitatták a kérdőív bizonyos részeit, pl. a munkaadó cég/vállalkozó konkrét
megnevezését.
 Mások beszámoltak arról, hogy saját maguk is próbálkoztak az iskolát elhagyó
pályakezdők nyomon követésével, de nagyon kevés eredménye volt ez irányú
törekvéseiknek, amely nem áll arányban a befektetett energiával és költségekkel. Úgy
gondolják, hogy amennyiben kevés kérdőív érkezik vissza, az nem fog reális képet
adni a pályakezdők valódi helyzetéről.
 Szeged város egyik iskolája jelezte, hogy 2006 januárjában kezdődik egy, a városi
önkormányzat által teljes mértékben finanszírozott felmérés, melynek kérdőívét a
2003-2004-2005-ben végzett valamennyi pályakezdőnek ki fogják küldeni, ezért az
NSZI kérdőívének továbbítását nem vállalják. Arra vonatkozóan, hogy milyen csoport
végzi és milyen módszerekkel a vizsgálatot, az iskola vezetője nem tudott
felvilágosítást adni. Ennek ellenére érkezett kérdőív Szegedről is.
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 Az egyik rendészeti középiskola tanulmányi osztályvezetőjének véleménye szerint a
tőlük származó adatok torzítani fogják az eredményeket, mivel az iskola tanulóival
szerződést kötnek és a végzetteket két évig, kötelező jelleggel elhelyezik
(foglalkoztatják). A közlés ellenére több ilyen típusú iskola elvégezte a feladatot.
 Speciális iskola jelezte, hogy részt vesznek a”Speciális szakiskolát végzett fiatalok
utógondozása” c. programban, ennek eredményét közölték, az NSZI kérdőívét nem
használták.
 Többen jelezték, hogy nem fogják kiküldeni teljes körűen a kérdőíveket.
Az adatgyűjtés befejezése után több iskola értékelte kísérőlevélben is a tapasztaltakat. E
levelekből kiderül, hogy a végeredmény – elsősorban a visszaküldött kérdőívek száma –
megrendítette a pedagógusokat, iskolavezetőket, akik költséget és munkát vállaltak a
kérdőívek kiküldésével. Kirívó példák: 182 levélre 18 válasz érkezett, illetve előfordult, hogy
egyetlen kérdőív sem érkezett vissza.
Szervezői problémának látjuk, hogy az intézmények egy része semmilyen módon nem reagált
a felkérésre, vagyis nem tudják, hogy az illető intézmény egyáltalán foglalkozott-e az
anyaggal vagy sem. Sokan azok közül, akik beküldték feldolgozásra a kérdőíveket, nem adták
meg, hogy ténylegesen hány szakképzett tanulójuk végzett, illetve hány kérdőívet küldtek ki,
így ezek az adatok az összesítésben csak tájékoztató jellegűnek tekinthetők.
A feladat másik részét a munkaadók véleményének megismerése képezi. Ennek
megvalósítása úgy zajlott, hogy négy munkaadói szervezet szakértőit kérte fel az NSZI a
velük szakmai kapcsolatban lévő munkaadók kiválasztására, kérdőíves megkeresésére. A
kiválasztás alapja az volt, hogy lehetőleg az ország egész területéről kerüljenek a mintába
munkaadók.
Az NSZI pedig 330 olyan munkaadónak küldött ki kérdőívet, amelynek a neve és
elérhetősége szerepelt tanulói kérdőíveken. Ezek közül néhány még a válogatás ellenére sem
volt helyes cím.
A munkaadóktól visszaérkezett kérdőívek feldolgozását követően a munkaadói szervezetek
értékelték a területükről kapott válaszokat, majd sor került a munkaadóktól szerzett adatok
összesítésére és tartalmuk összegezésére.
2. Középértékek értelmezése a teljes adatbázisra és annak szegmentált részadatbázisaira
Munkahellyel rendelkezők
A teljes terjedelmű (n=3942 fő) adatbázis esetében a munkába állással, munkahelyi
beilleszkedéssel kapcsolatosan a pályakezdők az alábbi véleményt nyilvánították.
A jelenleg munkahellyel rendelkezők elemszáma n=1666 fő. A legmagasabb
átlageredménnyel (x=4,27, V=23,64%) a „teljes értékű munkatársként kezelik munkahelyén”
választ adták a megkérdezettek. Ezt követi a munkaadói megelégedettség átlag eredménye a
rangsorban (x=4,23, V=17,53%). A leggyengébbnek sikeres szakember voltukat ítélték meg,
a legnagyobb mértékű relatív szórás mellett. Feltételezhető, hogy önértékelésük a munkahelyi
beilleszkedés sikeressége folytán erőteljesebb, mint más csoportba sorolt társaiké.
A szaktudás hasznosíthatósága szempontjából a rangsorolt átlageredmények közül az első
ranghelyre a szaktudás korszerűségének megítélése kerül. Ez tehát alapvető szerepet játszott
foglalkoztatásuk sikerében. Ehhez kapcsolódik második ranghelyen az általános és a
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gyakorlati szaktudás hasznosíthatósága. A véleményalkotásban a legbizonytalanabbak abban
voltak, hogy a képzés milyen mértékben járult hozzá a sikeres pályakezdéshez. (Komplex
értékelő képességet igényel!)
A szakképző iskolájuk tevékenységében leginkább a tanárok munkájával voltak elégedettek
(x=4,20 V=20,48%), amelyet a szakmai vizsgákra történő felkészítés és a jó tanár-diák
kapcsolat követ. A legelégedetlenebbek (x=3,53) az iskolán kívüli szakmai gyakorlatokkal;
azt közepesre minősítik.
Jelenleg továbbtanulók
Az n=1666 fős részminta válaszadásaiban a munkába állásra és munkahelyi beilleszkedésre
vonatkozó attitűd jellegű kérdésekre adott válaszaikban –differenciálás nélkül – jó szintűre
minősítik önmagukat. Leggyengébbre – közepes szintűre – szakemberkénti sikerességüket
ítélik, extrém magas szórás mellett (V=33,64%). A konkrét elhelyezkedés nélkül –
továbbtanulói állapotukban – azt a kérdést ítélték meg leginkább eltérő módon, hogy
képzésük milyen mértékben alapozta meg a sikeres (későbbiekben realizálódó) szakmai
pályakezdést.
A szaktudásuk hasznosíthatóságát közepesre értékelik (x=3,33-3,77)
A szakképző iskolájuk tevékenységét értékelve jó szintűre értékelik a szakmai vizsgákra
történő felkészítést (első ranghelyen, amely egyben megalapozta továbbtanulásukat), a
tanárok munkáját, a tanár-diák kapcsolatokat, a használt tananyagokat.
Az iskolai gyakorlati oktatás feltételeit jó-közepesre (x=3,65), míg leggyengébbre az iskolán
kívüli gyakorlati oktatást minősítették. Ez utóbbi kérdéssel kapcsolatos véleményükre is
jellemző a teljes bizonytalanság.
Az elmúlt egy évben már munkát vállalt, de a felmérés időpontjában munkanélküliek
véleményalkotása
Ebbe a részmintába n=262 fő került. Első ranghelyre kerülve, úgy ítélték meg, hogy
munkaadójuk elégedett volt a munkájukkal (x=4,05). A kérdéscsoportban adott válaszok itt
szórnak a legkisebb mértékben, de itt magas a szórási mérték (V=19,98%). Viszonylag teljes
értékű munkatársként kezelik őket.
Azzal a munkával, amelyet végeztek kevésbé voltak megelégedettek, amelyet a közepes
átlageredmény is jelöl (x=3,43). Feltételezhetően ezzel kapcsolható össze a szakmai
sikerességük átlagos szintű önértékelése is.
Közepesnél kissé jobbra értékelik szaktudásuk korszerűségét. Minden más vonatkozásban a
szakképzés során szerzett szaktudás hasznosíthatóságát „közepes szintűnek” minősítik. Ebből
kiemelendő, hogy a szakmai pályakezdést, a munkahelyi beilleszkedést segítendő tudással a
legelégedetlenebbek.
A szakképző iskolájuk tevékenységét elemezve azt jó-közepes szintűre minősítik. A
középértékek rangsora alapján közepes szintű értékelést adtak, - közel egyenlő
átlageredménnyel- az iskolai- és a külső gyakorlati oktatásra.
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Még nem volt munkahelyük
Akiknek még nem volt munkahelyük, azok a munkába állás, a munkahelyi beilleszkedés
kérdéscsoportban adott válaszaikat tekintve „közepes” értékelést adtak minden kérdésre
(x=3,04 – x=3,38). Legkevésbé tartják önmagukat sikeres szakembernek. Az összes
részmintát figyelembe véve is hasonló eredményt kapunk. A legmagasabb részminta szórásértékeket is ennél a csoportnál tapasztaltuk; arra a kérdésre adott válaszokban, hogy teljes
értékű munkatársként kezelnék-e munkahelyén, továbbá hogy elégedett-e azzal a munkával,
amelyet várhatóan végeznie kellene. (Az eredmény értékelését megnehezíti az a kérdés, hogy
milyen alkalmi munkatapasztalat alapján értékeltek ezek a fiatalok. Másik lehetőség, hogy
becsléssel – önértékelés alapján – adtak választ.)
A szakképzés során szerzett szaktudást ugyancsak átlagosnak minősítik. Úgy ítélik meg, hogy
a képzés nem kellő mértékben alapozta meg a sikeres szakmai pályakezdést, azok az
ismeretek, amelyek az álláskereséshez és munkahelyi beilleszkedéshez szükségesek, nem
kellő színvonalúak, vagy nem relevánsak (x=2,98 illetve x=2,90).
A szakképző iskolájuk tevékenységét értékelve átlagos és jó szintű értékeléseket adtak.
Kevésbé voltak megelégedve az iskolai gyakorlati oktatás feltételeivel (gyakorlóeszközök) és
az iskolán kívüli (üzemi, vállalati) gyakorlati oktatással (x=3,35, V=40,62%)
2.1 A részminták átlageredményeiből kialakított preferencia-rangsorok értékelése,
összehasonlító vizsgálata
A felmérésben résztvevők átlageredményei alapján kialakított rangsorokat mutatja be az
alábbi táblázat.
A rangsorok összehasonlításában alkalmazzuk azt a könnyen értelmezhető értékelési
technikát, hogy a 15 válaszadási területen az első 1/3-ba sorolt 5 terület preferált (jó értékelést
kapott), a második egyharmad (átlagos-közepes) minősítésű preferenciával jellemezhető, míg
az utolsó egyharmadba sorolt 5 értékelési területre kapott eredmények a kisebb mértékű
(gyenge) megelégedettséget jelölik.
A teljes mintára és annak részmintáira kialakított - átlag eredmények szerint csökkenő rangsora szemléletesen mutatja be, hogy az egyes kérdéscsoportok esetében a kikérdezett
pályakezdők szegmentált csoportjai milyen jellegzetes értékítéletet fogalmaznak meg. A
színes kiemeléssel jelzett kategóriák, ranghelyek és a változás tendenciáját követő nyilakkal
történő jelölés közvetlen és szemléletes összehasonlíthatóságot kívánnak biztosítani az egyes
részmintákra vonatkozóan.
Hasonlóképpen mutatjuk be az 5. és 17. szakmacsoportos tanulók preferencia-rangsorait,
továbbá a rendészeti és a speciális szakképzésben részt vett tanulók véleményét?
(A beszúrt táblázatsorban közöljük azoknak az MS- Excell munkalapoknak a tartalmát is,
amelyek alapul szolgáltak a rangsorok kialakításához, a minták középértékeit leíró
összehasonlító értékelésekhez. A 19. és 20. oldalon beszúrt - ezt követő- táblázatok az egyes
itemekre kiszámított megoszlásokról is tájékoztatnak, továbbá tartalmazzák a válaszadástól
tartózkodók létszámadatait.)
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Értékelési területek

Alap
rangsor

Úgy érzi, teljes értékű munkatársként
kezelik munkahelyén?
Elégedett Ön azzal a munkával, melyet
végez?

1

Sikeres szakembernek tartja magát?
Mennyire elégedett munkaadója Ön
munkájával?
Mennyire korszerűnek ítéli meg a
képzése során szerzett szaktudását?
Milyennek ítéli meg a nem szakmai
(általános) tudása hasznosíthatóságát?
Milyennek
ítéli
meg
gyakorlati
képzettségének
minőségét
és
időtartamát?
Milyennek ítéli meg azokat az
ismereteit- és alkalmazhatóságukat,
amelyekre Önnek az álláskeresésben,
majd a munkahelyi beilleszkedésben
volt szüksége?
Megítélése szerint a képzés
milyen
mértékben alapozta meg a sikeres
szakmai pályakezdést?
Mennyire
elégedett
a
használt
tananyagokkal?
Mennyire
elégedett
a
tanárok
munkájával?
Mennyire elégedett a tanár-diák
kapcsolattal?
Mennyire elégedett az iskolai gyakorlati
oktatás
feltételeivel
(gyakorló
eszközök)?
Mennyire elégedett a szakmai vizsgákra
történő felkészítéssel?
Mennyire elégedett az iskolán kívüli
(üzemi, vállalati) gyakorlati oktatással?

3
4

2

5
6
7

Jelenleg
rangsora

Továbbtanulók
rangsora

Már dolgozott,
jelenleg
munkanélküliek
rangsora

1

1

14

14

14

4
14

4
11

11
2

11
12

11

14

4

11
4
12

12

12
2
10

10
1

7

2
10

12
1

5

13

5

7

6

7
13

13
15

4

8

de

Még
nem
volt
munkahelye
csoport rangsora

10

5

10

5
3
7
10

dolgozók

5

9
3

7

13

6

6

2

2

6
9

13
9

3
9

6

1

13

15

8

15

3
8

3

14

11
12

15

Minták elemszáma n=
Részminták

A teljes adatbázis
rangsora

rangsorai

8
3942 fő

15
1666 fő

8
1731 fő

az

értékelt

15

15

8

9
262 fő
területek

9
272 fő
mentén

16

17

18

NONAME szakiskola n=32
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Jelenleg munkahellyel rendelkezők: munkába állás – szaktudás hasznosítása – iskolai megelégedettség: a kérdőív itemjei szerint
Adatjellemzők/változók

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.4

4.5

4.6

4.7

0

105

74

96

121

28

35

34

69

50

36

28

30

43

36

95

1

48

79

83

12

36

28

65

59

113

22

14

30

96

29

178

2

56

77

78

22

87

113

160

156

176

85

47

87

154

63

181

3

185

267

401

149

399

478

407

501

403

390

249

273

385

225

298

4

407

540

645

772

678

719

571

621

527

726

612

536

546

570

456

5

865

629

363

590

438

293

428

260

397

407

716

710

442

743

458

1-5

1561

1592

1570

1545

1638

1631

1631

1597

1616

1630

1638

1636

1623

1630

1571

0-5

1666

1666

1666

1666

1666

1666

1665

1666

1666

1666

1666

1666

1666

1666

1666

átlag

4,2716

3,9818

3,7178

4,2337

3,8516

3,6965

3,6971

3,5429

3,5687

3,8656

4,2021

4,1057

3,6679

4,1871

3,5315

korrigált tapasztalati szórás(s)

1,0098

1,0970

1,0403

0,7423

0,9486

0,9015

1,0826

0,9957

1,1725

0,8952

0,8605

0,9839

1,1454

0,9349

1,3204

relatív szórás(V)

23,64%

27,55%

27,98%

17,53%

24,63%

24,39%

29,28%

28,10%

32,86%

23,16%

20,48%

23,96%

31,23%

22,33%

37,39%

4.7

Jelenleg továbbtanulók: munkába állás – szaktudás hasznosítása – iskolai megelégedettség: a kérdőív itemjei szerint
Adatjellemzők/változók

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.4

4.5

4.6

0

1696

1698

1696

1699

225

243

232

788

609

38

23

26

37

31

188

1

2

1

3

1

17

21

41

34

55

10

11

29

63

20

193

2

1

2

2

0

81

120

117

126

133

83

65

84

172

47

213

3

8

6

13

4

427

515

428

374

357

458

276

354

466

268

351

4

9

8

9

19

675

653

613

309

397

780

760

650

591

655

442

5

15

16

8

8

306

179

300

100

180

362

596

588

402

710

344

1-5

35

33

35

32

1506

1488

1499

943

1122

1693

1708

1705

1694

1700

1543

0-5

1731

1731

1731

1731

1731

1731

1731

1731

1731

1731

1731

1731

1731

1731

1731

átlag

3,9714

4,0909

3,4857

4,0313

3,7782

3,5706

3,6765

3,3340

3,4581

3,8275

4,0919

3,9877

3,6476

4,1694

3,3441

korrigált tapasztalati szórás(s)

1,1501

1,1001

1,1725

0,8224

0,8688

0,8556

0,9695

0,9587

1,0494

0,8392

0,8442

0,9503

1,0629

0,8738

1,3036

relatív szórás(V)

28,96%

26,89%

33,64%

20,40%

22,99%

23,96%

26,37%

28,75%

30,35%

21,93%

20,63%

23,83%

29,14%

20,96%

38,98%
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Az elmúlt 1 évben dolgoztak, de jelenleg nincs munkahelyük: munkába állás–szaktudás hasznosítása–iskolai megelégedettség:
a kérdőív itemjei szerint
Adatjellemzők/változók

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.4

4.5

4.6

4.7

0

120

126

111

136

5

5

5

16

16

5

5

5

9

8

19

1

12

21

17

2

6

12

12

12

23

4

5

8

17

1

24

2

15

13

12

2

15

19

26

32

40

16

8

11

18

10

28

3

26

29

52

20

83

104

73

100

74

69

48

58

70

40

52

4

35

33

52

66

99

97

88

82

76

101

85

88

97

95

79

5

54

40

18

36

54

25

58

20

33

67

111

92

51

108

60

1-5

142

136

151

126

257

257

257

246

246

257

257

257

253

254

243

0-5

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

262

átlag

3,7324

3,4265

3,2781

4,0476

3,7004

3,4047

3,5992

3,2683

3,2276

3,8210

4,1245

3,9533

3,5810

4,1772

3,5062

korrigált tapasztalati szórás(s)

1,2987

1,4018

1,1323

0,8085

0,9436

0,9310

1,0856

0,9568

1,1557

0,9432

0,9520

1,0183

1,0940

0,8644

1,2543

relatív szórás(V)

34,80%

40,91%

34,54%

19,98%

25,50%

27,35%

30,16%

29,28%

35,81%

24,69%

23,08%

25,76%

30,55%

20,69%

35,77%

Még nem volt munkahelyük: munkába állás – szaktudás hasznosítása – iskolai megelégedettség: a kérdőív itemjei szeint
Adatjellemzők/változók

2.2

0

264

1

1

2

2

3

2

4

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

258

248

4

5

1
3

1

5
1-5
0-5

272

átlag

3,1250

korrigált tapasztalati szórás(s)

1,4577

relatív szórás(V)

46,65%

264

32

35

33

101

78

9

4

3

1

14

11

16

21

34

8

6

9

2

0

16

20

23

26

33

15

11

22

7

4

69

97

61

71

65

78

51

53

1

7

1

105

76

80

41

41

109

105

101

2

5

3

2

36

33

59

12

21

53

95

84

56

97

62

8

14

24

8

240

237

239

171

194

263

268

269

267

267

243

272

272

272

272

272

272

272

272

272

272

272

272

272

272

3,1429

3,0417

3,3750

3,5542

3,4219

3,5983

2,9825

2,9072

3,6996

4,0149

3,8513

3,5318

4,0225

3,3457

1,7033

1,3345

1,3025

1,0172

0,9868

1,1549

1,0818

1,2307

0,9556

0,9558

1,0581

1,1380

0,9731

1,3590

54,19%

43,87%

38,59%

28,62%

28,84%

32,10%

36,27%

42,33%

25,83%

23,81%

27,47%

32,22%

24,19%

40,62%
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3.5

4.1

4.2

4.4

4.5

4.6

4.7

5

5

29

17

5

35

32

17

29

66

42

58

96

106

59

Értékelési területek

Alap
rangsor

Úgy érzi, teljes értékű munkatársként
kezelik munkahelyén?
Elégedett Ön azzal a munkával, melyet
végez?

1

Sikeres szakembernek tartja magát?
Mennyire elégedett munkaadója Ön
szerint a munkájával?
Mennyire korszerűnek ítéli meg a
képzése során szerzett szaktudását?
Milyennek ítéli meg a nem szakmai
(általános) tudása hasznosíthatóságát?
Milyennek
ítéli
meg
gyakorlati
képzettségének
minőségét
és
időtartamát?
Milyennek ítéli meg azokat az
ismereteit- és alkalmazhatóságukat,
amelyekre Önnek az álláskeresésben,
majd a munkahelyi beilleszkedésben
volt szüksége?
Megítélése szerint a képzés milyen
mértékben alapozta meg a sikeres
szakmai pályakezdést?
Mennyire
elégedett
a
használt
tananyagokkal?
Mennyire
elégedett
a
tanárok
munkájával?
Mennyire elégedett a tanár-diák
kapcsolattal?
Mennyire elégedett az iskolai gyakorlati
oktatás
feltételeivel
(gyakorló
eszközök)?
Mennyire elégedett a szakmai vizsgákra
történő felkészítéssel?
Mennyire elégedett az iskolán kívüli
(üzemi,
vállalati)
gyakorlati
oktaqtással?

3
4

Minták elemszáma n=
Részminták

2

5
6

A teljes adatbázis
rangsora

5. szakmacsoport
rangsora

17. szakmacsoport
rangsora

Rendészeti
iskolák
végzettjeinek
rangsora

Speciális
szakiskolát végz.
tangsora

1

1

4

11

4
14

4
14
11

1
14

14
2

12

12

12

2

2

10

10

10

5

5

6

2

4

7

7

7

6

5

3

3

3

2

13

13

6

3
15

6

15
5

13

8

9

8

7

6

9

13

8

14
152 fő
területek

3
168 fő

11

11

7

11

14
12

12
5

13

9
10

15

4

10
7

8

9
10
11
12
13
9
14

15

9

8
3942 fő

8
373 fő

1

15

rangsorai

15
573 fő
értékelt

az

22

mentén

Kedvezőnek értékelt területek bemutatása
A teljes mintában és a részmintákban is jó megelégedettséget jelöltek meg a tanulók az alábbi
területekre:
 Mennyire elégedett a tanárok munkájával?
 Mennyire elégedett a szakmai vizsgákra történő felkészítéssel?
 Mennyire elégedett a tanár-diák kapcsolattal?
A jelenleg dolgozók ugyancsak jónak tekintik a szakmai vizsgára történő felkészítést, de ők a
tartomány alsó határára helyezik annak értékelését (4. ranghely).
Amit fontosnak tartanak az, hogy teljes értékű munkatársként kezelik őket a munkahelyen, és
munkaadójuk elégedett az munkájukkal. Akik már dolgoztak, hasonlóan kiemelik a
munkaadói megelégedettséget, de nem érzik úgy, hogy teljes értékű munkatársként kezelték
volna őket..
A tananyagokkal a dolgozók és továbbtanulók „átlagos mértékben” elégedettek, míg a
jelenleg állás nélküliek azt jónak tartják.
Érdekes vélemény a gyakorlati képzettség megítélésében, hogy mind a
dolgozók/továbbtanulók/átmenetileg munkavállalók köre a középső mező 3-5. ranghelyére
sorolja be a gyakorlati képzettsége minőségét és időtartamát. Ugyanakkor a még
elhelyezkedni nem tudók ezt jónak vélik (1. mező 5. ranghely).
Kedvezőtlennek értékelt területek
A gyengének minősített területen belül mind a teljes adatbázisra, mind a részmintákra
tekintettel az álláskeresési ismereteket és a munkahelyi beilleszkedésben hasznosítható tudást
jelölték meg a rangsor végén (14-15. ranghely).
Hasonlóképpen gyenge a minősítése az iskolán kívüli gyakorlati oktatásnak (15. ranghely az
állást betöltők esetében, 14. ranghely a továbbtanulók körében).
A képzés a sikeres szakmai pályakezdést ugyancsak gyengén alapozta meg. A munkahellyel
nem rendelkezők (mindkét csoportban) utolsó ranghelyre (15.) sorolták megelégedettség
értékelésük során.
Kevéssé tartják magukat sikeres szakembernek, és hiányolják, illetve kevéssé
alkalmazhatónak tartják az álláskeresési, munkahelyi beilleszkedést segítő ismereteiket.
2.2 A szakmacsoportos értékelés és a rendészeti, továbbá speciális szakiskolát végzettek
eredményeinek értékelése
A két kiemelt szakmacsoport (5.,17.) értékelési rangsorában preferált területeket tekintve
megállapítható, hogy az a teljes mintától nem tér el.. Legfontosabb számukra a munkaadói
megelégedettség, és az, hogy a munkahelyen teljes értékű munkatársként kezeljék őket. A
tanár-diák kapcsolatokkal és a szakmai vizsgára történő felkészítéssel elégedettek.
A gyakorlati képzettség minőségét és a tanulmányok során használt tananyagot egyaránt
átlagos mértékben preferálják.
A képzés pályakezdést megalapozó funkciójával a leginkább elégedetlenek; amely jól
tükröződik azon is, hogy mind az iskolai, mind a külső szakmai gyakorlattal elégedetlenek.
A két speciális réteg eredményeit tekintve a rendészeti iskolák tanulói elégedettek a
munkavégzéshez szükséges felkészítéssel? A tanárok munkáját, a tanár-diák kapcsolatokat
jónak tartják. Ugyancsak pozitívan nyilatkoznak a szakmai vizsgára történő felkészítésről.
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A speciális szakiskolai tanulók elégedettséget jeleztek vissza az iskolai gyakorlatokra
vonatkozóan is.
A szakmai tananyagokkal ők is általában elégedettek (6.-7. ranghely).
A szakmai gyakorlati felkészítést a rendészeti iskolák tanulóihoz képest jobbra ítélik, mind a
két gyakorlati oktatási helyszínre vonatkozóan.
A rendészeti iskolák tanulói a szakmai vizsgára való felkészítéssel, a képzésnek a szakmai
munkát megalapozó funkciójával és munkahelyi beilleszkedést segítő ismeretekkel
kapcsolatosan elégedett véleményt fogalmaznak meg. Addig a speciális szakiskolai tanulók
nem érzik sikeres szakembernek magukat, úgy érzik, nem tekintik őket teljes értékű
munkatársnak. Általános tudásuk hasznosíthatóságát is szerénynek tekintik.
2.3 A válaszadók teljes adatbázisának megoszlásvizsgálata
Az n= 3943 kérdőív feldolgozásával kapott megoszlások diagrammjai és értelmezésük

A kérdőíves felmérésben résztvevők
szakmacsoportos megoszlása

1; 120; 3%

2; 30; 1%
3; 49; 1%
4; 57; 1%

21; 126; 3%

5; 373; 9%

20; 295; 7%
19; 195; 5%

6; 187; 5%
18; 466; 12%

7; 243; 6%
8; 15; 0%
9; 190; 5%
10; 207; 5%

17; 573; 15%

11; 171; 4%

16; 153; 4%

12; 2; 0%

15; 207; 5%

13; 225; 6%
14; 58; 1%
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A visszaküldött és értékelhető kérdőívek nagyobb arányban az 5. gépészet szakmacsoport
9%-os részvétellel, a 17. kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 15%os részvétellel, míg a 18. vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport 12%-os mértékkel
szerepel az adatbázisban (Együttesen a válaszadók 36%-a)

Munkaadók megyénkénti megoszlása

1

(n=1541 tanulói válasz alapján)

2
3
4
18
173%
163%
4%
15
5%
14
3%
13
9%
12
1%11
3%10
2%

20
19
2%
6%

5

1
16%

6
7
2
2%

8
9

3
8%

10
11

4
4%
5
6%
9
8%

8
6%

7
3%

12
13
14
15

6
5%

16
17
18
19
20

A pályakezdő munkavállalókat legjelentősebb létszámban foglalkoztató megyék: Budapest
(16%), Pest megye (9%), Győr-Moson-Sopron megye (8%). Azaz Budapest és Pest megye az
állással rendelkezők ¼-ét foglalkoztatja.
Munkahelye a lakóhelye közelében van?
(1: 30 km-en belül, 2: 30 km-en kívül)

2; 214; 13%

3; 0; 0%
1
2
3
1; 1379; 87%
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A 2004-ben végzettek közül munkavégzők 87%-a rendelkezik lakóhely közeli munkahellyel.
A kérdést valamennyien megválaszolták.
Szakképesítésének megfelelő munkakörben
dolgozik?
(1: igen, 2: nem)

1; 1136; 29%

1
2
3

3; 2168; 55%
2; 633; 16%

Foglalkoztatásukat tekintve 64%-uk dolgozik a szakképesítésének megfelelő munkakörben,
azaz 1/3 –uk (633 fő) úgy ítéli meg, hogy nem a képzettségének megfelelően foglalkoztatják.
A kérdőívet visszaküldők 55%-a erre a kérdésre nem adott választ.
Szakképesítésének megfelelő munkakörben dolgozik?
igen - szakmacsoportonkénti megoszlás
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Szakmacsoport sorszáma

A szakmacsoportonkénti foglalkoztatást vizsgálva az egészségügyi szakmákban, a gépész
szakmákban, a kereskedelem-marketing-, üzleti adminisztráció- és a vendéglátásidegenforgalom pályákon jellemző a szakképesítésnek megfelelő foglalkoztatás.
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Nem a szakképesítésének megfelelő munkakörben
dolgozik
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Szakmacsoport sorszáma

A foglalkoztatás ellentmondásosságát jelzi, hogy az 5. (gépész) és a 17. (kereskedelemmarketing) szakmacsoportban végzetek között ugyanakkor jellemző a nem szakirányú
foglalkoztatás is.
Szakképesítésének nem megfelelő munkakörben
dolgozók
(Milyen mértékű álláskeresési segítséget kapott?)

5; 79; 14%

1; 167; 29%

4; 74; 13%

1
2
3
4

2; 103; 18%

3; 148; 26%

5

A szakképesítésének nem megfelelő munkakörben dolgozók az álláskeresési segítséget az
alábbiak szerint kapták:
Iskolájától: 29 fő, munkaügyi szervezettől: 65 fő, ismeretségi körből, illetve családtagoktól:
420 fő. A felmérésből jól tükröződik, hogy az iskolai álláskeresési segítség hiánya érdemben
megfogalmazódik a végzettek részéről.
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Úgy érzi, teljes értékű munkatársként kezelik
munkahelyén?
n=1754 fő
1; 63; 4%
2; 74; 4%
3; 222; 13%

1
2
3

5; 941; 53%

4
4; 454; 26%

5

A válaszadók 53%-a érzi úgy, hogy teljes értékű munkatársnak tekintik a munkahelyén.
Kevés (8%) azok száma, akik rossznak, vagy gyengének ítéli meg helyzetét a munkahelyen.
Elégedett Ön azzal a munkával, melyet végez?
n=1783 fő
1; 105; 6%
2; 93; 5%
5; 692; 39%

3; 308; 17%

1
2
3
4

4; 585; 33%

5

Igen elégedett, illetve elégedett az egy-egy harmaduk a végzett munkával. Az elégedetlenek
aránya 11%.
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Sikeres szakembernek tartja magát?
n=1786 fő
1; 107; 6%
5; 395; 22%

2; 94; 5%
3; 473; 26%

1
2
3
4
5

4; 717; 41%

A válaszadók 2/3-a sikeres szakembernek tartja önmagát, sikertelennek pedig 11%-uk.
Mennyire elégedett munkaadója Ön szerint a
munkájával?
n=1717 fő
1; 16; 1%
2; 24; 1%
3; 177; 10%
5; 641; 37%

1
2
3
4

4; 861; 51%

5

A munkavégzéssel kapcsolatos munkaadói elégedettséget magas szintűnek ítélik meg.
Elégedetlennek pedig csak 25%-uk jelöli meg válaszában a munkaadókat. Ebben a kérdésben
jelentős értékelésbeli különbség van a pályakezdő munkavállalók és a munkaadók minősítése
között.
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Mennyire korszerűnek ítéli meg a képzése során
szerzett szaktudását?
n=3650 fő
1; 73; 2%
2; 200; 5%

5; 836; 23%

1

3; 980; 27%

2
3
4
5

4; 1561; 43%

66%-a válaszadóknak korszerűnek ítéli meg szaktudását. Összesítésben 93-%-uk nem tekinti
korszerűtlennek a szaktudását.
Milyennek ítéli meg a nem szakmai
(általános)tudása hasznosíthatóságát?
n=3621 fő
1; 72; 2%
5; 531; 15%

1

2; 273; 8%

2
3; 1197; 33%
4; 1548; 42%

3
4
5

Milyennek ítéli meg gyakorlati képzettségének
minőségét- és időtartamát?
n=3635 fő
1; 135; 4%
5; 848; 23%

2; 328; 9%

1
2

3; 969; 27%

3
4
5

4; 1355; 37%

Az általános tudás hasznosíthatóságát
minőségét/időtartamát jónak ítélik meg.

és
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a

szakmai

gyakorlati

képzettség

Milyen szintűnek ítéli meg azokat az ismereteités alkalmazhatóságukat, amelyekre Önnek az
álláskeresésben, majd a munkahelyi
beilleszkedésben volt szüksége?
n=2964 fő
5; 393; 13%

1; 126; 4%
2; 342; 12%

1
2
3

4; 1055; 36%

3; 1048; 35%

4
5

Azon ismeretek szintjét, amelyre az álláskereséshez, illetve munkahelyi beilleszkedéshez volt
szükségük; a válaszadók fele jónak, 1/3 –a átlagosnak minősítette. 16%-uk volt csak vele
elégedetlen.
Megítélése szerint a képzés milyen mértékben
alapozta meg a sikeres szakmai pályakezdést?
n=3186 fő

5; 632; 20%

1; 225; 7%
2; 384; 12%

1
2
3

3; 901; 28%

4; 1044; 33%

A képzés jól megalapozta a pályakezdést, és csak ’20%-uk elégedetlen azzal.
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4
5

Mennyire elégedett a használt tananyagokkal?
n=3853 fő
1; 44; 1%
5; 892; 23%

2; 199; 5%
1
3; 999; 26%

2
3
4
5

4; 1719; 45%

Mennyire elégedett a tanárok munkájával?
n=3881 fő
1; 36; 1%
2; 131; 3%
3; 624; 16%
5; 1521; 39%

1
2
3
4

4; 1569; 41%

5

Mennyire elégedett a tanár-diák kapcsolattal?
n=3876 fő
1; 76; 2%
2; 204; 5%
5; 1478; 38%

3; 740; 19%

1
2
3
4

4; 1378; 36%
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5

Mennyire elégedett az iskolai gyakorlati oktatás
feltételeivel (gyakorló eszközök)?
n=3847 fő
1; 195; 5%
5; 954; 25%

2; 377; 10%

1
2
3

3; 991; 26%

4
5

4; 1330; 34%

Mennyire elégedett a szakmai vizsgákra történő
felkészítéssel?
n=3861 fő
1; 56; 1%
2; 137; 4%
3; 577; 15%

5; 1661; 43%

1
2
3
4

4; 1430; 37%

Az iskolai szakképzési munkával megelégedettek.
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5

Mennyire elégedett az iskolán kívüli
(üzemi,vállalati) gyakorlati oktatással?
n=3608 fő

1; 431; 12%

5; 927; 26%

2; 453; 13%

1
2
3
4

3; 759; 21%

4; 1038; 28%

5

Az iskolán kívüli gyakorlati oktatással szemben azonban már többen fogalmazzák meg
fenntartásaikat (26% elégedetlen vele). A végzettek negyede tehát nem elégedett a külső
szakmai gyakorlatokkal.
2.4 A munkahellyel rendelkezők részadatbázisának feldolgozása
Úgy érzi, teljes értékű munkatársként kezelik
munkahelyén?
Munkahellyel rendelkezők, n=1667 fő
1; 48; 3%
2; 56; 4%
3; 185; 12%

1
2
3

5; 865; 55%

4; 407; 26%

4
5

A munkahellyel rendelkezők 81%-a magabiztosan állítja, hogy munkahelyén teljes értékű
munkatársként kezelik.
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Elégedett Ön azzal a munkával, melyet végez?
Munkahellyel rendelkezők, n=1667 fő
1; 79; 5%
2; 77; 5%
5; 629; 39%

3; 267; 17%

1
2
3
4

4; 540; 34%

5

73%-uk munkájával elégedett. Az elégedetlenek 10%-os mértékben szerepelnek ebben a
rétegben.
Sikeres szakembernek tartja magát?
Munkahellyel rendelkezők, n=1667 fő
1; 83; 5%
5; 363; 23%

2; 78; 5%
3; 401; 26%

1
2
3
4
5

4; 645; 41%

64%-uk sikeres szakembernek tartja magát.
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Mennyire elégedett munkaadója Ön szerint a
munkájával?
Munkahellyel rendelkezők, n=1667 fő
1; 12; 1%
2; 22; 1%
3; 149; 10%

5; 590; 38%

1
2
3
4

4; 772; 50%

5

Úgy vélik, hogy munkaadójuk elégedett velük (88%!)
Mennyire korszerűnek ítéli meg a képzése során
szerzett szaktudását?
Munkahellyel rendelkezők, n=1667 fő
1; 36; 2%
2; 87; 5%

5; 438; 27%

1
3; 399; 24%

2
3
4
5

4; 678; 42%

Milyennek ítéli meg a nem szakmai (általános)
tudása hasznosíthatóságát?
Munkahellyel rendelkezők, n=1667 fő
1; 28; 2%
5; 293; 18%

2; 113; 7%

1
3; 478; 29%

2
3
4
5

4; 719; 44%
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Milyennek ítéli meg gyakorlati képzettségének
minőségét- és időtartamát?
Munkahellyel rendelkezők, n=1667 fő

5; 428; 26%

1; 65; 4% 2; 160; 10%

1
2
3

3; 407; 25%

4
5

4; 571; 35%

A szaktudás, általános felkészültség jó megítélést kapott. Kisebb mértékben, de jelzik a
gyakorlati képzettséggel kapcsolatos hiányokat. (14%-uk elégedetlen vele.)
Milyennek ítéli meg azokat az ismereteit- és
alkalmazhatóságukat, amelyekre Önnek az
álláskeresésben, majd a munkahelyi
beilleszkedésben volt szüksége?
Munkahellyel rendekezők, n=1667 fő
5; 260; 16%

1; 59; 4%
2; 156; 10%

1
2
3

3; 501; 31%

4; 621; 39%

4
5

Megítélése szerint a képzés milyen mértékben
alapozta meg a sikeres szakmai pályakezdést?
Munkahellyel rendelkezők, n=1667 fő
1; 113; 7%
5; 397; 25%

2; 176; 11%

1
2
3

3; 403; 25%
4; 527; 32%
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4
5

Mennyire elégedett a használt tananyagokkal ?
Munkahellyel rendelkezők, n=1667 fő
1; 22; 1%
2; 85; 5%

5; 407; 25%

3; 390; 24%

1
2
3
4
5

4; 726; 45%

Mennyire elégedett a tanárok munkájával?
Munkahellyel rendelkezők, n=1667 fő
1; 14; 1%
2; 47; 3%
3; 249; 15%
5; 716; 44%

1
2
3
4

4; 612; 37%

5

Mennyire elégedett a tanár-diák kapcsolattal?
Munkahellyel rendelkezők, n=1667 fő
1; 30; 2%
2; 87; 5%
3; 273; 17%

5; 710; 43%

1
2
3
4

4; 536; 33%
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5

Mennyire elégedett az iskolai gyakorlati oktatás
feltételeivel (gyakorló eszközök)?
Munkahellyel rendelkezők, n=1667 fő

5; 442; 27%

1; 96; 6%

2; 154; 9%

1
2
3

3; 385; 24%

4
5

4; 546; 34%

Mennyire elégedett a szakmai vizsgákra történő
felkészítéssel?
Munkahellyel rendelkezők, n=1667 fő
1; 29; 2%
2; 63; 4%
3; 225; 14%
5; 743; 45%

1
2
3
4

4; 570; 35%

5

Mennyire elégedett az iskolán kívüli (üzemi,
vállalati) gyakorlati oktatással?
Munkahellyel rendelkezők, n=1667 fő

1; 178; 11%
5; 458; 29%

2; 181; 12%

1
2
3

3; 298; 19%
4; 456; 29%
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4
5

A munkahellyel rendelkezők 58%-a elégedett a külső gyakorlati oktatással, de ezzel
egyidejűleg ezen fiatalok közel egynegyede (23%) elégedetlen azzal.
2.5 Továbbtanulók válaszadásainak értékelése
A továbbtanulók eredményeinek értékelése során a teljes mintán tapasztalt tendenciáknak
megfelelő mintázatot találtunk.
A munkába állásra, munkahelyi beilleszkedésre vonatkozó kérdéssor mentén a továbbtanulók
(N = 1731) válaszadási hajlandósága kedvező képet mutatott. A 3.2-es kérdésre véleményt
nyilvánítóknak mindössze 12%-a nyilatkozta azt, hogy teljes mértékben kedvezőnek ítéli meg
a nem szakmai jellegű tudása hasznosíthatóságát, míg további 44%-uk legalább nagy
vonalakban érzi úgy, hasznosítani tudja szóban forgó ismereteit. Az inkább elégedetteknek
bizonyulók aránya így valamivel 50% fölött található.
A válaszadók 35%-a közepesnek ítéli általános tudása hasznosíthatóságát, ami a
határozatlanok igen magas arányát jelenti. A választ adó továbbtanulók 9%-a viszont
kedvezőtlenül értékeli a szóban forgó kérdést: 8%-uk részben, míg 1%-uk teljes mértékben
úgy érzékeli, nem szakmai jellegű tudása hasznosíthatatlan.
Milyennek ítéli meg a nem szakmai (általános)
tudása hasznosíthatóságát?
Továbbtanulók, n=1731 fő
1; 21; 1%
5; 179; 12%

2; 120; 8%

1
2
3
3; 515; 35%

4; 653; 44%

4
5

A képzés során megszerzett tudás hasznosíthatóságát érintő kérdéssor következő tétele (3.3),
mely a gyakorlati képzettség minőségi és mennyiségi mutatóiról kérte ki a végzett tanulók
véleményét, valamivel magasabb szórást eredményezett a továbbtanulók körében. A kérdés
kapcsán elmondható, hogy viszonylag magas volt a teljes mértékben vagy részlegesen
kedvező véleményeknek az aránya (20, illetve 40%), és szintén nagy számban fordultak elő a
köztes kategóriához tartozó válaszok (29%).
Mérsékeltnek volt mondható azoknak az aránya, akik részben, avagy teljes mértékben
kedvezőtlenül ítélték meg a gyakorlati képzés mennyiségi és minőségi összetevőit (8, illetve
3%).
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Milyennek ítéli meg gyakorlati képzettségének
minőségét- és időtartamát?
Továbbtanulók, n=1731 fő
1; 41; 3%
5; 300; 20%

2; 117; 8%
3; 428; 29%

1
2
3
4
5

4; 613; 40%

Az álláskeresést és munkahelyi beilleszkedést elősegítő és megkönnyítő ismeretekre, valamint
azok alkalmazhatóságára vonatkozó kérdés (3.4) esetében a továbbtanulóknál is fennállt a
korábbi tendencia, amelynek értelmében a szóban forgó területhez kapcsolódó ismeretek
viszonylag kevés figyelmet kapnak a képzésben..
A továbbtanulóknak kevesebb, mint a fele (11, illetve 33%) mutatott részleges vagy teljes
elégedettséget a képzés e területével kapcsolatban, és igen magas volt a köztes kategóriában
elhelyezkedő határozatlanok aránya (39%).
A válaszadók csaknem 20%-a inkább az elégedetlenség pólusa felé mozdult el: közülük 13%
teljes mértékben alkalmazhatatlannak értékelte a munkába állás és munkahelyi beilleszkedés
során felhasználható tudását és annak színvonalát. Mindez ismételten felhívja a figyelmet - a
szakmai és gyakorlati jellegű ismereteken túl - az ez irányú ismeretek és készségek
kialakításának és fejlesztésének fontosságára.
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Milyen szintűnek ítéli meg azokat az ismereteités alkalmazhatóságukat, amelyekre Önnek az
álláskeresésben, majd a munkahelyi
beilleszkedésben volt szüksége?
Továbbtanulók,
n=1732 n=1731
Továbbtanulók,

5; 100; 11%

1; 34; 4%

2; 126; 13%

1
2
3

4; 309; 33%

4
3; 374; 39%

5

A sikeres szakmai pályakezdés megalapozására vonatkozó kérdés esetében a továbbtanulók
válaszai alapján vegyes következtetéseket szűrhettünk le. Jóllehet a válaszadók több mint fele
(16, illetve 35%) teljes mértékben, avagy nagy vonalakban úgy értékelte, hogy a kapott
képzés megfelelőnek bizonyult a szakmai pályakezdés sikerének szempontjából, igen magas
volt az elégedetlennek bizonyulók aránya is. A továbbtanulók mintegy 12%-a részben, míg
5%-uk nagy vonalakban kedvezőtlenül nyilatkozott a szóban forgó kérdés tekintetében, míg a
válaszadók fennmaradó 32%-a ezúttal is a köztes kategóriának megfelelő 3-as kódot rendelte
válaszához. A kapott eredmények ennek ellenére összecsengenek a teljes mintán tapasztalt
tendenciákkal.
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Megítélése szerint a képzés milyen mértékben
alapozta meg a sikeres szakmai pályakezdést?
Továbbtanulók, n=1731

5; 180; 16%

1; 55; 5%

2; 133; 12%

1
2
3

3; 357; 32%

4; 397; 35%

4
5

A továbbiakban a kérdőív 4-es pontja által felmért elégedettségi mutatókra térünk rá. A
képzés során használt tananyagokra vonatkozó kérdés (4.1.) eredményei alapján a válaszadók
túlnyomórészt elégedettnek bizonyultak. A válaszadók csupán 6%-a rendelte válaszát a
mérsékelt elégedetlenséget jelölő 2-es és a teljes elégedetlenséget jelző 1-es, míg 27%-uk a
köztes övezetben helyezkedett el e kérdésre adott válaszával. A továbbtanulók közel 70%-a
nagy vonalakban, illetve teljes mértékben elégedettnek bizonyult a használt tananyagok
tekintetében, ami igen kedvező eredménynek számít.
Mennyire elégedett a használt tananyagokkal?
Továbbtanulók, n=1731 fő
1; 10; 1%
5; 362; 21%

2; 83; 5%
3; 458; 27%

1
2
3
4
5

4; 780; 46%

Még ennél is kedvezőbb válasz érkezett a tanári munkával kapcsolatos elégedettségre
vonatkozó kérdésre (4.2.). A válaszadók mintegy 35%-a teljes mértékben elégedettnek
bizonyult, amihez hozzájárul a fiatalok azon 44%-a, akik nagy vonalakban szintén
elégedettnek mutatkoznak a tanári munka minőségét illetően. A válaszadók csupán 5%-a
jelölt meg a teljes vagy részleges elégedetlenségnek megfelelő kódokat, míg a fennmaradó
16% itt is a köztes kategóriában, az elégedettség és elégedetlenség közötti övezetben
helyezkedett el (utóbbi, a maga során szintén vonatkozhat globálisan alacsony elégedettségre
a tanári munkát illetően, de, értelmezés szerint jelölhet differenciált elégedettségi szintet a
különböző tanárokra vonatkozóan).
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Mennyire elégedett a tanárok munkájával?
Továbbtanulók, n=1731 fő
1; 11; 1%
2; 65; 4%
3; 276; 16%

5; 596; 35%

1
2
3
4

4; 760; 44%

5

Hasonlóképpen magas elégedettségi szintet tapasztaltunk a továbbtanulók körében a tanárdiák kapcsolat vonatkozásában is. A válaszadók jelentős része elégedettnek bizonyult a
szakképző iskola tevékenységének e kommunikációs-interakciós összetevőjével, 34%-uk
teljes mértékben, míg további 38%-uk nagy vonalakban. A válaszadók 21%-a számára a
szakképző iskola szintjén tapasztalt tanár-diák kapcsolat hagyott kívánnivalókat maga után,
így ők az elégedettség köztes övezetében helyezték el válaszaikat.
A véleményt nyilvánítóknak csupán 7%-a mutatott teljes vagy részleges elégedetlenséget a
tanár-diák kapcsolat tekintetében, ami más szakmacsoportokhoz viszonyítva is kedvező
aránynak számít.
Mennyire elégedett a tanár-diák kapcsolattal?
Továbbtanulók, n=1731 fő
1; 29; 2%
2; 84; 5%
5; 588; 34%

3; 354; 21%

1
2
3
4

4; 650; 38%

5

Valamivel árnyaltabb képet tapasztaltunk a gyakorlati oktatás feltételeire vonatkozó 4.5-ös
kérdésnél. Jóllehet a teljes vagy részleges elégedettséget mutatók arányai e kérdés esetében is
meghaladta az 50%-ot (24, illetve 34%), a továbbtanulók közel 15%-a az elégedettség alsó
övezetében foglalt helyet: 10%-uk részben, 4%-uk pedig teljes mértékben elégedetlennek
bizonyult a képzés szóban forgó összetevőjével. Ez azonban az általános tendenciához
viszonyítva nem számít kifejezetten kedvezőtlen hozzáállásnak.
A véleményt nyilvánító fiatalok 28%-ának válasza a köztes övezetben helyezkedik el.
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Mennyire elégedett az iskolai gyakorlati oktatás
feltételeivel (gyakorló eszközök)?
Továbbtanulók, n=1731 fő

5; 402; 24%

1; 63; 4% 2; 172; 10%

1
2
3

3; 466; 28%

4
5

4; 591; 34%

Meglepően magas elégedettségi mutatókat tapasztaltunk az iskolán kívüli gyakorlati oktatásra
vonatkozó 4.7-es kérdés vonatkozásában. A továbbtanulók mintegy 80%-a elégedettnek
bizonyult a képzés ezen elemét illetően, 41%-uk teljes mértékben, 39%-uk pedig nagy
vonalakban. A köztes kategóriában elhelyezkedő határozatlanok mindössze a válaszadók
16%-át tették ki, és ami még kedvezőbb eredménynek számít, csupán a továbbtanulók 4%-a
mutatott teljes, avagy részleges elégedetlenséget az iskolán kívüli képzést illetően.
Úgy tűnik tehát, hogy a továbbtanulók társaiknál lényegesen kedvezőbben ítélik meg az
iskolán kívüli gyakorlati oktatás színvonalát, mely tendenciának minden bizonnyal komplex
meghatározottsága van.

Mennyire elégedett az iskolán kívüli (üzemi,
válllatigyakorlati oktatással ?
vállalati)
Továbbtanulók, n=1731 fő
1; 20; 1%
5; 710; 41%

2; 47; 3%
3; 268; 16%

4; 655; 39%
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1
2
3
4
5

2.6 Korábban munkát vállalók, de a felmérés időpontjában munkanélküliek
válaszadásainak megoszlása
Már volt munkahelyük, de a felmérés időpontjában nem foglalkoztatottak: n=262 fő
A fejezetben szereplő diagrammok megoszlásai a feldolgozásba bevonható kérdőíveken 1-5ig választ adók - a részadatbázisban leválasztottak- eredményeit mutatják be; azaz nem
tartalmazzák a válasz adást megtagadókat.
Úgy érzi, teljes értékű munkatársként kezelik
munkahelyén?
Már dolgoztak, n=262 fő
1; 12; 8%
5; 54; 38%

2; 15; 11%

1
2
3

3; 26; 18%

4
5

4; 35; 25%

A válaszadók közel kétharmadát teljes értékű munkatársként kezelik a munkahelyeken.
Elégedett Ön azzal a munkával, melyet végez?
Már dolgoztak, n=262 fő

1; 21; 15%

5; 40; 30%

2; 13; 10%

1
2
3
4

3; 29; 21%

4; 33; 24%

Közel ugyan ilyen mértékben elégedettek is azzal a munkával, amelyet végeztek.
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5

Sikeres szakembernek tartja magát?
Már dolgoztak, n=262 fő

1; 17; 11%

5; 18; 12%

2; 12; 8%

1
2
3
4

4; 52; 34%
3; 52; 35%

5

Kifejezetten sikeres szakembernek csak 12%-uk tartja magát. 1/3-1/3 arányuk jónak, illetve
közepes szintű szakembernek tekinti magát. Viszont közel 20%-uk gyenge felkészültségűnek
tekinti önmagát.

Mennyire elégedett munkaadója Ön szerint a
munkájával?
Már dolgoztak, n=262 fő
1; 2; 2%
2; 2; 2%
3; 20; 16%

5; 36; 29%

1
2
3
4

4; 66; 51%

5

Többségükben úgy vélik, hogy munkaadójuk elégedett tevékenységükkel (81%). A
munkaadói elégedetlenség azonban itt is megjelenik – az önértékeléssel összhangban álló
mértékben -, közel 20%-uknál.
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Mennyire korszerűnek ítéli meg a képzése során
szerzett szaktudását?
Már dolgoztak, n=263 fő
1; 6; 2%
5; 54; 21%

2; 15; 6%

1
3; 83; 32%

2
3
4
5

4; 99; 39%

Szaktudásukat 1/5-ük kiválóra, 2/5-ük jóra értékeli. Mindössze 8% elégedetlen ezzel.
Milyennek ítéli meg a nem szakmai (általános)
tudása hasznosíthatóságát?
Már dolgoztak, n=263 fő

5; 25; 10%

1; 12; 5%
2; 19; 7%

1
2
3

4; 97; 38%

3; 104; 40%

4
5

A nem szakmai (általános) tudás hasznosíthatóságát egyenlő arányban jóra, illetve közepesre
minősítik.
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Milyennek ítéli meg gyakorlati képzettségének
minőségét- és időtartamát?
Már dolgoztak, n=262 fő
1; 12; 5% 2; 26; 10%

5; 58; 23%

1
2
3

3; 73; 28%

4
5

4; 88; 34%

Gyakorlati képzettségüket jónak tekintik, de van egy 15%-os réteg, amely azzal elégedetlen.
Milyen szintűnek ítéli meg azokat az ismereteketés alkalmazhatóságukat, amelyekre Önnek az
álláskeresésben, majd a munkahelyi
beilleszkedésben volt szüksége?
Már dolgoztak, n=262 fő
5; 20; 8%

1; 12; 5%
2; 32; 13%

4; 82; 33%

1
2
3
4

3; 100; 41%

5

Az álláskeresési ismereteiket-, a munkahelyi beilleszkedéshez szükséges felkészültségüket
főként közepes szintűre értékelik.
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Megítélése szerint a képzés milyen mértékben
alapozta meg a sikeres szakmai pályakezdét?
Már dolgoztak, n=262 fő

5; 33; 13%

1; 23; 9%
2; 40; 16%

1
2
3
4

4; 76; 32%
3; 74; 30%

5

Egynegyedük szerint a képzés nem alapozta meg a sikeres szakmai pályakezdést, ez a
foglalkoztatási nehézségeik egyik tényezője.
Mennyire elégedett a használt tananyagokkal?
Már dolgoztak, n=262 fő
1; 4; 2%
2; 16; 6%

5; 67; 26%

1
3; 69; 27%

2
3
4
5

4; 101; 39%

A képzés során használt tananyagokkal 94% -uk közepesen vagy annál nagyobb mértékben
elégedett.

50

Mennyire elégedett a tanárok munkájával?
Már dolgoztak, n=262 fő
1; 5; 2%
2; 8; 3%
3; 48; 19%
5; 111; 43%

1
2
3
4

4; 85; 33%

5

Mennyire elégedett a tanár diák kapcsolattal?
Már dolgoztak, n=262 fő
1; 8; 3%
2; 11; 4%
5; 92; 36%

3; 58; 23%

1
2
3
4
5

4; 88; 34%

A tanárok munkájával és a tanár-diák kapcsolatokkal elégedettnek mondhatók.
Mennyire elégedett az iskolai gyakorlati oktatás
feltételeivel (gyakorló eszközök)?
Már dolgoztak, n=262 fő
1; 17; 7%
5; 51; 20%

2; 18; 7%

1
2
3

3; 70; 28%

4
5

4; 97; 38%
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Mennyire elégedett a szakmai vizsgára történő
felkészítéssel?
Már dolgoztak, n=262 fő
1; 1; 0%
2; 10; 4%
3; 40; 16%
5; 108; 43%

1
2
3
4

4; 95; 37%

5

A szakmai vizsgákra történő felkészítést jó színvonalúnak tekintik.
Mennyire elégedett az iskolán kívüli (üzemi,
vállalati oktatással)?
Már dolgoztak, n=262 fő
1; 24; 10%

5; 60; 25%

2; 28; 12%

1
2
3

3; 52; 21%
4; 79; 32%

4
5

A szakmai gyakorlati oktatás iskolai feltételeivel elégedettebbek, mint a külső szakmai
gyakorlatokkal, sőt mintegy 22%-uk kifejezetten elégedetlen azzal.
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2.7 A szakképzettség megszerzése óta munkanélküliek válaszadásának megoszlása
Nincs munkahelyük: n= 272 fő
Milyennek ítéli meg a nem szakmai (általános)
tudása hasznosíthatóságát?

5; 33; 14%

1; 10; 4% 2; 20; 8%

1
2
3
4

4; 76; 32%

3; 97; 42%

5

A megszerzett szaktudás hasznosíthatóságát átlagosnál jobbnak tekinti 46%-uk, azaz közel a
kategóriába tartozók fele. Összességében 88%-uk hasznosíthatónak tartja a szaktudását.
Mennyire korszerűnek ítéli meg a képzése során
szerzett szaktudását?
(Még nem volt munkahelye)

5; 36; 15%

1; 14; 6%
2; 16; 7%

1
2
3

3; 69; 29%

4
5

4; 105; 43%

A megkérdezettek 58%-a (közel 2/3-a) korszerűnek tekinti a megszerzett szaktudását.
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Milyennek ítéli meg gyakorlati képzettségének
minőségét- és időtartamát?

1; 16; 7% 2; 23; 10%

5; 59; 25%

1
2
3

3; 61; 26%

4
5

4; 80; 32%

Hasonló mértékben vélekednek a gyakorlati képzettség minőségéről és időtartamáról.
Milyen szintűnek ítéli meg azokat az ismereteit- és
alkalmazhatóságukat, amelyekre Önnek az
álláskeresésben, majd a munkahelyi
beilleszkedésben volt szüksége?
5; 12; 7%

1; 21; 12%

4; 41; 24%

2; 26; 15%

1
2
3
4

3; 71; 42%

5

Az álláskereséssel és munkahelyi beilleszkedéssel kapcsolatos véleményeik viszont kevésbé
pozitívak. A ténylegesen jó vagy kiváló szintű értékelést csak a tanulók 24%-a, illetve 7%-a
adott. Ugyanakkor 27%-uk elégedetlen ennek mértékével. A többség pedig közepes
szintűnek, átlagosnak ítéli meg (42%).
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Megítélése szerint a képzés milyen mértékben
alapozta meg a sikeres szakmai pályakezdést?

5; 21; 11%

1; 34; 18%

4; 41; 21%

1
2
3

2; 33; 17%

4
5

3; 65; 33%

A válaszadók 35%-a elégedetlen a képzés sikeres pályakezdésre való felkészítésével. A másik
egyharmad pedig átlagosnak tekinti.
Mennyire elégedett Ön a használt tananyagokkal?

1; 8; 3%
5; 53; 20%

2; 15; 6%

1
3; 78; 30%

2
3
4
5

4; 109; 41%

A tananyagokkal jórészt elégedettek. Az elégedetlenségi mutató pedig 10% alatt van.
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Mennyire elégedett Ön a tanárok munkájával?
1; 6; 2%
2; 11; 4%
3; 51; 19%

5; 95; 35%

1
2
3
4
5

4; 105; 40%

A tanárok munkájával elégedettek. Magas a teljes megelégedettségűek aránya is (35%).
Mennyire elégedett Ön a tanár-diák kapcsolattal?

5; 84; 31%

1; 9; 3% 2; 22; 8%

1
3; 53; 20%

2
3
4

4; 101; 38%

5

A tanár-diák kapcsolattal kifejezetten elégedettek. Azaz tanár-tanuló kapcsolatból fakadó
problémák nem terhelik a képzést.
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Mennyire elégedett Ön az iskolai gyakorlati
oktatás feltételeivel (gyakorló eszközök)?

5; 56; 21%

1; 17; 6%

2; 32; 12%

1
2
3

3; 66; 25%
4; 96; 36%

4
5

Mennyire elégedett Ön az iskolán kívüli 8üzemi,
vállalati) gyakorlati oktatással?
1; 5; 2%
2; 17; 6%
3; 42; 16%

5; 97; 36%

1
2
3
4

4; 106; 40%

5

Az iskolán kívüli gyakorlattal elégedettebbek, mint az iskolaival, de mindkettővel jónak
tekinthető a megelégedettségük.
3. Korrelációs összefüggések a teljes terjedelmű alapadatbázisra vonatkozóan
Az adatfeldolgozás ezen fázisában a forrás Excell adatbázist SPSS for Windows formátumra
konvertáltuk. Az összefüggések keresésére kétváltozós lineáris korreláció vizsgálat módszerét
végeztük el a teljes terjedelmű adatbázison, majd a tényleges foglalkoztatási állapot mentén
szegmentálva.
A munkába állással, munkahelyi beilleszkedéssel kapcsolatos kérdések
Akkor érzik úgy a pályakezdők, hogy teljes értékű munkatársként kezelik őket a munkahelyen,
ha:
 Elégedett a munkaadója a munkájával (r=0, 476**),
 Maga is elégedett a munkájával (r=0,557**),
 Sikeres szakembernek tekinti önmagát (r=0,419**).
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(A felmérés változói közötti pozitív irányú együtt járásban a **-gal jelölt összefüggések
99,99%-os megbízhatósági szint mellett szignifikáns összefüggések)
A szakképzés során szerzett szaktudás hasznosíthatóságának megítélése
Akkor ítélik a végzettek korszerűnek a szaktudásukat, ha;
 Az általános tudásuk jól hasznosítható (r=0,402**),
 A gyakorlati képzettség jól hasznosítható (r=0,525**),
 Az a tudás és annak alkalmazhatósága jó, amelyet az álláskereséshez és a munkahelyi
beilleszkedéshez kaptak (r=0,464**),
 Elégedettek a tananyagokkal (r=0,497**),
 Elégedettek az iskolai gyakorlati oktatással (r=0,419**),
 Elégedett a szakmai vizsgafelkészüléssel (r=0,463**),
Nem kellően tekintik viszont fontosnak ebből a szempontból a vállalati gyakorlattal való
megelégedettséget (r=0,298**). A külső gyakorlati felkészülés jelenleg még nem járul hozzá
érdemben (kellő súllyal) a korszerű szaktudás értelmezéséhez a pályakezdők körében.
Az általános tudás hasznosíthatósága és a korszerű szaktudás megítélése között közepes
erősségű (r=0,402**), pozitív irányú összefüggés van. Azaz a végzettek a korszerű szaktudás
fontos részének tekintik maguk is az általános (nem szakmai) felkészültséget.
A gyakorlati képzettség minőségének és időtartamának értékelésében meghatározó tényezők:
 A korszerű szaktudás (r=0, 525**),
 Az általános tudás ehhez szerényebb mértékben, de ugyancsak hozzájárul (r=0,324**),
 Az álláskereséshez, munkahelyi beilleszkedéshez kapott tudás (r=0,454**),
 A képzés jól megalapozta a sikeres pályakezdést (r=0,48**),
 Az iskolai tananyagokkal való megelégedettség szerényebb mértékben, de ugyancsak
szerepet kapott (r=0,379**),
 Közepes mértékű erősséggel befolyásolta az iskolai gyakorlatokkal való
megelégedettség (r=0,427**),
 Lényeges összetevője a vállalati gyakorlati oktatással történő megelégedettség
(r=0,488).
Az álláskereséshez, munkahelyi beilleszkedéshez szükséges tudásuk megítélését az alábbi
tényezők befolyásolták:
 A képzés összességében jól megalapozta-e a pályakezdést? (r=0, 542**),
 Korszerű szaktudás kaptak-e? (r=0,518**),
 A gyakorlati képzés minősége-, időtartama megfelelő- e? (r=0, 454**),
A képzés akkor alapozta meg sikeresen a szakmai pályakezdést, ha;
 Korszerűnek ítélték meg a kikérdezettek a szaktudásukat (r=0,518**),
 A gyakorlati képzettség minőségével és idejével elégedettek voltak (r=0, 480),
 Az álláskereséshez-, munkahelyi beilleszkedéshez szükséges tudással elégedettek
voltak (r=0,542**).
A pályakezdők esetében a korszerű szaktudás megítélésében legjelentősebb tényezők:
 A hasznosítható általános tudás (r=0,402**),
 A gyakorlati képzettség (r=0,525**),
 Az álláskereséshez, beilleszkedéshez szükséges tudás (r=0,464**),
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 A jónak ítélt tananyagok (r=0,497**),
 A szakmai vizsgákra történő igényes felkészítés (r=0,463**).
A szaktudás megítélésében a gyakorlati felkészültséget akkor tekintik jónak, ha az;
 Korszerű szaktudással jár együtt (r=0,525**),
 Az álláskereséshez-, munkahelyi beilleszkedéshez szükséges ismeretekkel
rendelkeznek (r=0,454**),
 A szakképzés jól megalapozta a szakmai pályakezdést (r=0.480**),
 Az iskolai gyakorlati oktatás feltételi jók voltak (r=0,427**),
 Elégedettek voltak a vállalati gyakorlati oktatással (0,488**)
A szakképzést folytató iskola tevékenységének értékelése
A tananyagokkal való megelégedettséget leginkább befolyásoló tényezők:
 Hozzájárult-e a korszerű szaktudás megalapozásához (r=0,479**),
 A gyakorlati képzettséghez hozzájárult-e, azt érdemileg megalapozta-e (r=0,379**),
 Segítette-e a sikeres vizsgafelkészülést (r=0,504**).
A tananyagok értékelésében tehát alapvetően két tényező játszott domináns szerepet; a sikeres
vizsgafelkészülésben betöltött szerep és az, hogy milyen mértékben járult hozzá a korszerű
szakképzettség kialakításához.
A tanárok munkájával kapcsolatos megelégedettséget a tanár-diák kapcsolatok minősége- és a
szakmai vizsgára történő felkészítéssel való megelégedettség határozza meg.
A tananyagokkal való megelégedettség több összefüggésben is megjelenik, amelynek
magyarázó okaként a tanári irányítás mellett történő tananyag-feldolgozás kérdésköre
jelölhető meg. A szaktanár a tananyag közvetítésében, feldolgozásában, értelmezésében,
rendszerezésében domináns szerepet játszik.
A tananyagok ugyanakkor minimális kapcsolódást mutatnak a munkába állás elősegítésében-,
munkahelyi beilleszkedésben. A viszonylag kiemelkedő (gyenge pozitív irányú kapcsolat –
r=0,208**) az álláskeresési segítségnyújtással függ össze.
A tananyagok tartalmi fejlesztésében ennek érvényesítése ezért kívánatos lenne.
A szakmai vizsgafelkészítéssel való megelégedettséget közel egyenlő mértékű pozitív együtt
járással határozza meg a tananyagokkal való megelégedettség (r=0,504**), a tanárok munkája
és a tanár-diák kapcsolatok minősége (r=0,570**, r=0,481**) ,valamint az iskolai gyakorlati
oktatás feltételei (r=0,478**).
E kérdésnek a vállalati gyakorlatokkal való kapcsolata gyenge (r=0,300**), amely arra hívja
fel a figyelmet, hogy a szakmai vizsgafelkészülésben nem játszik érdemi szerepet a külső
gyakorlat. Ennek oka lehet annak teljes mértékű hiánya vagy az ilyen irányú gyakorlattal való
elégedetlenség.
3.1 A vizsgált teljes minta rétegezésével kapott részminták összefüggés-vizsgálata
Munkavállalók véleményei közötti összefüggések
Az ebbe a körbe tartozó munkavállaló fiatalok nagyon fontosnak tekintik a munkavállalással
kapcsolatosan, hogy teljes értékű munkatársként kezeljék őket, és munkájukban sikeres
szakemberek legyenek.
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A képzés jól megalapozta korszerű szaktudásukat. Ehhez legteljesebb értékűen a gyakorlati
felkészültségük, a szakmai vizsgafelkészítésük és az álláskeresést megalapozó tudásuk járult
hozzá (r=0,518 – 0,44).
Az iskolai gyakorlati oktatással való megelégedettségüket a szakmai vizsgafelkészítés, a
tananyagok minősége és a vállalati gyakorlat alapozta meg.
A továbbtanulók véleményei közötti összefüggések
Szaktudásuk megítélésében legerőteljesebben az játszott szerepet, hogy a képzés
megalapozta-e a sikeres pályakezdést. A további összefüggések között kell kiemelnünk a
gyakorlati képzettség minél magasabb szintjét, az álláskereséshez szükséges tudást.
A gyakorlati képzettség megítélést pozitívan befolyásolta, hogy korszerű-e szaktudásuk, az
iskolai és a külső szakmai gyakorlataikkal elégedettek-e. Fontos elemként kapcsolódik ehhez
az álláskereséshez és munkahelyi beilleszkedéshez szükséges ismeretek köre is.
Azok válaszadásainak összefüggései, akik már végeztek munkát, de a felmérés időpontjában
munkanélküliek voltak
Annak megítélésében, hogy teljes értékű munkatársnak tekintették-e őket, elégedettek voltake azzal a munkával, amelyet végeztek az határozta meg, hogy milyen mértékű álláskeresési-,
munkahelyi beilleszkedési tudásra tettek szert.
Gyakorlati képzettségük megítélésében az iskolai és a külső szakmai gyakorlat gyengeközepes erősségű tényező volt. A gyakorlati képzettséget és a korszerű szaktudás megítélését
szorosabban kapcsolják össze, mint más rétegek.
A még el nem helyezkedettek véleményei közötti összefüggések
A sikertelen munkavállalás okaiként is értelmezhetjük azokat a negatív irányú
összefüggéseket, melyek a tanulók teljes értékű munkatársként történő kezelése és a
gyakorlati képzettség hiánya, a korszerű szaktudás hiánya, de mindenek előtt a tanárok
munkájával való elégedetlenség (így a szakmai vizsgákra történő gyenge felkészítés is) között
fenn áll.
A korszerű szaktudásról alkotott véleményüket a gyakorlati képzettségükről adott önértékelés,
a tananyagokkal való elégedettség és a szakmai gyakorlatok határozták meg.
A vállalati gyakorlattal akkor megelégedettek, ha az érdemben hozzájárul a hasznosítható
gyakorlati képzettséghez,
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4. A teljes minta nyitott kérdésekre adott válaszainak feldolgozása, értékelése
3.6 Melyek voltak azok a tananyagok (tantárgy, témakör), melyeket a legeredményesebben
tudott hasznosítani szakmai munkája során?
3. 6. Hasznosítható tananyag 1 – Szakmai ismeretek

2 – Szakmai gyakorlat
3 – (Szakmai) idegen nyelv
4 – Közismereti tárgyak
5 – Egyéb
6 – Nem válaszolt/Semmit

A beérkezett vélemények főbb tendenciáinak megállapítása és az adathalmaz rendszerezése
végett öt kategória szerint csoportosítottuk a kapott válaszokat, szem előtt tartva az
átláthatóság szempontját, valamint a további feldolgozások által támasztott igényeket. A
válaszkategóriákat a fenti táblázat tartalmazza.
Mint az alábbi ábrából kitűnik, a megkérdezettek igen nagy része (31%) nem válaszolt a
szóban forgó kérdésre, ami egyrészt tartózkodó álláspontot, másrészt viszont negatív töltetű
minősítést is takarhat („nem volt hasznosítható tananyag”).
Melyek voltak azok a tananyagok, melyeket a
legeredményesebben tudott hasznosítani
szakmai munkája során?
Megkérdezettek száma, n = 3943 fő
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A tényleges válaszadók körében a hasznosítható tananyagok közül a szakmai ismeretek
szerepelnek az első helyen (75%), ezt követi a szakmai (belső és külső) gyakorlat (14%),
majd azonos súllyal a (szakmai) idegen nyelv és a közismereti tárgyak (4-4%).
Az Egyéb kategória bevezetését az adatok nagyfokú varianciája indokolta.
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Melyek voltak azok a tananyagok, melyeket a
legeredményesebben tudott hasznosítani
szakmai mukája során?
Válaszadók száma, n = 1886 fő
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3.7. Mi az, amit Ön követendőnek tekint a volt szakközépiskolájában/szakiskolájában folyó
képzésben?
3. 7. Követendő a képzésből

1 – Szakmai gyakorlat
2 – Alapos, széles körű oktatás
3 – Aktualitás
4 – Diákcentrikus oktatás
5 – Tanár felkészültsége
6 – Egyéb
7 – Nem válaszolt/Semmi

A követendő tartalmakra és területekre vonatkozó vélemények strukturálására hat kategóriát
határoztunk meg, miként az a fenti táblázatból kiderül. Igen magas volt a nem válaszolók
aránya (54%), ezért célszerűnek láttuk ezt a kategóriát kihagyni az elemzéséből.
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Mi az, amit Ön követendőnek tekint az iskolájában
folyó képzésben?
Megkérdezettek száma, n = 3943 fő
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A tényleges válaszadók körében a megkérdezettek legnagyobb arányban a tanári
felkészültséggel kapcsolatos tényezőket nevezték meg (29%). Ezt követi a gyakorlat
mennyisége és minősége (24%), valamint a tanár-diák kapcsolat, diák-centrikus oktatói
hozzáállás (23%). Az átadott ismeretek újszerűsége, aktualitása, valamint a sokrétű, széles
körű oktatás némileg lemarad a korábbi tartalmakhoz képest.
Mi az, amit Ön követendőnek tekint az iskolájában
folyó képzésben?
Válaszadók száma, n = 1826 fő
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3.8. Gyakorló szakemberként milyen ismereteket vagy gyakorlati tudást hiányol a képzésből?
1 – Aktualitás, naprakészség
2 – Gyakorlatiasság, életszerűség
3 – Eszközellátottság
4 – (Szakma) idegen nyelv
5 – Önmanagement, álláskeresési technikák
6 – Egyéb
7 – Nem válaszolt/Semmit

3. 8. Mit hiányolt?

Az előbbiekhez hasonlóan, a képzésből hiányolt területekre vonatkozó vélemények
csoportosításakor is hat kategóriát állítottunk fel. A választ elutasítók aránya itt a
korábbiaknál is magasabb szintet ért el, hiszen a megkérdezetteknek több mint 60%-a
tartózkodott a véleménynyilvánítástól.
Gyakorló szakemberként milyen ismereteket vagy
gyakorlati tudást hiányol a képzésből?
Megkérdezettek száma, n = 3943 fő
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A tényleges válaszadók körében a képzés gyakorlati jellegének és konkrét
felhasználhatóságának a hiánya magasan az első helyen szerepelt (57%), ami azt jelenti, hogy
a végzettek elsősorban az életszerűséget hiányolják. Az adott kategórián elért eredmények
nagyságrendje ugyanakkor több, a megkérdezettek által megfogalmazott problémát takar, és a
gyakorlati képzés viszonylagos rövidsége mellett az adatok alapján egyértelmű, hogy a
minőségi hiányosságok is számottevőek (a külső gyakorlati helyek felkészületlensége és nem
megfelelő munkája, a belső gyakorlatok minősége és tartalma stb.).
Szintén gyakori válasz az átadott ismeretek aktualitásának, naprakészségének korlátozottsága
(13%), de az eszközellátottság, valamint az önmenedzselés tanításának hiánya is viszonylag
nagy arányban szerepel a válaszok között.
Az Egyéb kategóriába sorolt válaszok többnyire a szakképzés törvényi és tantervi
szabályozására (hosszabb időtartamú képzések, az egyes tárgyak nagyobb óraszámban történő
oktatása, követelményszint, felvételi szigorítása stb.), valamint az idegen nyelv oktatására és
szabadidős tevékenységek szervezésére vonatkoznak.
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Gyakorló szakemberként milyen ismereteket vagy
gyakorlati tudást hiányol a képzésből?
Válaszadók száma, n = 1420 fő
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J_5. Javaslatai a szakképzés minőségfejlesztésére, az eddigiekben szerzett tapasztalatai
alapján…
J_5: Javaslatok

1 – Gyakorlat/életszerűség fokozása
2 – Szakismereti fejlesztések
3 – Eszközkorszerűsítés
4 – (Szakmai) nyelvoktatás
5 – Adminisztratív/ törvényi feltételek módosítása
6 – Egyéb
7 – Nem válaszolt/Nincs javaslat

A megfogalmazott válaszok kódolása, mint az a fentiekben látható, hat kategóriában történt.
A megkérdezettek több mint fele (60%) tartózkodott a véleménynyilvánítástól.
Javaslatai a szakképzés minőségfejlesztésére
Megkérdezettek száma, n = 3943 fő
1
21%

1
2

2
3%

3
3
8%

7
60%
6
5
4% 3%

65

4
1%

4
5
6
7

Javaslatai a szakképzés minőségfejlesztésére
Válaszadók száma, n = 1613 fő
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A tényleges válaszadók körében a megfogalmazott javaslatokat illetően a gyakorlatiasság,
életszerűség fokozása, a külső és belső gyakorlatok mennyiségi és minőségi javítása szerepelt
az első helyen (53%). Második helyen az eszközellátást és eszközkorszerűsítést emelték ki a
megkérdezettek, de nagy számban fordultak elő a szakismereti tárgyak fejlesztésére, törvényi
és adminisztratív lépésekre vonatkozó javaslatok is. Valamivel szerényebb arányban szerepel
a megfogalmazott javaslatok között a (szakmai) nyelvi oktatásra fektetendő nagyobb
hangsúly. Az Egyéb kategória elsősorban a módszertani megfontolásokra és munkaerő-piaci
helyzetre vonatkozó (ez utóbbiak nem feltétlenül a szakképző intézmények hatáskörébe
tartozó döntésekre vonatkoznak) javaslatokat fogja össze.
4.1 Rendészeti szakközépiskolai tanulók nyitott kérdésekre adott válaszainak értékelése
3. 6. Hasznosítható tananyag 1 – Szakmai ismeretek

2 – Szakmai gyakorlat
3 – (Szakmai) idegen nyelv
4 – Egyéb
5 – Nem válaszolt/Semmit

A rendészeti szakközépiskolásoktól beérkezett válaszok eltérő mintázatot mutattak, mint a
teljes megkérdezettek válaszai, ezért a torzítások elkerülése végett indokoltnak láttuk ezen
adatok leválasztását és egyéni elemzését.
A hasznosítható tananyagra vonatkozó kérdésre kapott válaszokat négy kategóriába
csoportosítottuk. A válaszok igen alacsony varianciát mutattak. Ugyanakkor a
megkérdezettek csupán meglepően kis hányada nem válaszolt a szóban forgó kérdésre.

66

Melyek voltak azok a tananyagok, melyeket a
legeredményesebben tudott hasznosítani
szakmai munkája során?
Megkérdezettek száma, n = 153 fő
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A tényleges válaszadók eredményeit a következőkben foglaljuk össze. A hasznosítható
tananyagok között messze a legmagasabb arányban a szakmai ismeretek szerepelnek (93%),
ezt igen szerényen követi a szakmai gyakorlat és a szakmai idegen nyelv.
Az Egyéb kategóriába leginkább a pszichológiai ismereteket, valamint a testnevelést lefedő
válaszokat soroltuk be.
Melyek voltak azok a tananyagok, melyeket a
legeredményesebben tudott hasznosítani
szakmai munkája során?
Válaszadók száma, n = 148 fő
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3. 7. Követendő a képzésből

1 – Alapos, széles körű elméleti oktatás
2 – Gyakorlati képzés
3 – Rend, fegyelem
4 – Tanár-diák kapcsolat
5 – Egyéb
6 – Nem válaszolt

A követendőkre vonatkozó tanulói-hallgatói válaszokból a speciális mintára jellemző
sajátosságok megragadása végett a korábbiak mellett egy új kategóriát is bevezettünk, mely a
Rend, fegyelem körébe tartozó válaszok kódolására szolgált.
A megkérdezettek igen nagy hányada (35%) nem válaszolt a feltett kérdésre, a válaszadók
körében pedig - az előző kérdésre adott tanulói reagálásokkal összhangban - az alapos, széles
körű elméleti oktatás került követendőként az első helyre.

Mi az, amit Ön követendőnek tekint az iskolájában
folyó képzésben?
Megkérdezettek száma, n = 153 fő
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A gyakorlati képzés mennyisége és minősége, valamint a rend és fegyelem azonos választási
gyakorisággal (25-25%) második helyen szerepelnek a válaszok között.
A tanár-diák kapcsolat megfelelő színvonala, hasonlóképpen követendő tényezőként szerepel
(13%).
Jóllehet az idegen nyelvi oktatás, a beérkezett válaszok gyakoriságát figyelembe véve, nem
képezhetett önálló besorolási egységet, az Egyéb kategórián belül elsősorban e területre
vonatkozó válaszok voltak meghatározóak.
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Mi az, amit Ön követendőnek tekint az iskolájában
folyó képzésben?
Válaszadók száma, n = 103 fő
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3. 8. Mit hiányolt?

4
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2
25%

1 – Gyakorlati képzés minősége és/vagy mennyisége
2 – Elméleti ismeretek
3 – Nyelvi képzés
4 – Eszközellátottság
5 – Egyéb
6 – Nem válaszolt

A hiányolt ismeretekre/gyakorlati tudásra vonatkozó kérdés mentén öt kategória felállítását
tartottuk célszerűnek, ami nagy vonalakban megegyezik a nagy mintán alkalmazott besorolási
kategóriákkal. Miként az várható volt (a részminta jellegéből fakadóan), a rendészeti
szakközépiskolások körében nem találtunk olyan válaszokat, melyek az önmenedzselési- és
álláskeresési technikák átadását hiányolták volna a képzésből.
A megkérdezettek igen nagy százaléka nem válaszolt a szóban forgó kérdésre, ami
értelmezhető egyrészt a tartózkodó hozzáállás kifejezéseként, másrészt pedig elégedettségi
mutatóként (nincs hiányérzet).
Gyakorló szakemberként milyen ismereteket vagy
gyakorlati tudást hiányol a képzésből?
Megkérdezettek száma, n = 153 fő
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Kizárva a további elemzésből a válaszadástól tartózkodó tanulókat, első helyen a gyakorlati
képzés mennyiségi és minőségi hiányosságait azonosítottuk (65%). A válaszadók jelentős
része elsősorban a kapott gyakorlati kiképzés területeinek változatosságát említette meg
hiányosságként (pl. intézkedési gyakorlatok, szituációs gyakorlatok egyes sajátos
területeken).
A válaszadóknak viszonylag magas hányada (17%) az elméleti ismeretek terén tapasztalt
hiányosságokról számolt be, melyek a maguk során szintén bizonyos speciális területeken
alkalmazható ismeretekre vonatkoznak (pl. vezetéstechnika, közlekedés rendészet,
okmányismeret.).
A nyelvi képzésre és eszközellátottságra vonatkozó hiányosságok valamivel kisebb arányban
jelentkeztek a válaszokban.
Az Egyéb kategóriába többek között a fizikai erőnlétre, etikai kérdésekre, speciális
képességfejlesztésre vonatkozó válaszok kerültek be.

Gyakorló szakemberként milyen ismereteket vagy
gyakorlati tudást hiányol a képzésből?
Válaszadók száma, n = 87 fő
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1 – Gyakorlat idejének és minőségének növelése (fogások,

J5: Javaslatok

technikák)
2 – Szakismeretek körének fejlesztése
3 – Eszközfejlesztés
4 – Egyéb
5 – Nem válaszolt

Ami a rendészeti szakközépiskolát végzett tanulók által megfogalmazott javaslatokat illeti,
figyelembe véve a válaszok viszonylag alacsony varianciáját, a besorolás négy kategóriába
történt. A megkérdezettek több mint fele nem válaszolt a kérdésre, a tényleges válaszadók
javaslatainak túlnyomó része a gyakorlati képzés időtartamának és minőségének növelésére
vonatkozott; ami elsősorban a speciális fogások, technikák és taktikák átadása és konkrét
vagy szimulált helyzetben történő kipróbálását jelentette.

Javaslatai a szakképzés minőségfejlesztésére
Megkérdezettek száma, n = 153 fő
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A gyakorlati képzés minőségi és mennyiségi javítása mellett szintén viszonylag magas
százalékarányban fordultak elő az eszközfejlesztésre, az elméleti-szakismereti fejlesztésre
vonatkozó javaslatok, ugyanakkor több helyen szerepeltek a képzés szervezésére, az etikai
kérdésekre vagy éppenséggel a nagyobb fegyelem megteremtésére vonatkozó javaslatok,
melyeket az egységesítés érdekében az Egyéb kategóriába összesítettünk.
Javaslatai a szakképzés minőségfejlesztésére
Válaszadók száma, n = 73 fő
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4.2 Speciális szakiskolák nyitott kérdésekre adott válaszainak értékelése
3. 6. Hasznosítható tananyag 1 – Szakmai ismeretek

2 – Szakmai gyakorlat
3 – (Szakmai) idegen nyelv
4 – Egyéb
5 – Nem válaszolt/Semmit

A speciális szakiskolákból beérkező válaszokat a torzító hatások elkerülése végett,
leválasztottuk a nagy mintáról, és a továbbiakban egyénileg elemeztük a szóban forgó
adatokat.
A hasznosítható tananyagra vonatkozó kérdésnél a válaszok négy kategóriáját állapítottuk
meg. A megkérdezettek igen nagy arányban (47%) megtagadták a válaszadást.
Melyek voltak azok a tananyagok, amelyeket a
legeredményesebben tudott hasznosítani
szakmai munkája során?
Megkérdezettek száma, n = 169 fő
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A tényleges válaszadók első helyen, a szakmai ismereteket szerepeltették hasznosítható
tananyagként. Viszonylag magas válaszadási gyakoriság jellemezte a szakmai gyakorlatok
kategóriát is: a válaszadók 26%-a kiemeli a gyakorlati képzés mennyiségi és/vagy minőségi
mutatóit, mint a képzés hasznosítható összetevőit. A szakmai idegen nyelv jóval kisebb
arányban (mindössze 5%) jelenik meg.
Melyek voltak azok a tananyagok, melyeket a
legeredményesebben tudott hasznosítani
szakmai munkája során?
Válaszadók száma, n = 120 fő

3
5%

4
3%

2
26%

1
2
3
1
66%

3. 7. Követendő a képzésből

4

1 – Szakmai ismeretek mennyisége/minősége
2 – Gyakorlat mennyisége/minősége
3 – Diákcentrikusság, tanár-diák viszony
4 – Egyéb
5 – Nem válaszolt

A követendőkre vonatkozó kérdések esetében a nagy mintán alkalmazott válaszkategóriákat
alkalmaztuk. A megkérdezettek fele nem adott választ erre a kérdésre.
Mi az, amit Ön követendőnek tekint az iskolájában
folyó képzésben?
Megkérdezettek száma, n = 169 fő

1
10%

1
2
25%

5
50%

2
3
4

4
4%
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3
11%

5

A tényleges válaszadók körében legmagasabb számban a gyakorlati képzésre vonatkozó
válaszok jelentek meg (50%), ami azt jelenti, hogy a korábbiaktól eltérően ezen részmintához
tartozó végzett tanulók többnyire elégedettek a szakközépiskolában folyó gyakorlati képzés
minőségével és mennyiségével.
A szakmai ismeretek átadásának minősége, valamint a megfelelő tanár-diák kapcsolat,
hasonlóképpen magas értékeket mutat.
Az Egyéb kategóriába elsősorban a szabadidős, iskolán kívüli tevékenységek szervezése (pl.
táborok), a kellemes csoporthangulat került be.
1 – Gyakorlati képzés mennyisége/minősége
2 – Elméleti ismeretek
3 – Eszközellátottság
4 – Önmanagement, álláskeresési technikák
5 – Egyéb
6 – Nem válaszolt

3. 8. Mit hiányolt?

A hiányosságokra vonatkozó kérdés kiértékelésekor öt válaszkategóriát állítottunk fel, melyek
megfeleltek a nagy mintán alkalmazott kategóriáknak. A kapott válaszok kategóriákba
sorolása ugyanakkor csak iránymutatóként szolgál, ugyanis a részminta mérete, valamint az
igen kis arányú válaszadás miatt (81%) az eredmények számszerűleg értelmezhetetlenek.
Gyakorló szakemberként milyen ismereteket vagy
gyakorlati tudást hiányol a képzésből?
Megkérdezettek száma, n = 169 fő

1
11%

2
2%

3
3%

4
1%
5
2%

1
2
3
4
5
6

6
81%

Figyelembe véve a tényleges válaszadók feleleteit, általános tendenciaként mindössze annyi
állapítható meg, hogy a speciális szakiskolák hallgatói legkevésbé a gyakorlati képzés
mennyiségével és minőségével elégedettek, amit az eszközellátottság követ.
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Gyakorló szakemberként milyen ismereteket vagy
gyakorlati tudást hiányol a képzésből?
Válaszadók száma, n = 35 fő

4
6%

5
12%

1
2

3
15%

1
55%
2
12%

3
4
5

1 – Szélesebb körű szakismeret (specializáció)

J5: Javaslatok

2 – Munkaerő-piaci lehetőségek bővítése
3 – Gyakorlati képzés minőségi és mennyiségi fejlesztése
4 – Egyéb
5 – Nem válaszolt

A javaslatok adására vonatkozóan igen alacsony válaszadási hajlandóságot tapasztaltunk a
végzett tanulóknál, a megkérdezettek kevesebb, mint 30%-a fogalmazott meg értékelhető
javaslatokat a képzés tekintetében. A kapott válaszokat négy kategória szerint kategorizáltuk,
az így kapott gyakorisági eloszlás azonban mindössze irányadó jellegű, de semmiképpen sem
értelmezhető.
Javaslatai a szakképzés minőségfejlesztésére
Megkérdezettek száma, n = 169 fő

1
7%

2
4%

3
7% 4
3%

1
2
3
4
5

5
79%
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A harminchat végzett tanuló által megfogalmazott javaslatok közül a szélesebb körű
szakismeret, valamint a gyakorlati képzés minőségi és mennyiségi mutatóinak fejlesztése
érdemel kiemelést, ezeket követi, valamivel alacsonyabb aránnyal a munkaerő-piaci
lehetőségek bővítése a képzés során.
Javaslatok a szakképzés minőségfejlesztésére
Válaszadók száma, n = 36 fő
4
14%

1
35%

1
2
3

3
34%

4
2
17%

5. A gépész szakmacsoportban felmértek tartalomelemzési adatainak értelmezése
A munkába állásra, munkahelyi beilleszkedésre vonatkozó kérdéssorozat mentén, a gépész
szakmacsoporthoz tartozó, végzett tanulókat (N = 374) meglehetősen alacsony válaszadási
hajlandóság jellemezte, így elmondható, hogy a kapott válaszok csupán kis mértékben hoztak
általánosítható és pontosan értelmezhető eredményeket. A munkahelyi beilleszkedéssel
kapcsolatos önértékelésre a fiatalok többsége nem vállalkozott, így a 373 fő válaszadóból
általános tendenciaként 193-198 fő nem válaszolt az egyes kérdésekre.
A 2.2.-es kérdés szerint a véleményt nyilvánítók közel fele (46%) teljes mértékben kedvező
tapasztalatokkal rendelkezik a munkatársak elfogadásával kapcsolatban, míg további 31%-uk
legalább nagy vonalakban úgy érzi, hogy teljes értékű munkatársként kezelik munkahelyén.
A válaszadók 12%-a közepesnek ítéli a munkatársak által kinyilvánított teljes értékűséget, a
végzettek 11%-a viszont kedvezőtlenül értékeli a szóban forgó kérdést: 8%-uk részben, míg
3%-uk teljes mértékben úgy érzékeli, nem kezelik teljes értékű munkatársként. Mindebben
természetesen az is szerepet játszat, hogy a végzettek viszonylag magas hányada nem
dolgozik szakképesítésének megfelelő munkakörben.
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Úgy ézi, teljes értékű munkatársként kezelik
munkahelyén?
1; 6; 3%
2; 14; 8%
3; 22; 12%
5; 80; 46%

1
2
3
4
5

4; 55; 31%

A fenti tényezővel állhatnak összefüggésben az elvégzendő munkával kapcsolatos viszonylag
alacsony elégedettség mutatók (2.3.-as kérdés). Jóllehet meghatározó viszonynak a gépész
szakmacsoporton belül is az elvégzett munkával való elégedettség bizonyult (a válaszok 31%ánál teljes, 34%-uk esetében pedig részleges elégedettséget regisztráltunk), a munkájukkal
teljes mértékben elégedetlenek száma a szakmacsoporton belül elérte a 8%-ot, míg a
véleményt nyilvánítók 11%-a a válaszok értelmében kis mértékű elégedetlenséggel viszonyul
munkájához.
Szakképesítésének megfelő munkakörben
dolgozik?
(n=180 fő válaszadásával)

2; 71; 39%
1
2
1; 109; 61%

A középső övezetbe (az ötfokozatú skálán a középső értéket választók (az elégedettség és
elégedetlenség között lavírozó válaszadók) 21%-ának válaszait soroltuk be.
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Elégedett Ön azzal a munkával, melyet végez?

1; 15; 8%
2; 11; 6%

5; 56; 31%

3; 37; 21%

1
2
3
4
5

4; 60; 34%

A Sikeres szakembernek tartja-e magát? kérdésre (2.4.) a tényleges válaszadóknak csupán
19%-a adott egyértelműen kedvező választ, míg 34%-uk a tartalmilag rokon, ám az
óvatosabb, visszafogottabb 4-es kódhoz rendelte válaszát. Ezzel együtt is azonban alig lépi túl
az 50%-ot azoknak a fiataloknak az aránya, akik sikeres szakemberként tekintenek magukra,
ami nem számít kifejezetten jó eredménynek. Magasnak mondható azonban a köztes
övezetben elhelyezkedő válaszok aránya (32%).
A válaszadók mintegy 8%-a egyáltalán nem tartja magát sikeres szakembernek, további 7%uk pedig részben sikertelen szakemberként viszonyul önmagához. Kifejezetten kedvezőtlen
alakulása ez az eredményeknek, az elégedetlenség okainak feltárása azonban feltehetően
további elemzést igényel.
Sikeres szakembernek tartja magát?

1; 14; 8%

5; 34; 19%

2; 13; 7%

1
2
3

3; 58; 32%

4; 61; 34%
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4
5

A korábbi tendenciával összhangban, a megkérdezettek hasonlóképpen nehéznek találhatták a
munkáltatói elégedettségre vonatkozó kérdést (2.5.), hiszen e kérdésre is igen alacsony volt a
válaszoknak az aránya.
Ennek ellenére a kapott válaszok az elégedettség magasabb szintjéről árulkodtak, hiszen a
válaszadók több, mint 80%-a a teljes vagy részleges feltételezett elégedettségnek megfelelő 5ös, illetve 4-es kódok szerint adta meg válaszát. A tapasztalt jelenségnek két lehetséges
magyarázata is lehet: első megközelítésben feltételezhető, hogy azok a fiatalok, akik
egyáltalán hajlandónak mutatkoztak e kérdésre válaszolni, minden bizonnyal a
magabiztosabb, a munkaadói elégedettségi jeleket jobban érzékelő típusból kerülnek ki.
Másrészt az is elképzelhető, hogy jóllehet a fiatalok pozitív visszajelzéseket tapasztalnak
feletteseiktől a rájuk bízott munka minőségére vonatkozóan, ez mégsem járul hozzá minden
esetben ahhoz, hogy sikeres szakembernek tekintsék magukat, aminek oka a végzettségnek
nem minden esetben megfelelő munkakör betöltése lehet. A köztes övezetben a véleményt
nyilvánítók 15%-a került, és mindössze a válaszadók 4%-a számolt be teljes vagy részleges
elégedettségről munkaadója részéről.
Mennyire elégedett munkaadója Ön szerint a
munkájával?
1; 2; 1%
2; 6; 3%
3; 27; 15%

5; 47; 27%

1
2
3
4

4; 93; 54%

5

A szakképzés során szerzett szaktudás hasznosítására vonatkozó, numerikus adatokat gyűjtő
kérdéssor kapcsán jóval magasabb válaszadási hajlandóságot tapasztaltunk a gépész
szakmacsoport szintjén.
A képzés során szerzett szaktudás korszerűségét azonban (3.1.-es kérdés) a válaszadóknak
csupán 13%-a tekintette teljes mértékben kielégítőnek, míg 34%-uk a 4-es kódhoz rendelte
válaszát, vagyis nagy vonalakban korszerűnek ítélte meg a képzés során megszerzett
szaktudását. Ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint a véleményt nyilvánítók fele ítélte inkább
korszerűnek és hasznosíthatónak szaktudását, ami kifejezetten gyenge eredménynek számít.
A válaszadók 16%-a ugyanakkor nem vagy csak kis mértékben értékeli korszerűnek
megszerzett szaktudását, míg a válaszok zöme a köztes kategóriában helyezkedett el, ami
jelentheti részben a korszerű ismeretek globálisan alacsony színvonalát, de vonatkozhat
egyes, a sikeres munkavégzés szempontjából akár jelentősnek mondható, területek vagy
technikák ismertetésének és átadásának hiányosságaira is.
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Mennyire korszerűnek ítéli meg a képzése során
szerzett szaktudását?

5; 46; 13%

1; 15; 4%

2; 42; 12%

1
2
3
4

4; 119; 34%

3; 124; 37%

5

Valamivel enyhébb, tendenciáit tekintve azonban azonos válaszok érkeztek az általános, nem
szakmai tudás sínvonalát és felhasználhatóságát illetően is. A 3.2.-es kérdésre a válaszadók
mindössze 12%-a adott egyértelműen pozitív, maximális elégedettségre utaló választ, további
41%-a a véleményt nyilvánítóknak azonban nagy vonalakban hasznosnak, felhasználható
szintűnek érezte a szóban forgó kategóriába tartozó ismereteit.
Viszonylag magas választási gyakoriság jellemezte e kérdés szintjén is a 3-as kódnak
megfelelő köztes kategóriát, melyet a válaszadók 34%-a jelölt meg.
A válaszadó fiatalok mintegy 13%-a úgy véli, hogy a nem szakmai ismeretek
hasznosíthatósága ha nem is kizárt, de mindenképpen erősen korlátozott.
Milyennek ítéli meg a nem szakmai (általános)
tudása hasznosíthatóságát?

5; 41; 12%

1; 12; 4% 2; 30; 9%

1
2
3

3; 116; 34%

4; 143; 41%

4
5

A képzés során megszerzett tudás hasznosíthatóságát érintő kérdéssor következő tétele (3.3.),
mely a gyakorlati képzettség minőségi és mennyiségi mutatóiról kérte ki a végzett tanulók
véleményét, sokkal nagyobb szórást eredményezett. Továbbra is elmondható, hogy
viszonylag alacsony volt a teljes mértékben vagy részlegesen kedvező véleményeknek az
aránya (19, illetve 33%), és újra nagy számban fordultak elő a köztes kategóriához tartozó
válaszok (31%).
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Emellett azonban, akárcsak a szaktudás korszerűségére vonatkozó kérdés esetében, igen
magas volt a gyakorlati képzés minőségi és mennyiségi mutatóival részben vagy teljes
mértékben elégedetlen tanulóknak az aránya, ami újabb érv a képzés gyakorlati oldalának, a
felhasználhatóságnak és életszerűségnek a fokozása, fejlesztése mellett.
Milyennek ítéli meg gyakorlati képzettségének
minőségét- és időtartamát?

5; 64; 19%

1; 15; 4%

2; 43; 13%

1
2
3

3; 108; 31%

4; 114; 33%

4
5

A szakmai elmélet és –gyakorlat kérdéskörén túl, az álláskeresést és munkahelyi
beilleszkedést elősegítő és megkönnyítő ismeretekre, valamint azok alkalmazhatóságára
vonatkozó kérdés (3.4.) alapján ismételten bizonyítást nyert az a tény, miszerint ez a terület
méltatlanul kevés figyelmet kap a képzés során.
A válaszadóknak csupán 28%-a ítélte megfelelőnek ismeretit és azok alkalmazhatóságát az
álláskeresés és munkahelyi beilleszkedés témakörében, és csak 10%-uk mutatott teljes
mértékű elégedettséget e tekintetben. A köztes kategóriában mozgó válaszok e kérdés szerint
is igen nagy arányban fordultak elő (39%).
Összességében a véleményt nyilvánító fiatalok közel egynegyede tartotta hiányosnak vagy
nem megfelelőnek álláskeresésre és munkahelyi beilleszkedésre vonatkozó „útravalóját”, ami
jelentős változások megtervezésére és kidolgozására hívja fel a figyelmet ezen a területen.
Milyen szintűnek ítéli meg azokat az ismereteit- és
alkalmazhatóságukat, amelyekre Önnek az
álláskeresésben, majd a munkahelyi
beilleszkedésben volt szüksége?
5; 29; 10%

1; 13; 5%

2; 51; 18%

1
2

4; 78; 28%

3
4
3; 106; 39%
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5

A gépész szakmacsoportra vonatkozóan elmondható, hogy a válaszadóknak csupán a fele
értékelte megfelelőnek a kapott képzést a sikeres szakmai pályakezdés szempontjából. A
tényleges válaszadók 18%-a vélte úgy, hogy a képzés teljes mértékben megalapozta a sikeres
szakmai pályakezdést, míg további 32%-uk elégedettnek bizonyult e tekintetben. A köztes
kategóriának megfelelő 3-as kóddal a válaszadók 27%-ánál találkoztunk.
Kifejezetten magasnak mondható azoknak az aránya, akik szerint a képzés nem nyújtott
megfelelő, vagy kielégítő alapot a sikeres pályakezdéshez: a véleményt nyilvánítók 16%-a
részben, 7%-uk pedig teljes mértékben elégedetlennek bizonyult a kapott képzés ez irányú
hatékonyságával.

Megítélése szerint a képzés milyen
mértékben alapozta meg a sikeres
szakmai pályakezdést?

5; 54; 18%

1; 21; 7%
2; 49; 16%

1
2
3

4; 93; 32%

3; 82; 27%

4
5

A továbbiakban a kérdőív 4-es pontja által felmért elégedettségi mutatókra térünk rá, melyek
hat különálló – a szakképzés szempontjából lényeges minőségi mutatóként szolgáló –
területre vonatkozó vélemények számkódok segítségével történő megadására kérték a végzett
tanulókat.
A képzés során használt tananyagokra vonatkozó kérdés alapján a válaszadók túlnyomórészt
elégedettnek bizonyultak. A válaszadók 10%-a mérsékelt elégedetlenséget jelölő 2-es és a
teljes elégedetlenséget jelző 1-es kód szerint adta meg válaszát, 33%-uk pedig a köztes
övezetben helyezkedett el e kérdésre adott válaszával, míg a véleményt nyilvánítók közel
60%-a nagy vonalakban, illetve teljes mértékben elégedetnek bizonyult a használt tananyagok
tekintetében.
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Mennyire elégedett Ön a használt
tananyagokkal?

1; 5; 1%
5; 60; 17%

1

2; 32; 9%

2
3

3; 120; 33%

4

4; 146; 40%

5

Ennél kedvezőbb válaszok érkeztek a tanári munkával kapcsolatos elégedettségre vonatkozó
véleménykérés kapcsán (4.2.-es kérdés). A válaszadók mintegy 33%-a teljes mértékben
elégedettnek bizonyult, amihez hozzájárul a fiatalok azon 42%-a, akik nagy vonalakban
szintén elégedettnek mutatkoznak a tanári munka kérdését illetően. A válaszadók 8%-a jelölt
meg a teljes vagy részleges elégedetlenséget jelölő kódokat, míg a fennmaradó 17% itt is a
köztes kategóriában elégedettség és elégedetlenség között helyezkedett el (az utóbbi
vonatkozhat globálisan alacsony elégedettségre a tanári munkát illetően, de értelmezés szerint
jelölhet differenciált elégedettségi szintet a különböző tanárokra vonatkozóan).
Mennyire elégedett Ön a tanárok
munkájával?
1; 7; 2%
2; 22; 6%
5; 122; 33%

3; 64; 17%

1
2
3
4

4; 153; 42%

5

Magas elégedettségi szintet tapasztaltunk a végzett hallgatók körében a tanár-diák kapcsolat
vonatkozásában. A válaszadók jelentős része elégedettnek bizonyult a szakképző iskola
tevékenységének e kommunikációs-interakciós összetevőjével, 33%-uk teljes mértékben,
további 35%-uk pedig részlegesen. A válaszadók 23%-a számára a szakképző iskola szintjén
tapasztalt tanár-diák kapcsolat hagyott kívánnivalókat maga után, így ők az elégedettség
köztes övezetében helyezték el válaszaikat.
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A véleményt nyilvánítók közel 10%-a mutatott teljes vagy részleges elégedetlenséget a tanárdiák kapcsolat tekintetében, ami más szakmacsoportokhoz viszonyítva normális és
elfogadható aránynak számít.
Mennyire elégedett Ön a tanár-diák
kapcsolattal?

1; 8; 2%
2; 24; 7%
5; 120; 33%

3; 86; 23%

1
2
3
4

4; 130; 35%

5

Ami a gyakorlati oktatás feltételrendszerével való elégedettséget illeti (4.5. kérdés), a
válaszok elég nagy varianciát mutattak. Jóllehet a válaszadók több mint fele részben vagy
teljes mértékű elégedettségről számol be (33, illetve 20%), 21%-uk az elégedettség alsó
övezetében foglal helyet, a megfelelő 1-es és 2-es kódokhoz rendelve válaszait, ami a
gyakorlati képzés szóban forgó összetevőjére is felhívja a figyelmet. A véleményt nyilvánító
fiatalok 26%-ának válasza a köztes övezetben helyezkedik el.
Mennyire elégedett Ön az iskolai
gyakorlati oktatás feltételeivel
(gyakorló eszközök)?

1; 25; 7%

5; 71; 20%

2; 51; 14%

1
2
3

3; 94; 26%

4; 121; 33%

4
5

A következő területen, a szakmai vizsgákra történő felkészítés esetében, az elégedettségre
vonatkozó válaszok megoszlása a korábbi tendenciáknak megfelelően igen kedvezően alakult,
ami nyilván összefüggésbe hozható a tanárok munkája kapcsán tapasztalt tanulói
elégedettséggel.
A válaszadók mintegy 34%-a teljes mértékben elégedettnek a képzés e területével, 40%-uk
pedig nagy vonalakban elégedett volt a vizsgákra való felkészítéssel.
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A válaszadók összesen 7%-ánál azonosítottunk teljes vagy részleges elégedetlenséget ezen a
területen, míg 19%-uk a köztes válaszkategóriát választotta.
Mennyire elégedett Ön a szakmai
vizsgára történő felkészítéssel?
1; 4; 1%
2; 21; 6%
5; 125; 34%

3; 69; 19%

1
2
3

4; 148; 40%

4
5

A legkedvezőtlenebb kép az iskolán kívüli gyakorlatra vonatkozóan alakult ki a gépész
szakmacsoportnál.
Azon túl, hogy a válaszadási hajlandóság igen alacsony volt, a megkérdezettek csaknem
egynegyede részben vagy teljes mértékben elégedetlen az üzemi/vállalati gyakorlatok
színvonalával, ami akkor is igen nagy arány, ha ugyanakkor figyelembe vesszük, hogy a
válaszadók 55%-a teljes vagy részleges elégedettséget tanúsított.
Azt jelenti tehát, hogy neuralgikus pontba ütköztünk a szakmacsoport esetében a külső
gyakorlat kérdését feszegetve, a végzett tanulók véleményeiből kiindulva ez képezné ugyanis
azt a területet, mely mindenekelőtt fejlesztésre, beavatkozásra szorul.
Mennyire elégedett Ön az iskolán kívüli
(üzemi, vállalati) gyakorlati oktatással?

1; 46; 13%

5; 84; 24%

2; 39; 11%

1
2
3

3; 74; 21%

4; 102; 31%

4
5

Az adatok elemzése azt bizonyítja, hogy legteljesebb részvétellel a megkérdezettek a tanárok
munkájáról, tanár-diák a kapcsolatokról, a szakmai vizsgákra történő felkészülésről
nyilvánítottak véleményt. Az iskolán kívüli gyakorlatok megítélése azonban az elégedettségi
mutatókat tekintve, jóval magasabb bizonytalanságot és ezzel együtt alacsonyabb válaszadási
hajlandóságot mutatott.
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A gépész szakmacsoportos felmérés iskoláinak
megoszlása régió kód mentén
1; 17; 5%
2; 25; 7%
7; 129; 34%

3; 60; 16%

1
2
3
4
5

4; 62; 16%
6; 47; 13%

5; 33; 9%
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6
7

Statisztikai feldolgozás eredményei
5. Gépészet szakmacsoport: átlag - szórás - relatív szórás ---- n=373 fő
0

196

194

193

198

27

31

29

96

74

10

5

5

10

6

28

1

6

15

14

2

15

12

15

13

21

5

7

8

25

4

46

2

14

11

13

6

42

30

43

51

49

32

22

24

51

21

39

3

22

37

58

27

124

116

108

106

82

120

64

86

95

69

74

4

55

60

61

93

119

143

114

78

93

146

153

130

121

148

102

5

80

56

34

47

46

41

64

29

54

60

122

120

71

125
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1-5

177

179

180

175

346

342

344

277

299

363

368

368

363

367

345

0-5

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

373

átlag

4,0678

3,7318

3,4889

4,0114

3,4017

3,5000

3,4913

3,2130

3,3679

3,6171

3,9810

3,8967

3,4463

4,0054

3,4029

korrigált tapasztalati szórás(s)

1,0954

1,2066

1,1161

0,8164

1,0060

0,9372

1,0663

1,0152

1,1608

0,9100

0,9581

1,0042

1,1559

0,9262

1,3262

relatív szórás(V)

26,93% 32,33% 31,99% 20,35% 29,57% 26,78% 30,54% 31,60% 34,47% 25,16% 24,07% 25,77% 33,54% 23,12% 38,97%
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6. A kereskedelmi szakmacsoportos felmérés tartalomelemzése
A szakmacsoport tanulói közül 231 fő válaszolt arra a kérdésre, hogy munkahelye a lakóhelye
közelében van-e. A tipikusan jellemző (a válaszadók 90%-a állítása szerint), hogy lakóhelyük
közelében helyezkedtek el a végzést követően.
Munkahelye a lakóhelye közelében van?
2; 24; 10%
1
2

1; 207; 90%

A kereskedelmi szakmacsoporthoz tartozó 573 válaszadó közül mindössze 227 fő válaszolt
arra a kérdésre, hogy jelenleg szakképesítésének megfelelő munkakörben dolgozik-e. A
tényleges válaszadóknak alig több mint fele adott igenlő választ, 41%-uk tehát jelenleg nem
dolgozik szakképesítésének megfelelő munkakörben.
Szakképesítésének megfelő munkakörben
dolgozik?
(n=227 fő)

2; 92; 41%

1
1; 135; 59%

2

Ennek, avagy más háttértényezőnek betudhatóan a munkába állásra, munkahelyi
beilleszkedésre vonatkozó kérdéssorozat válaszai alapján a végzett tanulókat meglehetősen
alacsony válaszadási hajlandóság jellemezte, a szóban forgó kérdésekre kevesebb, mint a
megkérdezett fiatalok fele nyilvánított véleményt.
Ennek ellenére a 2.2-es kérdésre válaszolók több mint fele (57%) teljes mértékben kedvező
tapasztalatokkal rendelkezik a munkatársak elfogadásának kérdésében, míg további 25%-uk
legalább nagy vonalakban úgy érzi, hogy teljes értékű munkatársként kezelik munkahelyén,
ami meglehetősen kedvező eredménynek számít.
A válaszadók 12%-a közepesnek ítéli a munkatársak által visszajelzett teljes értékűséget, a
véleményt nyilvánító végzettek 6%-a viszont kedvezőtlenül értékeli a szóban forgó kérdést:
4%-uk részben, míg 2%-uk teljes mértékben úgy érzékeli, nem kezelik teljes értékű
munkatársként.
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Úgy érzi, teljes értékű munkatársként kezelik
munkahelyén?
(n=234 fő)
1; 4; 2%
2; 10; 4%
3; 29; 12%

1
2
3

5; 133; 57%

4; 58; 25%

4
5

A munkával kapcsolatos elégedettségre vonatkozóan tapasztalt viszonylag alacsony mutatók
(2.3-as kérdés) is bizonyos mértékben kapcsolatba hozhatóak a szakképesítésnek nem
megfelelő munkakör betöltésével. Jóllehet meghatározó attitűdnek a kereskedelmi
szakmacsoporton belül is az elvégzett munkával való elégedettség bizonyult (a válaszok 38%ánál teljes, 35%-uk esetében pedig részleges elégedettséget regisztráltunk), a munkájukkal
teljes mértékben elégedetlenek aránya a válaszadók körében 5%-os volt, míg a véleményt
nyilvánítók további 8%-a a válaszok értelmében kis mértékű elégedetlenséggel viszonyul
munkájához. A középső övezetbe (az ötfokozatú skálán a középső értéket választó (az
elégedettség és elégedetlenség között lavírozó válaszadók) válaszadók 14%-ának válaszait
soroltuk be.
Elégedett Ön azzal a munkával, melyet végez?
(n=237 fő)

1; 12; 5% 2; 20; 8%
5; 89; 38%

3; 32; 14%

1
2
3
4

4; 84; 35%

5

A Sikeres szakembernek tartja-e magát? kérdésre (2.4.) a tényleges válaszadók többsége
kedvező választ adott: 23%-uk teljes mértékben, míg 41%-uk nagy vonalakban sikeresnek
ítéli meg ténykedését szakmai téren. A válaszadók 24%-a a köztes övezetnek megfelelő kódot
rendelt válaszához, míg 12%-a a véleményt nyilvánítóknak részben vagy teljes mértékben
elégedetlen szakmai sikereivel. Összességében kedvező, a nagy minta tendenciáinak többékevésbé megfelelő értékeket kaptunk tehát a szóban forgó kérdésre.
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Továbbra is igen alacsony azonban a válaszadási arány, ami azt bizonyítja, hogy a fiatalok
nem szívesen vallanak saját munkájukra és beválásukra vonatkozó sikereikről és főként
esetleges nehézségeikről.
Sikeres szakembernek tartja magát?
(n=240 fő)

1; 15; 6%
5; 55; 23%

2; 14; 6%
3; 57; 24%

1
2
3
4
5

4; 99; 41%

Meglepően magas értékeket regisztráltunk a munkáltatói elégedettségre vonatkozó kérdés
(2.5.) esetében. Jóllehet a megkérdezettek közül igen kevesen nyilvánítottak véleményt, a
válaszadók csaknem fele (45%) úgy vélte, hogy munkaadója teljes mértékben elégedett
munkájával, további 48%-uk pedig részleges elégedettségi szintről számolt be. A választ adó
229 főből mindössze hatan tételeztek fel teljes vagy részleges elégedetlenséget munkáltatóik
részéről, és mindössze a véleményt nyilvánítók 5%-ának válasza helyezkedett el a köztes
övezetben.
Nem hagyhatjuk ugyanakkor figyelmen kívül azt a feltételezett tendenciát, melynek
értelmében azokat a személyeket, akik a szóban forgó kérdés kapcsán egyáltalán véleményt
nyilvánítottak, eleve magasabb elégedettségi szint, önbizalom, saját munkába vetett hit
jellemezte.
Mennyire elégedett munkaadója Ön szerint a
munkájával?
(n=229 fő)
1; 1; 0%
2; 5; 2%
3; 12; 5%

1

5; 102; 45%

2
3
4; 109; 48%
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4
5

A szakképzés során szerzett szaktudás hasznosítására vonatkozó, numerikus adatokat gyűjtő
kérdéssor kapcsán több mint kétszer magasabb válaszadási hajlandóságot tapasztaltunk a
kereskedelmi szakmacsoport esetében.
A képzés során szerzett szaktudás korszerűségét azonban (3.1.-es kérdés) a válaszadók 26%-a
teljes mértékben kielégítőnek tekintette, míg további 46%-uk is részben elégedettnek
bizonyult a megszerzett szaktudás e tényezőjével. Ez igen jó eredménynek számít, annál is
inkább, mivel mindössze a válaszadók 6%-a tekintette részben vagy teljes mértékben
korszerűtlennek a megszerzett szaktudást.
A véleményt nyilvánítók ugyanakkor viszonylag nagy arányban jelöltek meg a köztes
kategóriának megfelelő 3-as kódot.
Mennyire korszerűnek ítéli meg a képzése során
szerzett szaktudását?
(N=526 fő)
1; 6; 1%
2; 24; 5%
5; 139; 26%

3; 114; 22%

1
2
3
4

4; 243; 46%

5

Kedvező megítélésben részesült a végzett tanulók részéről az általános, nem szakmai jellegű
tudásuk hasznosíthatóságának kérdése. A 3.3.2.-es kérdésre a válaszadók mindössze 17%-a
adott egyértelműen pozitív, maximális elégedettségre utaló választ, további 44%-uk a
véleményt nyilvánítóknak ugyanakkor nagy vonalakban hasznosnak, felhasználható szintűnek
értékelte a szóban forgó kategóriába tartozó ismereteit.
Viszonylag magas választási gyakoriság jellemezte e kérdés szerint is a 3-as kódnak
megfelelő köztes kategóriát, melyet a válaszadók 28%-a jelölt meg.
A válaszadó fiatalok mindössze 13%-a vélte úgy, hogy a nem szakmai ismeretek
hasznosíthatósága, ha nem is kizárt, de mindenképpen erősen korlátozott.
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Milyennek ítéli meg a nem szakmai (általános)
tudása hasznosíthatóságát?
(n=524 fő)
1; 10; 2%
5; 91; 17%

2; 45; 9%

1
3; 148; 28%

2
3
4
5

4; 230; 44%

A képzés során megszerzett tudás hasznosíthatóságát érintő kérdéssor következő tétele (3.3.) a
gyakorlati képzettség minőségi és mennyiségi mutatóiról kérte ki a végzett tanulók
véleményét. E területen is viszonylag magas értékeket tapasztaltunk..
A véleményt nyilvánítók több mint 60%-a részben, avagy teljes mértékben elégedettnek
bizonyult a gyakorlati képzettség minőségével és időtartamával (36, illetve 27%), míg a
válaszadók 24%-a a köztes kategóriának megfelelő 3-as kódot rendelte válaszához.
9% a válaszadók közül részben nem megfelelőnek értékelte gyakorlati képzettségét, és
mindössze 19-en (a válaszadók 4%-a) értékelték gyakorlati képzettségük minőségi és
mennyiségi mutatóinak színvonalát teljes mértékben kedvezőtlennek.
Milyennek ítéli meg gyakorlati képzettségének
minőségét- és időtartamát?
(n=524 fő)

5; 140; 27%

1; 19; 4% 2; 49; 9%

1
2
3

3; 126; 24%

4
5

4; 190; 36%

A szakmai elmélet és gyakorlat kérdéskörén túl, az álláskeresést és munkahelyi beilleszkedést
elősegítő és megkönnyítő ismeretekre, valamint azok alkalmazhatóságára vonatkozó kérdésre
(3.4.) hasonlóképpen kedvező eredményeket regisztráltunk a kereskedelmi szakmacsoport
szintjén. Ugyanakkor a korábbiaknál kevesebben válaszoltak.. Az alacsonyabb válaszarány
oka feltételezhetően a munkavállalók, illetve a képzettségüknek megfelelő területen dolgozók
szerényebb száma lehet.
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A 427 válaszadó közül mindössze kilencen (2%) értékelték igen alacsony szintűnek az
álláskeresésben és beilleszkedésben felhasználható ismereteik alkalmazhatóságát, míg további
10% is jobbára alkalmazhatatlannak vélte a szóban forgó ismereteit. A véleményt nyilvánítók
több mint fele ugyanakkor részben vagy teljes mértékben alkalmazhatónak tartja ezen
ismereteket (43, illetve 13%), 32%-uk pedig a köztes kategóriát képviselő 3-as kódot rendelte
a 3.4-es kérdéshez..
Milyen szintűnek ítéli meg azokat az ismereteit- és
alkalmazhatóságukat, amelyekre Önnek az
álláskeresésben, majd a munkahelyi
beilleszkedésben volt szüksége?
(n=427 fő)
1; 9; 2%
5; 56; 13%

2; 44; 10%

1
2
3

3; 137; 32%

4; 181; 43%

4
5

A szakképzés során szerzett szaktudás hasznosítására vonatkozó kérdéssor utolsó eleme a
sikeres pályakezdést megalapozó ismeretek szintjéről kérdezte meg a végzett tanulókat (3.5.).
a válaszadóknak alig több mint fele (18, illetve 37%) adott teljes mértékben, avagy nagy
vonalakban kedvező választ a képzés minősége szempontjából kulcsfontosságú kérdésre, míg
további 29%-uk a köztes kategóriába sorolta válaszát. A véleményt nyilvánítók összesen
16%-a vélte úgy, hogy igen kis mértékben, avagy egyáltalán nem alapozta meg a kapott
képzés a sikeres szakmai pályakezdést. Hozzá kell tennünk, hogy a szóban forgó kérdés
esetében is igen alacsony válaszadási hajlandóságot mutattak a megkérdezettek.
Megítélése szerint a képzés milyen mértékben
alapozta meg a sikeres szakmai pályakezdét?
(n=451 fő)

5; 82; 18%

1; 26; 6% 2; 47; 10%

1
2
3

3; 131; 29%

4; 165; 37%
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4
5

A továbbiakban a kérdőív 4-es pontja által felmért elégedettségi mutatókra térünk rá, melyek
hat különálló – a szakképzés szempontjából lényeges minőségi mutatóként szolgáló –
területre vonatkozó vélemények számkódok segítségével történő megadására kérték a végzett
tanulókat. A kérdéssorozat kapcsán igen magas válaszadási hajlandóságot tapasztaltunk a
hallgatók részéről, ami megbízhatóbbá és egyben értékelhetőbbé is tette az így kapott
eredményeket.
A képzés során használt tananyagokra vonatkozó kérdés alapján a végzettek túlnyomórészt
elégedettnek bizonyultak: a válaszadók csaknem fele (47%) nagy vonalakban elégedettséget
tanúsított, míg 26%-uk maradéktalanul elégedettnek mutatkozott az oktatás során használt
tananyagokkal. Igen jó aránynak számít, hogy mindössze a véleményt nyilvánítók 5%-a adott
a megelégedés alacsony és igen alacsony szintjének megfelelő válaszokat (4, illetve 1%).
A válaszadók fennmaradó 22%-a a köztes kategóriának megfelelő 3-as kódhoz rendelte a 4.1es kérdésre adott válaszát.
Mennyire elégedett Ön a használt tananyagokkal?
(n=559 fő)
1; 4; 1%
2; 21; 4%
5; 147; 26%

3; 122; 22%

1
2
3
4

4; 265; 47%

5

Ennél is kedvezőbb eredmények születtek a tanárok munkájának értékelésére vonatkozó 4.2.es kérdés szerint. A magas arányú válaszadók több mint 80%-a teljes, avagy részleges
elégedettséget mutatott a tanári munkát illetően (40, illetve 41%), ami igen jó aránynak
számít. Mindössze a véleményt nyilvánítók 2%-ánál regisztráltunk alacsony vagy igen
alacsony elégedettségi szintnek megfelelő válaszokat a szóban forgó kérdésre, míg a
válaszadók fennmaradó 17%-ának nézőpontja az elégedettség és elégedetlenség között
húzódó köztes kategóriába került. A tapasztalt mintázat természetesen visszavezethető a
tanárok munkájára vonatkozó globális elégedettség alakulására, valamint az egyes tanárokkal
szemben megnyilvánuló differenciált elégedettségi értékelés alakulására is.
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Mennyire elégedett Ön a tanárok munkájával?
(n=562 fő)
1; 2; 0%
2; 14; 2%
3; 95; 17%
5; 227; 40%

1
2
3
4

4; 224; 41%

5

Valamivel szerényebb elégedettségi mutatókat azonosíthattunk a tanár-diák kapcsolat
tekintetében a kereskedelmi szakmacsoporton belül. E területen is egyértelműen az
elégedettség volt a meghatározó viszonyulási mód, hiszen a válaszadók 36%-a maradéktalan,
míg 35%-uk részlege elégedettségről tett tanúbizonyságot.
A köztes övezetbe sorolható válaszok mellett azonban a részben vagy teljesen elégedetlenek
aránya elérte a 11%-ot (7, illetve 2%).
Mennyire elégedett Ön a tanár-diák kapcsolattal?
(n=563 fő)
1; 11; 2%
2; 37; 7%
5; 201; 36%

3; 110; 20%

1
2
3
4

4; 204; 35%

5

Szintén visszafogottabb eredmények születtek a gyakorlati oktatás feltételeire vonatkozó
véleménykérés esetében (4.5. kérdés). Jóllehet a válaszadók több mint 60%-a részleges vagy
teljes mértékű elégedettségről számol be e tekintetben (36, illetve 25%), 17%-uk az
elégedettség alsó övezetében foglal helyet, a megfelelő 1-es és 2-es kódokhoz rendelve
válaszait, ami odafigyelést szorgalmaz az illetékesek részéről a gyakorlati képzés szóban
forgó összetevőjét illetően. A véleményt nyilvánító fiatalok 22%-ának válasza a köztes
övezetben helyezkedik el.
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Mennyire elégedett Ön az iskolai gyakorlati
oktatás feltételeivel (gyakorló eszközök)?
(n=562 fő)

5; 142; 25%

1; 23; 4%
2; 73; 13%

1
2

3; 122; 22%

3
4
5

4; 202; 36%

A következő területen, a szakmai vizsgákra történő felkészítés esetében, az elégedettségre
vonatkozó válaszok megoszlása a korábbi tendenciáknak megfelelően igen kedvezően alakult,
ami nyilván a tanárok munkája kapcsán kinyilvánított tanulói elégedettséggel is
összefüggésbe hozható.
A válaszadók mintegy 50%-a (és ez kiemelkedően magas aránynak számít) teljes mértékben
elégedett a képzés e területével, további 32%-uk pedig nagy vonalakban elégedett volt a
vizsgákra való felkészítéssel.
A véleményt nyilvánítók mindössze 4%-ánál azonosítottunk teljes vagy részleges
elégedetlenséget ezen a területen, míg 14%-uk a köztes válaszkategóriát választotta.
Mennyire elégedett Ön a szakmai vizsgákra
történő felkészítéssel?
(n=561 fő)
1; 4; 1%
2; 16; 3%
3; 77; 14%

1
2
3

5; 285; 50%

4
4; 179; 32%

5

A korábbiaknál jóval számottevőbb varianciát tapasztaltunk az iskolán kívüli gyakorlati
oktatásra vonatkozó 4.7-es kérdésre adott válaszokban. Elmondható tehát, hogy a szakképzés
minőségének vizsgált mutatói közül e területről érkezett a legkedvezőtlenebb összkép.
Árnyaltabbá válik a helyzet, ha a kérdéssel kapcsolatos tapasztalatokat összevetjük a
szakmacsoporthoz tartozó válaszadók által megfogalmazott javaslatokkal. A nagyobb
óraszámú, színvonalas külső gyakorlati oktatás gyakran megfogalmazott hiányosságként
szerepel, és a javaslatokban is gyakorta találkozunk vele.
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A külső gyakorlati helyek megfelelő kiválasztása, folyamatos és alapos ellenőrzésük olyan
terület, amely minden bizonnyal a betervezett és megvalósítandó fejlesztések sarkalatos
pontja lehet.
A válaszadók egynegyede részben vagy teljes mértékben elégedetlen az üzemi/vállalati
gyakorlatok színvonalával, ami akkor is igen nagy arány, ha ugyanakkor figyelembe vesszük,
hogy a válaszadók 56%-a teljes vagy részleges elégedettséget tanúsított. A több szakmai
gyakorlatot hangsúlyozzák, és fontosnak tartják a helyszínek kiválasztását is.
Mennyire elégedett Ön az iskolán kívüli (üzemi,
vállalati) gyakorlati oktatással?
(n=518 fő)

1; 56; 11%

5; 136; 26%

2; 70; 14%

1
2
3
4

3; 101; 19%

4; 155; 30%

5

Általános tendenciaként elmondható, hogy az attitűd jellegű kérdések, különösen azok,
amelyek a saját tevékenységre és teljesítmény megítélésére vonatkoznak, alacsony
válaszarányokat eredményeztek. Azok a végzettek, akiknek nem sikerült a képzést követően
munkába állniuk, rendszeresen nem válaszoltak az attitűd jellegű kérdésekre.
Legnagyobb válaszhajlandóság, valamint a legkedvezőbb kép a vizsgákra történő felkészítés,
valamint a tanári munka értékelésére vonatkozó kérdések vonatkozásában bontakozott ki.
Ugyanakkor a gyakorlati képzés (különösen a külső gyakorlat színvonala) kérdése osztotta
meg leginkább a megkérdezetteket.
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Statisztikai feldolgozás eredményei
(n=573 fő válaszadásával)
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció: átlag - szórás - relatív szórás ---n=573 fő
Adatjellemzők/változók*

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.4

4.5

4.6

4.7

0

339

336

333

344

47

49

49

146

122

14

11

10

11

12

35

1

4

12

15

1

6

10

19

9

26

4

2

11

23

4

56

2

10

20

14

5

24

45

49

44

47

21

14

37

73

16

71

3

29

32

57

12

114

148

126

137

131

122

95

110

122

77

103

4

58

85

99

109

243

230

190

181

165

265

224

204

202

179

166

5

133

88

55

102

139

91

140

56

82

147

227

201

142

285

142

1-5

234

237

240

229

526

524

524

427

451

559

562

563

562

561

538

0-5

573

573

573

573

573

573

573

573

573

573

573

573

573

573

573

átlag

4,3077

3,9156

3,6875

4,3362

3,9221

3,6622

3,7309

3,5410

3,5100

3,9481

4,1744

3,9716

3,6530

4,2923

3,4963

korrigált tapasztalati szórás(s)

0,9625

1,1393

1,0815

0,7167

0,8727

0,9268

1,0667

0,9193

1,0819

0,8333

0,8218

0,9960

1,1133

0,8599

1,2921

relatív szórás(V)

22,34%

29,10%

29,33%

16,53%

22,25%

25,31%

28,59%

25,96%

30,82%

21,11%

19,69%

25,08%

30,48%

20,03%

36,96%

* A tanulói kérdőív itemjeihez rendeleten
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7. Rendészeti szakközépiskolát végzettek statisztikai adatainak elemzése
A munkába állásra, munkahelyi beilleszkedésre vonatkozó kérdéssorozat a rendészeti
szakközépiskolát végzett tanulókat (N = 153) igen magas válaszadási hajlandóságra késztette,
így az adott tématerületen közel 100%-os válaszgyakoriságot tapasztaltunk az egyes
kérdéseknél.
A tényleges válaszadók több mint fele (54%) arról számol be, hogy érzése szerint
munkahelyén teljes értékű munkatársként kezelik, 34%-uk pedig 4-es kódhoz rendelve
válaszát, szintén magas fokú elégedettséget mutat a munkatársi hozzáállást illetően.
A válaszadók 10%-a közepesnek ítéli a munkatársak által kinyilvánított teljes értékűséget, és
mindössze a végzettek 2%-a ítéli meg kedvezőtlenül a szóban forgó kérdést, vagyis 150-ből
csupán három személy tapasztalja/tapasztalta meg a munkahelyi beilleszkedés e bizonyos
mértékben szakmai tényezők által is meghatározott buktatóját.

Az elvégzett munkával kapcsolatos tényleges elégedettség vonatkozásában a végzettektől
beérkezett válaszok valamivel árnyaltabb képet mutatnak, de e tényező szerint is az
elégedettség számít meghatározó attitűdnek. A tényleges válaszadók közel 40%-a teljes
mértékben elégedett azzal a munkával, amelyet végez, további 43%-uk pedig mérsékelten
magas munkaelégedettségi szintet mutat. A munkájukkal teljes mértékben elégedetlenek
ebben az esetben is alig érik el az 1%-ot, míg a válaszadók 2%-a kis mértékű
elégedetlenséggel viszonyul munkájához.
A középső övezetben (az ötfokozatú skálán a középső értéket választó, az elégedettség és
elégedetlenség között lavírozó válaszadók) a korábbinál magasabb, 15%-os válaszarányt
azonosítottunk.
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Elégedett Ön azzal a munkával, amelyet végez?
Válaszadók száma, n=152 fő.
1; 1; 1%
2; 3; 2%
3; 23; 15%
5; 60; 39%

1
2
3
4

4; 65; 43%

5

Jóval visszafogottabb válaszokat tapasztaltunk az olyan attitűd-jellegű kérdésekben, melyek
azt várták a megkérdezettektől, hogy azok saját teljesítményükre és mások által megítélt
beválásukra vonatkozóan fogalmazzák meg értékeléseiket (2.4. és 2.5.).
A Sikeres szakembernek tartja-e magát? kérdésre mindössze a tényleges válaszadók 13%-a
adott egyértelműen kedvező választ, míg 55%-uk a tartalmilag hasonló jellegű, ám az
óvatosabb, visszafogottabb 4-es kódhoz rendelte válaszát. Szintén viszonylag magas volt a
köztes övezetben elhelyezkedő válaszok aránya (28%). A kapott eredmények értelmezése
kapcsán nem árt tehát figyelembe venni a megfelelési vágy esetleges torzító hatásait is egy
olyan társadalmi-kulturális közegben, melyben a saját pozitív tulajdonságok kiemelése,
hangoztatása nem minősül minden esetben szükségszerűen rokonszenves, pártolandó
viselkedésnek. Ugyanakkor, a megfelelési vágy hatásának esetleges érvényesülésén túl, a
szakmai sikeresség szubjektív megítélése az önértékelésen is múlhat, ily módon, pedig nem
fogható fel a tényleges sikerek és szakmai beválás tiszta és megbízható mutatójaként.
A rendészeti szakközépiskolát végzett válaszadók közül azonban mindössze heten (4%)
értékelték inkább sikeretlennek magukat szakmai szempontból, közülük csupán 1%-ra tehető
azoknak az aránya, akik válaszukat az 1-es kódhoz rendelték.

Hasonló arányokat tapasztaltunk arra a kérdésre, mely az elvégzett munka munkáltató általi
feltételezett elégedettségére kérdezett rá (2.5. kérdés). A válaszadók alig több mint 10%-a
feltételezett teljes mértékű elégedettséget munkáltatója részéről, ugyanakkor 58%-uk,
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hasonlóképpen, a visszafogottabb elégedettségre vonatkozó válaszlehetőség mellett döntött. A
köztes övezet a válaszadók 28%-ának jelentette a választható alternatívát, és szükségszerűen
kevesen voltak azok, akik teljes mértékű elégedetlenséget feltételeztek munkáltatóik részéről
(hiszen ez valamilyen szinten ellentétben is állna az alkalmazásnak és magának a
munkahelyen történő megtartásnak a tényével).

A szakképzés során szerzett szaktudás hasznosítására vonatkozó, numerikus adatokat gyűjtő
kérdéssor kapcsán a rendészeti szakközépiskolát képzettek körében szintén igen magas
válaszadási hajlandóságot tapasztaltunk.
A szaktudás korszerűségét (3.1. kérdés) a válaszadók csaknem egyharmada (27%) teljes
mértékben kielégítőnek találta, míg 46%-uk a 4-es kódhoz rendelte válaszát, vagyis nagy
vonalakban korszerűnek ítélte meg a képzés során megszerzett szaktudását. Mindössze a
válaszadók 1%-a vélte teljes mértékben korszerűtlennek szaktudását, további három személy
(2%) pedig kevéssé korszerűnek. A köztes övezetben elhelyezkedő válaszok 24%-os arányban
jelentek meg.

Ami az általános tudás képzés által megszerzett szintjét illeti, a kapott eredmények a
korábbiaktól kis mértékben eltérő képet mutattak. A 3.2-es kérdésre a válaszadók mindössze
15%-a adott egyértelműen pozitív, maximális elégedettségre utaló választ, a válaszadók fele
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viszont alapjában véve hasznosnak, felhasználható szintűnek érezte a szóban forgó
kategóriába tartozó ismereteit.
Viszonylag magas választási gyakoriság jellemezte a 3-as kódnak megfelelő köztes
kategóriát, ezt ugyanis a válaszadók 32%-a jelölte meg.
Az általános (közismereti) tudást ennek értelmében a rendészeti szakközépiskolát végzettek a
szakismereteknél valamivel kisebb mértékben érzik hasznosíthatónak későbbi munkájuk
során, vagyis nem ez a tudásterület képezné a munkahelyi beválás elsődleges meghatározóját.
Ennek ellenére nem érkezett a nem szakmai jellegű tudás hasznosíthatatlanságára vonatkozó
válasz, és a válaszadók közül mindössze négyen rendelték a csekély mértékű
hasznosíthatóságot jelölő 2-es kódhoz a kérdésre adott válaszukat.

A képzés során megszerzett tudás hasznosíthatóságát érintő kérdéssor következő tétele a
gyakorlati képzettség minőségi és mennyiségi mutatóiról kérte ki a végzett tanulók
véleményét (3.3-as kérdés).
A korábbiakhoz képest a szóban forgó kérdéshez kapcsolódóan az elégedettségi mutatók
lényegesen szerényebb színvonalát tapasztaltuk. A válaszadók mintegy 9%-ánál alacsony,
illetve nagyon alacsony elégedettségi szint volt kimutatható, és igen magas volt a köztes
zónában (elégedettség és elégedetlenség között lavírozó) elhelyezkedő válaszoknak az aránya
(34%). Ennek ellenére, a tényleges válaszadók 42%-a elégedettnek bizonyult a gyakorlati
képzettség időtartamával és minőségével, 15%-uk pedig a teljes mértékű elégedettségi
szintnek megfelelő 5-ös kódot rendelte a kérdésre adott válaszához.
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Az általános és szakmai ismereteken túl, a kérdőív összeállítása, valamint a beérkezett adatok
elemzése során kiemelt hangsúlyt kapott az önmenedzselésre, az álláskeresést és munkahelyi
beilleszkedést facilitáló ismeretekre (és ezek alkalmazhatóságára) vonatkozó információkérés.
Mivel a rendészeti szakközépiskolát végzettek körében a szóban forgó kérdés jelentősége a
teljes mintához viszonyítva erősen korlátozott, ezért a kérdésre (3.4.) adott válaszok is csak a
teljes minta válaszaival összehasonlítva kaphatnak igazi jelentőséget.
A válaszadók közel fele (47%) megfelelőnek ítélte ismeretit és azok alkalmazhatóságát az
álláskeresés és munkahelyi beilleszkedés témakörében, míg 16%-uk teljes mértékű
elégedettséget mutatott. A köztes kategóriában mozgó válaszok e kérdés kiértékelése során is
viszonylag nagy arányban fordultak elő (31%), ezzel szemben jóval alacsonyabb volt az
elégedetlenek (5%) és a teljes mértékben elégedetlenek (1%) száma.
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Összességében elmondható, hogy a rendészeti szakközépiskolát végzettek túlnyomó része
megfelelőnek értékelte a kapott képzést (3.5- kérdés). A tényleges válaszadók 26%-a vélte
úgy, hogy a képzés teljes mértékben megalapozta a sikeres szakmai pályakezdést, míg további
45%-uk elégedettnek bizonyult e tekintetben. Egyetlen olyan válasz sem érkezett, mely
cáfolta volna a kapott képzés szerepét a sikeres pályakezdés megalapozásában. Mindössze a
válaszadók 3%-a mutatott kis mértékű elégedetlenséget. A köztes kategóriának megfelelő 3-as
kóddal a válaszadók 26%-ánál találkoztunk.

A továbbiakban a kérdőív 4-es pontja által felmért elégedettségi mutatókra térünk rá, melyek
hat különálló – a szakképzés szempontjából lényeges minőségi mutatóként szolgáló –
területre vonatkozó vélemények számkódok segítségével történő megadására kérték a végzett
tanulókat.
A képzés során használt tananyagokra vonatkozó kérdésre a válaszadók (a rendészeti
szakközépiskolát végzettek esetében a megkérdezettek közel 100%-a) csupán 1%-a
(mindössze egyetlen személy) kódolta válaszát a mérsékelt elégedetlenséget jelölő 2-es
kóddal. Jóllehet az elégedettség szempontjából köztes kategóriában mozgó, 3-as kódnak
megfelelő válaszok 28%-os arányt képviseltek, mégis elmondható, hogy a válaszadók
többsége elégedettnek bizonyult a használt tananyagokat illetően (51%), 20%-uk pedig a
teljes mértékű elégedettségnek megfelelő 5-ös kódot rendelte válaszához a 4.1-es kérdés
esetében.
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A képzés minősége szempontjából még ennél is kedvezőbb válaszok érkeztek a tanári
munkával kapcsolatos elégedettségre vonatkozó kérdésre (4.2.-es kérdés). A rendészeti
szakközépiskolát végzett válaszadók mintegy 83%-a elégedett (51%), illetve teljes mértékben
elégedett (32%) a tanárok munkájával, míg 16%-uk a köztes kategóriát képviselte, az
elégedettség és elégedetlenség közötti övezetben. A válaszadók közül csupán ketten (ami a
teljes minta 1%-át teszi ki) jelölték meg az elégedetlenségre jellemző 2-es számkódot.

Csaknem azonos elégedettségi szintet tapasztaltunk a végzett hallgatók körében a tanár-diák
kapcsolat vonatkozásában. A válaszadók jelentős része a szakképző iskola tevékenységének e
kommunikációs-interakciós összetevőjével szintén elégedettnek bizonyult, 29%-uk teljes
mértékben, 74%-uk pedig részlegesen. Jóllehet a válaszadók 21%-a számára a szakképző
iskola szintjén tapasztalt tanár-diák kapcsolat hagyott kívánnivalókat maga után, így ők az
elégedettség köztes övezetében helyezték el válaszaikat, ezt a területet mindössze ketten
jelölték meg egyértelműen nem megfelelőnek.

Jóval árnyaltabb volt a kép az elégedettségi mutatók negyedik tagjával (4.5 kérdés), itt
ugyanis az elégedetlenség jóval markánsabb jeleit tapasztalhattuk. Ami az iskolai gyakorlati
oktatás feltételeit illeti (Itt elsősorban a gyakorló- és szemléltető eszközökre gondoltunk a
kérdőív összeállításakor), ezekkel kapcsolatban mindössze a válaszadók 9%-a számol be
teljes mértékű elégedettségről, melyhez a részleges elégedettségi mutatókkal jellemezhető
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további 40% kapcsolódik. Ezzel együtt az elégedettnek bizonyuló végzett tanulók még így
sem érik el az 50%-ot. Az eddigiekhez képest különösen magas a részben és teljes mértékben
elégedetlenek aránya (16, illetve 3%), míg a köztes kategóriába sorolható válaszadók 32%-át
teszik ki a mintának.
Mindez azt mutatja, hogy az infrastruktúra, a korszerű és a gyakorlati képzés során
alkalmazható, a későbbi munkahelyi feltételekre előkészítő és azoknak megfelelő eszközök
használata a rendészeti középiskolákban végzett tanulók véleménye szerint kívánnivalókat
hagy maga után, és ez képezi azt a területet, ahol a képzésjavításra, fejlesztésre szorul az
optimális minőség biztosítása érdekében.

A következő területen, a szakmai vizsgákra történő felkészítés esetében, az elégedettségre
vonatkozó válaszok megoszlása a korábbi tendenciáknak megfelelően igen kedvezően alakult.
A válaszadók közel fele (48%) teljes mértékben elégedett a képzés e területével, 36%-uk
pedig nagy vonalakban elégedett volt a vizsgákra való felkészítéssel, ami szoros összefüggést
mutat a tanárok munkájával való elégedettséggel (a két mutató közötti összefüggés jól
nyomon követhető a rendészeti középiskolát végzettek kifejtést igénylő válaszaiban, valamint
az általuk megfogalmazott javaslatokban).
A válaszadók közül négynél (3%) azonosítottunk elégedetlenséget ezen a területen, míg 13%uk a köztes válaszkategóriát választotta.
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Végül még egy területet azonosítottunk, melynél az elégedettségi mutatók viszonylag
alacsony szintet mutattak, és ez az iskolán kívüli (üzemi) gyakorlati oktatás témaköre.
Jóllehet a válaszadók zöme (65%) részben vagy teljes mértékben elégedettnek (41, illetve
24%) bizonyult a képzés szóban forgó részével és feltételrendszerével, a köztes zónában
felbukkanó válaszokon túl (23%), e dimenzió mentén teljes vagy részleges elégedetlenségre
vonatkozó válaszok is viszonylag magas arányban fordultak elő (összesen 12% a tényleges
válaszadók körében).

Összességében tehát e speciális mintán mindössze két olyan területet találtunk, amelyek a
fejlesztés, illetve a beavatkozás (de legalábbis a célorientált problémafeltárás és –megoldás)
szükségességét vetik fel, és mindkét terület a szakmai gyakorlat szélesebb területébe
ágyazódik.
A pragmatizmusig leegyszerűsítve: a képzés színvonalának további emelését a végzettek
véleményeiből kiindulva a rendészeti szakközépiskolák területén egyrészt a belső gyakorlat
infrastrukturális, eszköz jellegű fejlesztésével, másrészt pedig az iskolán kívüli (üzemi,
vállalati) gyakorlati oktatás mennyiségének és minőségének (bővítéssel és állandó szakmai
ellenőrzéssel) javításával érhetik el az ügyben érintettek.
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Statisztikai feldolgozás eredményei
(n=152 fő)
Rendészeti képzést folytató intézményekben végzettek --- n=152 fő
Adatjellemzők/változók*

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.4

4.5

4.6

4.7

átlag

4,3933

4,1842

3,7417

3,7829

3,9737

3,7829

3,6133

3,7171

3,9342

3,9079

4,1316

4,0526

3,3618

4,3026

3,7417

korrigált tapasztalati szórás(s)

0,7763

0,8091

0,7786

0,6703

0,8052

0,7271

0,8883

0,8332

0,8029

0,7128

0,7158

0,7440

0,9529

0,7977

0,9897

relatív szórás(V)

17,67%

19,34%

20,81%

17,72%

20,26%

19,22%

24,58%

22,42%

20,41%

18,24%

17,33%

18,36%

28,34%

18,54%

26,45%

* A tanulói kérdőív itemjei-hez rendelten
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8. Speciális szakiskolát végzettek statisztikai adatainak elemzése
A munkába állásra, munkahelyi beilleszkedésre vonatkozó kérdéssorozatot illetően a speciális
szakiskolát végzett tanulóknál (N=169) meglehetősen alacsony válaszadási hajlandóságot
tapasztaltunk, amely jelentős különbséget mutatott a szóban forgó csoport más
kérdéssorozatok kapcsán tapasztalt válaszadási gyakoriságához képest. Úgy tűnik tehát, hogy
a munkába állás és munkahelyi beilleszkedés témáihoz valamilyen kevéssé körvonalazható
okból adódóan nem szívesen szólnak hozzá a végzett tanulók, ami azonban (miként az a
korábbi adatokból kitűnik) nem vezethető vissza a kérdéses szakmacsoport tagjainak
munkába állási nehézségére vagy problémáira.
A teljes értékű munkatársként való kezelés kérdésére (2.2.-es kérdés) a megkérdezettek alig
egyharmada válaszolt, a tényleges válaszadóknak pedig közel a fele (44%) úgy érzi, hogy
munkahelyén teljes értékű munkatársként kezelik. További 26% a válaszadók közül szintén
elégedettnek bizonyul a befogadottság kérdését illetően, míg a válaszadók 17%-a, a 3-as
kódhoz rendelve válaszát, közepesnek ítéli meg a munkatársak által kinyilvánított teljes
értékűséget. Viszonylag magas arányban fordultak elő e kérdés szerint részleges vagy teljes
elégedetlenségre vonatkozó válaszok (4, illetve 9%), ami azt mutatja, hogy a szóban forgó
területen nem ritkák a kevésbé kedvező munkatársi visszajelzések.
Úgy érzi, teljes értékű munkatársként kezelik
munkahelyén?
Válaszadók száma, n=47 fő.
1; 4; 9%
2; 2; 4%
3; 8; 17%

5; 21; 44%

1
2
3
4
5

4; 12; 26%

Hasonlóképpen, igen magas arányú elégedetlenséget kifejező választ rögzítettünk az
elvégzendő munkával kapcsolatos elégedettségre vonatkozó kérdés (3.3.)esetében. Jóllehet a
válaszadók több, mint fele (46, illetve 22%) teljes vagy részleges elégedettségről számolt be
az elvégzendő munka minőségi és mennyiségi jellemzőivel kapcsolatban, 12%-uk kevéssé,
avagy egyáltalán nem mutatott elégedettséget e területen. A középső övezetbe (az ötfokozatú
skálán a középső értéket választó, az elégedettség és elégedetlenség között lavírozó
válaszadók) a végzettek mintegy 20%-a volt besorolható. További megvizsgálandó területet
képezne az elégedetlenség hátterének és okainak a feltárása a speciális szakiskolát végzettek
és már dolgozó személyek körében (széles körű vagy specializált feladatok, munkaidő és más,
nem konkrétan az elvégzett munkához kapcsolódó feltételek és tényezők, valamint ezek
esetleges egymásra hatásai stb.).
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Elégedett Ön azzal a munkával, melyet végez?
Válaszadók száma, n=51 fő.
1; 5; 10%
2; 1; 2%
3; 10; 20%

5; 24; 46%

1
2
3
4
5

4; 11; 22%

Igen érdekes válaszok érkeztek a munkába állás és munkahelyi beilleszkedés következő
részterületére vonatkozó kérdés kapcsán (2.4-es kérdés). A Sikeres szakembernek tartja-e
magát? kérdésre mindössze a tényleges válaszadók 28%-a adott teljes mértékű elégedettségre
utaló választ, míg 25%-uk részben sikeres szakemberként tekintett önmagára. A válaszadók
túlnyomó része a köztes kategóriát képviselő 3-as számkódhoz rendelte hozzá válaszát, míg
fennmaradó 13% egyáltalán nem, avagy csak részben tartotta magát sikeres szakembernek (9,
illetve 4%). Úgy néz ki tehát, hogy a szóban forgó kérdés alapján tapasztalt válaszok
némiképp összhangban állnak a kérdéssorozat egészén tapasztalt tendenciával, és a munkába
állás és beilleszkedés folyamata nem tekinthető zavartalannak a speciális szakiskolát
végzettek körében sem.
Az elégedetlenségre vonatkozó válaszok viszonylag magas aránya ebben az esetben
valamelyest csökkenteni látszik a megfelelési vágy hatásának magyarázó értékét.
Sikeres szakembernek tartja magát?
Válaszadók száma, n=53 fő.

5; 15; 28%

1; 2; 4%

2; 5; 9%
1
2
3
3; 18; 34%

4
5

4; 13; 25%

Végül a beválást és beilleszkedést munkáltatói oldalról megközelítő kérdés (2.5.) kapcsán
elmondható, hogy a válaszadók körében az elégedettség bizonyult a jellemző viszonyulási
formának. A beérkezett válaszok 40%-ánál teljes, míg 44%-uknál részleges elégedettségi
szintet találtunk, ami azt jelenti, hogy a munkával való elégedettség viszonylag alacsony
szintje elsősorban nem a munkáltatók visszajelzéseire vezethető vissza, hanem talán inkább a
munkatársi viszonyulástól és megítéléstől valamint más, egyelőre még tisztázatlan
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feltételektől. A válaszadóknak mindössze 6%-a fejezett ki részleges vagy teljes elégedettséget
a munkaadó ez irányú hozzáállásával kapcsolatban, míg öten a köztes kategóriának megfelelő
3-as kódot rendelték válaszukhoz.
Mennyire elégedett munkaadója Ön szerint a
munkájával?
Válaszadók száma, n=48 fő.
1; 1; 2%

2; 2; 4%
3; 5; 10%
5; 19; 40%

1
2
3
4

4; 21; 44%

5

A szakképzés során szerzett szaktudás hasznosítására vonatkozó, numerikus adatokat gyűjtő
kérdéssor kapcsán az előző kérdéssorozatra jellemző válaszgyakorisághoz viszonyítva igen
magas válaszadási hajlandóságot regisztráltunk a speciális szakiskolát végzett tanulók
körében.
A képzés során szerzett szaktudás korszerűségére vonatkozóan (3.1- kérdés) a végzettektől
alapvetően pozitív visszajelzéseket kaptunk. A válaszadók közel 80%-a teljes, avagy nagy
vonalakban elégedettnek bizonyult e tekintetben (31, illetve 45%-os előfordulási
gyakorisággal). A köztes övezetbe, komoly hiányokat fedezve fel a megszerzett szaktudás
korszerűségében, a válaszadók mintegy 20%-ának válasza került besorolásra, és mindössze
öten ítélték részlegesen vagy teljes mértékben korszerűtlennek, a kor követelményei közepette
felhasználhatatlannak szakismeretüket.
Mennyire korszerűnek ítéli meg a képzése során
szerzett szaktudását?
Válaszadók száma, n=157 fő.
1; 1; 1%
2; 4; 3%
3; 31; 20%

5; 49; 31%

1
2
3
4
5

4; 72; 45%

Hasonló eloszlást mutattak a 3.2.-es kérdésre adott válaszok. Valamivel kisebb arányban
ugyan, de a válaszadók általános (nem szakmai jellegű) tudásukat is értékesnek és
hasznosíthatónak vélték nagy vonalakban (48%), avagy teljes egészében (21%). 26%-os
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arányban fordultak elő a köztes kategóriának megfelelő 3-as számkóddal ellátott válaszok,
míg az általános tudásukkal elégedetlenek aránya igen alacsony volt.
Milyennek ítéli meg a nem szakmai (általános)
tudása hasznosíthatóságát?
Válaszadók száma, n=155 fő.
1; 3; 2%
5; 33; 21%

2; 5; 3%
3; 41; 26%

1
2
3
4
5

4; 73; 48%

Igen magas elégedettségi szintet tapasztaltunk a speciális szakiskolát végzettek körében a
gyakorlati képzés időtartamával és minőségével kapcsolatban (3.3. kérdés). A magas
válaszhajlandóságon túl, a válaszadók közel 80%-a teljes mértékben, avagy nagy vonalakban
kielégítő színvonalúnak és felhasználhatónak tartja a szakiskolában folyó gyakorlati képzést
(34, illetve 43%). 19%-uk válaszai a köztes övezetben helyezkedtek el, és mindössze a
válaszadók 4%-a jelzett teljes vagy részleges elégedetlenséget a gyakorlati képzettség
színvonalával. Mindebből arra következtethetünk, hogy a képző intézmények egy
meglehetősen gyakorlatorientált típusát különítettünk el a speciális szakiskolák kiemelésével,
ami a végzett tanulók elégedettségi mutatóiban is megfelelően kifejezésre jut.
Milyennek ítéli meg gyakorlati képzettségének
minőségét és időtartamát?
Válaszadók száma, n=158 fő.
1; 1; 1%
2; 5; 3%
3; 30; 19%

5; 53; 34%

1
2
3
4
5

4; 69; 43%

Lényegesen alacsonyabb elégedettségre utaló válaszokat tapasztaltunk az önmenedzselésre, az
álláskeresést és munkahelyi beilleszkedést facilitáló ismeretekre és azok alkalmazhatóságára
vonatkozóan (3.4-es kérdés). A válaszadók közel 10%-a részben vagy teljes mértékben (8,
illetve 1%) elégedetlen e specifikus ismeretek alkalmazhatóságát illetően. Igen magas arányú
volt a részleges elégedettségre utaló válaszoknak az előfordulása (46%), valamivel
kevesebben ítélték teljes mértékben kielégítőnek (23%) e területet, és sokan rendelték a köztes
elégedettségi kategóriának megfelelő 3-as kódhoz válaszukat (22%). Ez azt jelenti, hogy az
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általános és szakmai ismereteken túl a munkába állás és munkahelyi beilleszkedés e rendkívül
fontos tényezőit sem szabad elhanyagolni, és figyelmen kívül hagyni.
Milyen szintűnek ítéli meg azokat az ismereteit- és
alkalmazhatóságukat, amelyekre Önnek az
álláskeresésben, majd a munkahelyi
beilleszkedésben volt szüksége?
Válaszadók száma, n=145 fő.
1; 2; 1%
2; 12; 8%

5; 34; 23%

1

3; 32; 22%

2
3
4
5

4; 65; 46%

Összességében a speciális szakiskolában végzett tanulók túlnyomó része megfelelőnek
értékelte a kapott képzést és úgy vélték, hogy az teljes mértékben, de legalábbis nagy
vonalakban megalapozta a sikeres szakmai pályakezdést (28, illetve 44%). Míg a köztes
kategóriába sorolható kóddal a válaszadók 17%-ánál találkoztunk, addig a válaszadók 11%-a
vélte nem megfelelőnek vagy kielégítőnek a képzést a sikeres szakmai pályakezdés
szempontjából.
Megítélése szerint a képzés milyen mértékben
alapozta meg a sikeres szakmai pályakezdést?
Válaszadók száma, n=143 fő.

5; 40; 28%

1; 5; 3% 2; 11; 8%
3; 24; 17%

1
2
3
4
5

4; 63; 44%

Rátérünk a továbbiakban a kérdőív 4-es pontja által felmért elégedettségi mutatókra, melyek
hat különálló – a szakképzés szempontjából lényeges minőségi mutatóként szolgáló –
területre vonatkozó vélemények számkódok segítségével történő megadására kérték a végzett
tanulókat. E kérdéssorral kapcsolatban a korábbiaknál is nagyobb válaszadási hajlandóságot
regisztráltunk a végzett hallgatók részéről.
A képzés során használt tananyagokra vonatkozó kérdésre a válaszadók 80%-a kedvező
véleményt nyilvánított: közel 50%-uk nagy vonalakban, 33%-uk pedig teljes mértékben
elégedett a tananyagokkal. Mindössze a válaszadók 3%-a rendelte válaszát a mérsékelt
elégedetlenséget jelölő 2-es kódhoz, míg egyetlen olyan végzett sem volt, aki teljes mértékben
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elégedettnek bizonyult volna a tananyagok tekintetében. A bizonytalan/köztes kategóriába a
válaszadók mintegy 17%-a került.
Mennyire elégedett a használt tananyagokkal?
Válaszadók száma, n=163 fő.
1; 0; 0%
2; 5; 3%
3; 28; 17%

5; 54; 33%

1
2
3
4
5

4; 76; 47%

Kiemelkedően pozitív hozzáállást tapasztaltunk a speciális szakiskolát végzett tanulók
körében a tanárok munkájával kapcsolatban. A válaszadók több mint fele teljes mértékben
elégedettnek bizonyult e tekintetben, míg további 32%-uk is részleges megelégedettséggel
minősítette a tanári munkát. A 165 válaszadóból mindössze négyen tettek teljes vagy
részleges elégedetlenségről tanúbizonyságot, míg a fennmaradó 7%-nak a válasza az
elégedettség és elégedetlenség között elhelyezkedő köztes kategóriában foglalt helyet.
Mennyire elégedett a tanárok munkájával?
Válaszadók száma, n=165 fő.
1; 2; 1%
2; 3; 2%
3; 12; 7%
1
2
3
4; 53; 32%

5; 95; 58%

4
5

Szintén kiemelkedő elégedettségi szintet tapasztaltunk a tanár-diák kapcsolat területén a
speciális szakiskolát végzettek körében (4.4.-es kérdés). A válaszadók jelentős része a
szakképző iskola tevékenységének e kommunikációs-interakciós összetevőjével szintén
elégedettnek bizonyult, 58%-uk teljes mértékben, míg 28%-uk részlegesen.
Jóllehet a válaszadók 10%-a számára a szakképző iskolában tapasztalt tanár-diák kapcsolat
hagyott kívánnivalókat maga után, így ők az elégedettség köztes övezetében helyezték el
válaszaikat, ezt a területet mindössze a válaszadók 4%-a ítélte meg részben vagy teljes
mértékben kedvezőtlenül.
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Mennyire elégedett a tanár-diák kapcsolattal?
Válaszadók száma, n=165 fő.
1; 4; 2%
2; 4; 2%
3; 16; 10%

1
2
3

5; 94; 58%

4; 47; 28%

4
5

A gyakorlati oktatás feltételrendszerét illetően, a gyakorlat színvonalára vonatkozó korábbi
kérdésekkel összhangban, a speciális szakiskolát végzett tanulók jelentős hányada
elégedettnek bizonyult, 43%-uk a teljes, míg további 41%-uk a részleges elégedettségnek
megfelelő válaszkódokat adott a témát érintő kérdésre (4.5.). A válaszadók közül igen
kevesen (5%) találtak jelentős vagy részleges kivetnivalókat a rendelkezésre álló
feltételrendszerben, míg a fennmaradó 11% a köztes kategóriának megfelelő választ adott a
kérdésre.
Mennyire elégedett az iskolai gyakorlati oktatás
feltételeivel (gyakorló eszközök)?
Válaszadók száma, n=163 fő.
1; 1; 1%
2; 6; 4%
3; 18; 11%
5; 71; 43%

4; 67; 41%

1
2
3
4
5

A tanári munka színvonalával valamilyen szinten kapcsolatba hozható módon, a végzett
tanulók a vizsgákra való felkészítéssel is jobbára elégedettek..
A válaszadók több mint fele (55%) teljes mértékben, 32%-uk pedig nagy vonalakban szintén
elégedett volt a vizsgákra való felkészítéssel. A válaszadók közül csupán hat személynél (4%)
azonosítottunk elégedetlenséget ezen a területen, míg 9%-uk a köztes válaszkategóriát
választotta.
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Mennyire elégedett a szakmai vizsgákra való
felkészítéssel?
Válaszadók száma, n=164 fő.
1; 3; 2%
2; 3; 2%
3; 14; 9%

1
2
3

5; 92; 55%

4; 52; 32%

4
5

Valamivel szerényebb elégedetlenségi mutatókat rögzítettünk az iskolán kívüli gyakorlati
oktatás tekintetében (4.7 kérdés). Jóllehet a válaszadók túlnyomó része elégedettnek bizonyult
a képzés szóban forgó összetevőjével (45%-ra rúgott a teljes mértékben, míg 36%-ot tett ki a
nagy vonalakban elégedett tanulóknak az aránya), viszonylag sokan (6%) számoltak be teljes
vagy részleges elégedetlenségről a külső gyakorlati képzés vonatkozásában. Ennek oka
ugyanakkor az eredmények alapján nem kellőképpen tisztázott.
A válaszadók 13%-ának válasza a köztes kategóriában esett.
Mennyire elégedett az iskolán kívüli (üzemi, vállalati)
gyakorlati oktatással?
Válaszadók száma, n=141 fő.
1; 7; 5%
2; 2; 1%
3; 19; 13%

5; 62; 45%

1
2
3
4

4; 51; 36%

5

Összességében e speciális minta kapcsán sajátosságként az elvégzendő munkával kapcsolatos
részleges elégedetlenséget, valamint a gyakorlati képzés infrastrukturális és tartalmi oldalával
való magas fokú elégedettséget emelhetjük ki. Külön figyelmet igényelnek a munkába állás és
beilleszkedés hatékonyságát, összességében a sikeres pályakezdést lehetővé tevő és segítő
sajátos ismeretek, melyek a válaszadók véleményei alapján a képzés viszonylagos
hiányosságaiként tekinthetőek.
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Statisztikai feldolgozás eredményei
(n=168 fő válaszadása alapján)

Speciális szakiskolai képzésben végzettek --- n=168 fő
Adatjellemzők/változók*

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.4

4.5

4.6

4.7

átlag

3,9362

3,9412

3,6415

4,1458

4,0446

3,8258

4,0633

3,8069

3,8531

4,0982

4,4303

4,3515

4,2331

4,3841

4,1277

korrigált tapasztalati szórás(s)

1,2581

1,2870

1,1110

0,9223

0,8192

0,8690

0,8422

0,9376

1,0275

0,7874

0,8057

0,9292

0,8357

0,8609

1,0341

relatív szórás(V)

31,96%

32,66%

30,51%

22,25%

20,25%

22,71%

20,73%

24,63%

26,67%

19,21%

18,19%

21,35%

19,74%

19,64%

25,05%

* A tanulói kérdőív itemjeinek megfelelően
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9. Intézményi felmérés esettanulmánya
– A NONAME Szakképző Iskola és Kollégium, ÉK Magyarország – esettanulmánya
A szakképző iskolákba kiküldött kérdőívek igényes és értékelhető kitöltésének példájaként
emeljük ki a NONAME Szakképző Iskolát és Kollégiumot. Jóllehet a visszaküldési aránya
mindössze 13%-os volt, a beérkezett kérdőívek értékelhetőek, jól felhasználható anyagokat
szolgáltattak, ritkán találkoztunk kihagyott kérdésekkel, a kérdésnek nem megfelelő vagy
értelmezhetetlen, oda nem illő válaszokkal. A 34 darab visszaérkezett kérdőívből így 32
értékelhető és rögzíthető volt. A kifejtő jellegű kérdések kapcsán is értelmes mondatfűzést,
indoklást tartalmazó, magyarázó jellegű válaszokat kaptunk.
A megkérdezettek közel fele jelenleg továbbtanuló (15 fő), míg a fennmaradó rész arról
számol be, hogy az elmúlt egy évben már dolgozott, de jelenleg nincs munkahelye (13 fő).
Mindössze négy személynek nem volt még munkahelye.
Leggyakrabban az ismeretségi körtől, illetve családtagoktól kapnak segítséget a tanulók az
álláskereséshez (10 fő), kisebb hányaduk a médiából (újsághirdetés, internet) szerzi be a
munkába álláshoz szükséges alapinformációkat. Három tanuló az iskola segítségéről számolt
be, míg ketten a munkaügyi központ közvetítése által találtak rá munkahelyükre.
A hiányosságok és javaslatok megfogalmazása kapcsán a szakképző iskola hallgatói
elsősorban a gyakorlati képzés hiányosságait nevezték meg. A gyakorlati képzés
időtartamának növelése, a gyakorlati eszközök folyamatos fejlesztése a végzett tanulók szerint
a képzés fejlesztésének legfontosabb mozgatórugóját képezi. A hasznosítható tananyagok
közül a szakmai ismeretek magasan az első helyen szerepelnek.
A munkába állásra, munkahelyi beilleszkedésre vonatkozó kérdéssorozatra a szakképző
iskolában végzett tanulóknak közel fele válaszolt csupán. Többségükben arról számoltak be,
hogy munkahelyükön teljes értékű munkatársként kezelik őket (mindössze egyetlen személy
érzékelte ennek az ellenkezőjét), és elégedettek az elvégzendő munkával (a válaszadók 78%-a
számolt be teljes, avagy részleges elégedettségről). Ennek ellenére a szakképző iskola
véleményt nyilvánító végzett tanulóinak mindössze 11%-a tartja teljes mértékben sikeres
szakembernek magát, 33%-uk csak részben, legtöbben azonban a köztes kategóriában
helyezkednek el a szóban forgó kérdés tekintetében.
A 2.4.-es kérdés kapcsán a véleményt nyilvánítók igen nagy arányban (94%) úgy értékelték,
hogy munkaadójuk elégedett az általuk elvégzett munka színvonalával, és egyetlen válaszadó
sem rendelte válaszához az elégedetlenségnek megfelelő 1-es és 2-es kódokat.
A szakképzés során szerzett szaktudás hasznosítására vonatkozó, numerikus adatokat gyűjtő
kérdéssor kapcsán a korábbiaknál magasabb válaszadási hajlandóságot tapasztaltunk a
szakképző iskolát végzettek körében.
Összességében elmondható, hogy a végzettek nem túl kedvezően ítélik meg a képzés során
szerzett szaktudásukat (50% alatt maradt a szakmai képzést részlegesen vagy teljes mértékben
korszerűnek ítélők aránya), még inkább a nem szakmai (általános) tudásuk hasznosíthatóságát
(mindössze a 30%-os a 4-es és 5-ös kóddal ellátott, elégedettséget kifejező válaszok aránya).
A gyakorlati képzettség minőségét és időtartamát illetően a válaszok igen nagy szóródást
mutattak az egyes értékek mentén, de e kérdés mentén is magas arányú volt azoknak az
aránya, akik kedvezőtlenül ítélték meg a képzés szóban forgó összetevőjét.
Az álláskeresést és munkahelyi beválást segítő ismereteknek az alkalmazhatóságát illetően az
általános tendenciáknak megfelelő válaszok érkeztek, összességében azonban e tekintetben is
inkább az elégedettség felé mozdultak el a véleményt nyilvánítók válaszai.
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A köztes kategóriába sorolható a válaszok többsége a 3.5. kérdésre, mely arra kérdezett rá,
hogy a végzettek szerint milyen mértékben alapozta meg a képzés a sikeres szakmai
pályakezdést. 14%-a a válaszadóknak azonban kedvezőtlen választ adott a szóban forgó
kérdésre.
A szakképző iskolára vonatkozó elégedettségi mutatók alapján azt tapasztaltuk, hogy a
végzett tanulók többnyire a képzés valamennyi összetevőjével elégedettek. Különösen magas
elégedettségi mutatókat tapasztaltunk a képzés során felhasznált tananyagok, a tanárok
munkájával, valamint a tanár-diák kapcsolat tekintetében. Valamivel szerényebb mutatókat
azonosítottunk az iskolán kívüli gyakorlati oktatás, valamint a gyakorlati oktatás
feltételrendszerével (gyakorlóeszközök) kapcsolatban.
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Statisztikai feldolgozás eredményei
(n=32 fő)

NONAME Szakképző Iskola --- n= 32 fő
Adatjellemzők/változók*

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.4

4.5

4.6

4.7

átlag

4,2941

4,0000

3,2222

4,3333

3,4444

3,3077

3,1923

3,3333

3,3636

3,7813

4,0000

3,9375

3,5313

4,0938

3,5938

korrigált tapasztalati szórás(s)

1,1600

1,2834

1,1660

0,5941

0,8916

0,6177

1,3570

0,8563

0,9535

0,6591

0,8032

0,9817

1,1067

0,8175

1,1031

relatív szórás(V)

27,01%

32,08%

36,19%

13,71%

25,88%

18,67%

42,51%

25,69%

28,35%

17,43%

20,08%

24,93%

31,34%

19,97%

30,69%

* a tanulói kérdőív itemjeinek megfelelően
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Összefoglalás
Az iskolai rendszerű szakképzésben végzettek teljes körű kérdőíves kikérdezése
(eredményesen elhelyezkedő pályakezdők, továbbtanulók, elhelyezkedési nehézségekkel
küzdők vagy munkanélküli fiatalok), észrevételeinek és személyes tapasztalatainak
összegyűjtése: a képző helyek és a munkaadók számára egyaránt értékes tapasztalatokat
nyújtanak.
A szakképző intézmények akkor lesznek képesek potenciálisan jó foglalkoztatási esélyekkel
rendelkező fiatalokat a munkaerőpiacra kibocsátani, ha a mindenkori társadalmi-gazdasági
folyamatokhoz dinamikusan tudnak alkalmazkodni. Az Európai Közösség globális munkaerőpiaci folyamatai, a hazai munkaerő foglalkoztatás nehézségei arra hívják fel figyelmünket,
hogy a korszerű és közvetlenül hasznosítható szakmai műveltség egyetlen gazdasági
szektorban/régióban/térségben sem nélkülözhető.
Az elvárt, illetve prognosztizálható munkaerő szükségletekre alapozott szakképzési
programtervezéssel, a dinamikusan reagáló, tanuló szervezetként működő szakképzési
intézményrendszerrel, a tanítási-tanulási folyamatok tudatos pedagógiai szabályozásával, a
mérési-értékelési rendszer fejlesztésével a képzési kimeneteken folyamatosan biztosítható a
képzettek sikeres munkába állása/munkahelyi beilleszkedése a munkaadók partnerségi
együttműködése mellett.
A sikeres és kölcsönösen előnyös együttműködés céljait, megvalósítási folyamatait azonban a
képzést folytató intézményeknek, a potenciális munkáltatóknak és szakmai kamaráknak,
továbbá a képzésben részt vevőknek együttes tevékenységgel kell megvalósítaniuk. Éppen
ezért nem nélkülözhető az átfogó országos szakképzési információs források létrehozása, sem
a funkcionálisan jól működő intézményi képzésfejlesztés. Ebben a folyamatban
munkáltatóknak – pedagógusoknak – végzős diákoknak és a végzett pályakezdőknek
érdemben együtt kell működnie.
A tanulmány alapjául szolgáló kutatás is igazolja, hogy a végzettek teljes körű
felmérése/kikérdezése ma már nem technikai jellegű probléma. Sokkal inkább a kölcsönösen
érdekeltek sikeres együttműködésének partnerségi erőpróbája.
Az első teljes körű pilot-felmérés során az iskolák együttműködési készsége nem volt teljes
értékű, hiszen alig 300-at meghaladó intézménytől kaptunk vissza kérdőíveket.
A kikérdezettek elkötelezettsége/kötődése is problémákat vetett fel sok iskola esetében. A
visszaérkezett kérdőívek kitöltése számos esetben hiányos-, durva hibákkal és a
személyeskedő, minősítő stílussal volt jellemezhető. A vélemény- nyilvánítás készségeinek
fejlesztése, tudatos kezelése is nagyobb figyelmet érdemel a jövő szakembereinek
személyiségfejlesztésében.
A nyomdailag könnyen kezelhető, kitöltését tekintve egyszerű technikájú kérdőívek felvétele,
adatrögzítése, feldolgozása, értékelése ugyancsak pilot jellegű tapasztalatokkal szolgált. A
kutatók alapadatokat, az álláskeresést és munkahelyi beilleszkedést feltáró, a szakmai képzés
hasznosíthatóságát értékelő és a képzés fejlesztését támogató észrevételeket gyűjtöttek a
kérdőíves eljárással.
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A zárt kérdezési technika mellett olyan kifejtő kérdéseket is kaptak a végzett tanulók,
amelyek rövid terjedelmű szöveges formátumú válaszadást igényeltek. A tanulók többsége ezt
redundáns átfedésekkel, az írásbeli kommunikáció sok nehézségével megküzdve –
részlegesen válaszolta meg.
A feldolgozásra került 4200 kérdőív szakmai eredményeit az alábbiakban összegezzük
A 2004-ben végzett válaszadók 42%-a tudott sikeresen elhelyezkedni a szakképzettség
megszerzését követő 6 hónapon belül. 44%-uk továbbtanuló, további 14%-uk a felmérés
időpontjában nem rendelkezik munkahellyel. Közülük 1/3-uk dolgozik lakókörnyezete
közelében. Foglalkoztatásukat tekintve 64%-uk dolgozik a szakképesítésének megfelelő
munkakörben. A szakmacsoportonkénti foglalkoztatást vizsgálva az egészségügyi
szakmákban, a gépész szakmákban, a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztrációs,
vendéglátás-idegenforgalom pályákon jellemző a szakképesítésnek megfelelő foglalkoztatás.
A szakképesítésének nem megfelelő munkakörben dolgozók az álláskeresési segítséget
(tanácsadást) az alábbi rangsor szerint kapták: ismeretségi körből, illetve családtagoktól,
munkaügyi szervezettől, iskolájától. A felmérésből jól tükröződik, hogy az iskolai
álláskeresési segítség hiánya érdemben megfogalmazódik a végzettek részéről. A képzés jól
megalapozta a pályakezdést, és csak 20%-uk elégedetlen azzal. Az iskolán kívüli gyakorlati
oktatással szemben azonban már többen fogalmazzák meg fenntartásaikat (26%-uk
elégedetlen vele). A végzettek negyede tehát nem elégedett a külső szakmai gyakorlatokkal.
A beérkezett tartalmi vélemények főbb tendenciáinak megállapítása és az adathalmaz
rendszerezése végett öt alapkategóriába és egy kiegészítő gyűjtő (egyéb) kategóriába
csoportosítottuk a kapott szöveges válaszokat, szem előtt tartva az átláthatóság szempontját,
valamint a további feldolgozások által támasztott igényeket. A tényleges válaszadók körében
a hasznosítható tananyagok közül a szakmai ismeretek szerepelnek az első helyen (75%), ezt
követi a szakmai (belső és külső) gyakorlat (14%), majd azonos súllyal a (szakmai) idegen
nyelv és a közismereti tárgyak (4-4%).
A tényleges válaszadók körében a képzés gyakorlati jellegének és konkrét
felhasználhatóságának a hiánya magasan az első helyen szerepelt (57%), ami azt jelenti, hogy
a végzettek elsősorban az életszerűséget hiányolják. Az adott kategórián elért eredmények
nagyságrendje ugyanakkor több, a megkérdezettek által megfogalmazott problémát takar, és a
gyakorlati képzés viszonylagos rövidsége mellett az adatok alapján egyértelmű, hogy a
minőségi hiányosságok is számottevőek (a külső gyakorlati helyek felkészületlensége és nem
megfelelő munkája, a belső gyakorlatok minősége és tartalma stb.). A tényleges válaszadók
körében a megfogalmazott javaslatokat illetően a gyakorlatiasság, életszerűség fokozása, a
külső és belső gyakorlatok mennyiségi és minőségi javítása szerepelt az első helyen (53%).
Második helyen az eszközellátást és eszközkorszerűsítést emelték ki a megkérdezettek, de
nagy számban fordultak elő a szakismereti tárgyak fejlesztésére, törvényi és adminisztratív
lépésekre vonatkozó javaslatok is.
A gyakorlati felkészültség iránti orientáció két csoportnál játszik meghatározó szerepet. A
sikeresen elhelyezkedett, munkahellyel rendelkezők a szaktudásuk fontos részének tekintik a
gyakorlati felkészültségüket, és teljesebb értékű külső szakmai gyakorlat iránti igényüket
fogalmazzák meg. A külső szakmai gyakorlóhelyeken letöltött gyakorlatok teljesítésének
időtartamát, helyszínét és az ott végzett feladatrendszert tekintik fontosnak a gyakorlati
felkészültség szempontjából. A másik érintett csoportba azok a végzettek tartoznak, akik még
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nem tudtak elhelyezkedni a szakképzési tanulmányaik befejezése óta. Ők jobb szakmai
felkészültséget szerettek volna szerezni a képzésük során, s úgy tekintik, hogy sikertelenségük
egyik oka a megfelelő színvonalú gyakorlati felkészültség hiánya.
• A végzett tanulók az egyes területeket eltérő módon kezelték az értékelésben. Azok a
tanulók, akik elhelyezkedési, munkába állási nehézségekkel álltak szemben, az
önértékelést igénylő, saját helyzetük megítélését igénylő kérdésekre tömegesen nem
válaszoltak.
• A teljes adatbázisban szereplő mintára és annak vizsgált részmintáira vonatkozóan
elmondható, hogy a végzettek – foglalkoztatási állapotuktól ugyan részben függően –
de szaktudásukat az átlagosnál jobbnak minősítik.
A tanulmányaik befejezését követően sikeresen elhelyezkedők véleményalkotása
 A munkahellyel rendelkezők körében jellemző állítás volt, hogy teljes értékű
munkatársként kezelik őket (81%) . Úgy vélik, hogy munkaadóik elégedettek velük
(88%). A szaktudás, általános felkészültség értékelése jó megítélést kapott. Kisebb
mértékben, de jelzik a gyakorlati képzettséggel kapcsolatos hiányokat (14%-uk
elégedetlen vele.). A szaktudás hasznosíthatósága vonatkozásában a rangsorolt
átlageredmények közül az első ranghelyre a szaktudás korszerűségének megítélése
kerül. Ez tehát alapvető szerepet játszott foglalkoztatásuk sikerében. Ehhez
kapcsolódik második ranghelyen az általános és a gyakorlati szaktudás
hasznosíthatósága. A leggyengébbnek sikeres szakember voltukat ítélték meg, a
legnagyobb mértékű relatív szórás mellett. Feltételezhető, hogy önértékelésük a
munkahelyi beilleszkedés sikeressége folytán reálisabb, hitelesebb, mint a más
csoportokba sorolt társaiké.
A továbbtanulók szakképzés/intézmény értékelése
A továbbtanulók szakképző iskolájuk tevékenységében leginkább a tanárok munkájával
voltak elégedettek, amelyet a rangsorban a szakmai vizsgákra történő felkészítés és a jó tanárdiák kapcsolat követ. A legelégedetlenebbek (x=3,53 átlagos skálaérték mellett) az iskolán
kívüli szakmai gyakorlatokkal; azt csak közepes szintűre minősítik. A továbbtanulók közel
70%-a nagy vonalakban, illetve teljes mértékben elégedettnek bizonyult a használt
tananyagok tekintetében, ami igen kedvező eredménynek számít. Az álláskeresést és
munkahelyi beilleszkedést elősegítő és megkönnyítő ismeretekre, valamint azok
alkalmazhatóságára vonatkozó kérdést vizsgálva a továbbtanulók szintjén is fennállt a korábbi
tendencia, melynek értelmében, a szóban forgó területhez kapcsolódó ismeretek viszonylag
kevés figyelmet kapnak a képzés során.
 Az iskolai gyakorlati oktatással való teljes vagy részleges elégedettséget mutatók
aránya meghaladta az 50%-ot (24, illetve 34%), a továbbtanulók közel 15%-a az
elégedettség alsó övezetében foglalt helyet: 10%-uk részben, 4%-uk pedig teljes
mértékben elégedetlen. Meglepően magas elégedettségi mutatókat tapasztaltunk az
iskolán kívüli gyakorlati oktatásra vonatkozóan. A továbbtanulók mintegy 80%-a
elégedett a képzés ezen elemét illetően, azaz a továbbtanulók társaiknál lényegesen
kedvezőbben ítélik meg az iskolán kívüli gyakorlati oktatás színvonalát.
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 A válaszadók közel kétharmadát teljes értékű munkatársként kezelik a
munkahelyeken.
Közel ugyan ilyen mértékben elégedettek is azzal a munkával, amelyet végeztek. A
szakmai vizsgákra történő felkészítést jó színvonalúnak tekintik. 20%-uk tekinti
gyenge felkészültségű szakembernek önmagát. Egynegyedük szerint a képzés nem
alapozta meg a sikeres szakmai pályakezdést, amely a foglalkoztatási nehézségeik
egyik tényezője.
Átmenetileg foglalkoztatottak véleményalkotása
 Úgy ítélték meg, hogy munkaadójuk elégedett volt a munkájukkal (x=4,05)
Viszonylag teljes értékű munkatársként kezelik őket. Közepesnél kissé jobbra
értékelik szaktudásuk korszerűségét. Minden más vonatkozásban a szakképzés során
szerzett szaktudás hasznosíthatóságát „közepes szintűnek” minősítik. Ebből
kiemelendő, hogy a szakmai pályakezdést, a munkahelyi beilleszkedést segítendő
tudással a legelégedetlenebbek.
 Az álláskeresési ismereteiket, a munkahelyi beilleszkedéshez szükséges
felkészültségüket főként közepes szintűre értékelik. A szakmai gyakorlati oktatás
iskolai feltételeivel viszonylag elégedettebbek, mint a külső szakmai gyakorlatokkal.
Az iskolán kívüli szakmai (vállalati gyakorlattal) 22%-uk elégedetlen.
A felmérés időpontjáig (2005. novembere) elhelyezkedni nem tudók véleményalkotása a
szakképzésükről
 Legkevésbé tartják önmagukat sikeres szakembernek. A szakképzés során szerzett
szaktudást ugyancsak átlagosnak minősítik. Úgy ítélik meg, hogy a képzés nem kellő
mértékben alapozta meg a sikeres szakmai pályakezdést, azok az ismeretek, amelyek
az álláskereséshez és munkahelyi beilleszkedéshez szükségesek nem kellő szintűek,
vagy nem relevánsak. Kevésbé voltak megelégedve az iskolai gyakorlati oktatás
feltételeivel (gyakorlóeszközök) és az iskolán kívüli (üzemi, vállalati) gyakorlati
oktatással is. A tananyagokkal relatíve ők a legelégedettebbek.
 A megszerzett szaktudás hasznosíthatóságát átlagosnál jobbnak tekinti 46%-uk, azaz
közel a kategóriába tartozók fele. Összességében 88%-uk hasznosíthatónak tartja a
szaktudását.
 Hasonló mértékben vélekednek a gyakorlati képzettség minőségéről és időtartalmáról.
 Az álláskereséssel és munkahelyi beilleszkedéssel kapcsolatos véleményeik viszont
kevésbé pozitívak. A ténylegesen jó vagy kiváló szintű értékelést csak a tanulók 24%a, illetve 7%-a adott. Ugyanakkor 27%-uk elégedetlen ennek mértékével. A többség
pedig közepes szintűnek, átlagosnak ítéli meg (42%).
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Preferált és elutasított területek a szakképzett pályakezdők értékelésében
Az egyes értékelt területek részmintánkénti átlageredményei alapján kialakított rangsorok
alapján összehasonlíthatóvá váltak elemzésünkben a jóra értékelt – átlagos - és a
nehézségekkel működő területek. Ebben a könnyen áttekinthető felosztásban az alábbiakat
emeljük ki:
 A 2004-ben képzettek fontosnak tekintik, hogy teljes értékű munkatársként kezeljék
őket a munkahelyeken, és munkaadóik elégedettek legyenek az ő munkájukkal.
 Akik rövidebb ideig már voltak foglalkoztatottak; hasonló módon kiemelik a
munkaadói megelégedettséget, de nem érzik úgy, hogy teljes értékű munkatársként
kezelték volna őket.
 Érdekes vélemény a gyakorlati képzettség megítélésében, hogy mind a
dolgozók/továbbtanulók/már rövidebb időtartamban alkalmazottak köre a középső
mező 3-5. ranghelyére sorolja be a gyakorlati képzettsége minőségét és időtartamát.
Ugyanakkor a még elhelyezkedni nem tudók ezt jónak vélik (1. mező 5. ranghely). A
szakmai gyakorlati felkészültség megítélése így túlértékeltnek tekinthető ezen fiatalok
esetében.
 A munkanélküliség veszélyének kitett fiatalok többsége úgy vélte, nem kapta meg azt
az álláskeresési és munkahelyi beilleszkedést elősegítő tudást, amelyre szüksége lett
volna. Az ő esetükben tipikus, hogy sem a volt iskolájukban, sem a munkaügyi
szervezetben nem kapták meg az erre vonatkozó ismereteket/támogató segítséget
(vagy nem tudatosult az igénybevétel szükségessége.) A legtöbben közülük személyes
ismeretségi körben kaptak csak ilyen támogatást.
 Hasonlóképpen gyenge a minősítése az iskolán kívüli gyakorlati oktatásnak (15.
ranghely az állást betöltők esetében, 14. ranghely a továbbtanulók körében).
 A képzés a sikeres szakmai pályakezdést ugyancsak gyengén alapozta meg. A
munkahellyel nem rendelkezők (mindkét részmintában) utolsó ranghelyre (15.)
sorolták azt a megelégedettség értékelésük során.
Egy-egy szakmacsoport, speciális foglalkoztatási helyzetű réteg kérdőíves kikérdezésének
tapasztalatai
Az 5. gépész szakmacsoportos eredmények ismertetése
A két kiemelt szakmacsoport (5. és 17.) értékelési rangsorában preferált területeket tekintve
megállapítható, hogy az a teljes mintától nem tér el; gyakorlatilag megegyezik azzal.
Legfontosabb számukra a munkaadói elégedettség, valamint az, hogy a munkahelyen teljes
értékű munkatársként kezeljék őket. A véleményt nyilvánítók közel fele (46%) teljes
mértékben kedvező tapasztalatokkal rendelkezik a munkatársak elfogadásával kapcsolatban,
míg további 31%-uk legalább nagy vonalakban úgy érzi, hogy teljes értékű munkatársként
kezelik munkahelyén.
A képzés során szerzett szaktudás korszerűségét azonban a válaszadóknak csupán 13%-a
tekintette teljes mértékben kielégítőnek, míg 34%-uk a 4-es kódhoz rendelte válaszát, vagyis
nagy vonalakban korszerűnek ítélte meg a képzés során megszerzett szaktudását. Ez azt
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jelenti, hogy kevesebb, mint a véleményt nyilvánítók fele ítélte inkább korszerűnek és
hasznosíthatónak szaktudását, ami kifejezetten gyenge eredménynek számít.
Akárcsak a szaktudás korszerűségére vonatkozó kérdés esetében, igen magas volt a gyakorlati
képzés minőségi és mennyiségi mutatóival részben vagy teljes mértékben elégedetlen
tanulóknak az aránya, ami újabb érv a képzés gyakorlati oldalának, a felhasználhatóságnak és
életszerűségnek a fokozása, fejlesztése mellett. A megkérdezettek csaknem egynegyede
részben vagy teljes mértékben elégedetlennek bizonyult az üzemi/vállalati gyakorlatok
színvonalával.
A gépész szakmacsoportra vonatkozóan elmondható, hogy a válaszadóknak csupán a fele
értékelte megfelelőnek a kapott képzést a sikeres szakmai pályakezdés szempontjából. A
tényleges válaszadók 18%-a vélte úgy, hogy a képzés teljes mértékben megalapozta a sikeres
szakmai pályakezdést, míg további 32%-uk elégedettnek bizonyult e tekintetben.
A szakmai elmélet és gyakorlat kérdéskörén túl, az álláskeresést és munkahelyi beilleszkedést
elősegítő és megkönnyítő ismeretekre, valamint azok alkalmazhatóságára vonatkozó
kérdésben ismételten bizonyítást nyert az a tény, miszerint ez a terület méltatlanul kevés
figyelmet kap a képzés során.
A képzés során használt tananyagokkal a válaszadók túlnyomórészt elégedettnek bizonyultak.
Magas elégedettségi szintet tapasztaltunk a végzett hallgatók körében a tanár-diák kapcsolat
vonatkozásában. A szakmai vizsgára történő felkészítéssel ugyancsak elégedettek.
A 17. Kereskedelem-marketing,
eredményeinek értékelése

üzleti

adminisztráció

szakmacsoportos

felmérés

 A szakmacsoport tanulói közül 231 fő válaszolt arra a kérdésre, hogy munkahelye a
lakóhelye közelében van-e. A tipikusan jellemző (a válaszadók 90%-a állítása szerint),
hogy lakóhelyük közelében helyezkedtek a végzést követően.
 A kereskedelmi szakmacsoporthoz tartozó 573 válaszadó közül mindössze 227 fő
válaszolt arra a kérdésre, hogy jelenleg szakképesítésének megfelelő munkakörben
dolgozik-e. A tényleges válaszadóknak alig több mint fele adott igenlő választ, 41%uk tehát jelenleg nem dolgozik szakképesítésének megfelelő munkakörben.
 Ennek ellenére a véleményt nyilvánítók több mint fele (57%) teljes mértékben
kedvező tapasztalatokkal rendelkezik a munkatársak elfogadásának kérdésében, míg
további 25%-uk legalább nagy vonalakban úgy érzi, hogy teljes értékű munkatársként
kezelik munkahelyén, ami meglehetősen kedvező eredménynek számít.
 A Sikeres szakembernek tartja-e magát? kérdésre a tényleges válaszadók többsége
kedvező választ adott: 23%-uk teljes mértékben, míg 41%-uk nagy vonalakban
sikeresnek ítéli meg ténykedését szakmai téren.
 A képzés során szerzett szaktudás korszerűségét azonban a válaszadók 26%-a teljes
mértékben kielégítőnek tekintette, míg további 46%-uk is részben elégedettnek
bizonyult a megszerzett szaktudás e tényezőjével. Ez igen jó eredménynek számít,
annál is inkább, mivel mindössze a válaszadók 6%-a tekintette részben vagy teljes
mértékben korszerűtlennek a megszerzett szaktudást.
 A véleményt nyilvánítók több mint 60%-a részben, avagy teljes mértékben
elégedettnek bizonyult a gyakorlati képzettség minőségével és időtartamával.
 A képzés során használt tananyagokkal a végzettek túlnyomórészt elégedettnek
bizonyultak: a válaszadók csaknem fele (47%) nagy vonalakban elégedettséget
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tanúsított, míg 26%-uk maradéktalanul elégedettnek mutatkozott az oktatás során
használt tananyagokkal. Igen jó aránynak számít ugyancsak, hogy mindössze a
véleményt nyilvánítók 5%-a adott a megelégedés alacsony és igen alacsony szintjének
megfelelő válaszokat (4%, illetve 1%).
 Szintén visszafogottabb eredmények születtek a gyakorlati oktatás feltételeire
vonatkozó véleménykéréssel kapcsolatban. Jóllehet a válaszadók több mint 60%-a
részleges vagy teljes mértékű elégedettségről számol be e tekintetben (36, illetve
25%), 17%-uk az elégedettség alsó övezetében foglal helyet A nagyobb óraszámú,
színvonalas külső gyakorlati oktatás gyakran megfogalmazott hiányosságként szerepel
és a javaslatokban is gyakorta találkozunk vele. A külső gyakorlati helyek megfelelő
kiválasztása, folyamatos és alapos ellenőrzésük olyan terület, amely minden bizonnyal
a betervezett és megvalósítandó fejlesztések sarkalatos pontja lehet.
Rendészeti képzést folytató szakképző intézmények tanulóinak válaszadása
 A rendészeti iskolák tanulói (rendőr, határrendész képzés) a szakmai vizsgára való
felkészítéssel, a képzésnek a szakmai munkát megalapozó funkciójával és munkahelyi
beilleszkedést segítő ismeretekkel kapcsolatos elégedett véleményt fogalmaznak meg.
 A hasznosítható tananyagok között messze a legmagasabb arányban a szakmai
ismeretek szerepelnek (93%), ezt igen szerényen követi a szakmai gyakorlat és a
szakmai idegen nyelv.
 A gyakorlati képzés mennyisége és minősége, valamint a rend és fegyelem azonos
választási gyakorisággal (25-25%) második helyen szerepelnek a válaszok között.
 Jóllehet az idegen nyelvi oktatás, a beérkezett válaszok gyakoriságát figyelembe véve,
nem képezhetett önálló besorolási egységet, az Egyéb kategórián belül elsősorban e
területre vonatkozó válaszok voltak meghatározóak.
 A válaszadók jelentős része elsősorban a kapott gyakorlati kiképzés területeinek
változatosságát említette meg hiányosságként (pl. intézkedési gyakorlatok, szituációs
gyakorlatok egyes sajátos területeken).
 A gyakorlati képzés minőségi és mennyiségi javítása mellett szintén viszonylag magas
százalékarányban fordultak elő az eszközfejlesztésre, az elméleti-szakismereti
fejlesztésre vonatkozó javaslatok,
A speciális szakiskolai képzésben végzettek eredményei
 A speciális szakiskolai képzésben rész vettek (21-33-as szintkódú szakképesítésekkel)
nem érzik sikeres szakembernek magukat, úgy érzik nem tekintik őket teljes értékű
munkatársnak. Általános tudásuk hasznosíthatóságát is szerénynek tekintik.
 A tényleges válaszadók körében első helyen, kiemelkedő módon a szakmai ismeretek
szerepeltek hasznosítható tananyagként. Viszonylag magas válaszadási gyakoriság
jellemezte a szakmai gyakorlatok kategóriát is: a válaszadók 26%-a kiemeli a
gyakorlati képzés mennyiségi és/vagy minőségi mutatóit mint a képzés hasznosítható
összetevőit.
 A képzésből követendő kiemeléseket tekintve - a tényleges válaszadók körében legmagasabb számban a gyakorlati képzésre vonatkozó válaszok jelentek meg (50%),
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ami azt jelenti, hogy a korábbiaktól eltérően ezen részmintához tartozó végzett tanulók
többnyire elégedettek a szakiskolában folyó gyakorlati képzés minőségével és
mennyiségével.
 A harminchat végzett tanuló által megfogalmazott javaslatok közül a szélesebb körű
szakismeret, valamint a gyakorlati képzés minőségi és mennyiségi mutatóinak
fejlesztése érdemel kiemelést, ezeket követi, valamivel alacsonyabb aránnyal a
munkaerő-piaci lehetőségek bővítése a képzés során.
Kiemelt összefüggések a 2004-ben végzettek kérdőíves felmérésből (Jelölés ** 99,99%-os
megbízhatóságú valós összefüggések)
A gyakorlati képzettség minőségének és időtartamának értékelésében meghatározó tényezők






A korszerű szaktudás birtoklása (r=0, 525**),
Az általános tudás ehhez szerényebb mértékben, de ugyancsak hozzájárul (r=0,324**),
Az álláskereséshez, munkahelyi beilleszkedéshez kapott felkészítés (r=0,454**),
A képzés által jól megalapozott sikeres pályakezdés (r=0,48**),
Az iskolai tananyagokkal való megelégedettség szerényebb mértékben, de ugyancsak
szerepet kapott (r=0,379**),
 Közepes mértékű erősséggel befolyásolta az iskolai gyakorlati oktatással (r=0,427**)
való megelégedettség,
 Lényeges összetevője továbbá a vállalati gyakorlati oktatással történő megelégedettség
(r=0,488).

A tananyagokkal való megelégedettséget leginkább meghatározó tényezők
 Hozzájárult-e a korszerű szaktudás megalapozásához (r=0,479**)?
 A gyakorlati képzettséghez hozzájárult-e, azt érdemileg megalapozta-e (r=0,379**)?
 Segítette-e a sikeres vizsgafelkészülést (r=0,504**)?
A tananyagok értékelésében tehát alapvetően két tényező játszott domináns szerepet:
jelentősége a sikeres vizsgafelkészülésben és az, hogy milyen mértékben járult hozzá a
korszerű szakképzettség megszerzéséhez. A tananyagokkal való megelégedettség az
adatelemzésben több összefüggésben is megjelenik, amelynek magyarázó okaként a tanári
irányítás mellett történő tananyag-feldolgozás kérdésköre jelölhető meg. A szakmai
pedagógus a tananyag közvetítésében, feldolgozásában, értelmezésében, rendszerezésében
domináns szerepet játszik.
A szakmai vizsgafelkészítéssel való megelégedettséget közel egyenlő mértékű pozitív együtt
járással határozza meg a tananyagokkal való megelégedettség (r=0,504**), a tanárok munkája
és a tanár-diák kapcsolatok minősége (r=0,570**, r=0,481**) és az iskolai gyakorlati oktatás
feltételeivel (r=0,478**). A vállalati gyakorlatokkal való kapcsolata ennek gyenge
(r=0,300**), amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a szakmai vizsgafelkészülésben nem
játszik érdemi szerepet a külső gyakorlat. (Ennek oka lehet annak teljes mértékű hiánya, vagy
az ilyen irányú gyakorlattal való elégedetlenség.)
Az eddigiekben még elhelyezkedni nem tudók adatelemzése alapján a sikertelen
munkavállalás okaiként is értelmezhetjük azokat a negatív irányú összefüggéseket, melyek a
tanulók teljes értékű munkatársként történő kezelése és a gyakorlati képzettség hiánya, a
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korszerű szaktudás hiánya, de mindenek előtt a tanárok munkájával való elégedetlenség (így a
szakmai vizsgákra történő gyenge felkészítés is) között fenn áll.
A korszerű szaktudásról alkotott véleményüket a gyakorlati képzettségükről adott önértékelés,
a tananyagokkal való elégedettség és a szakmai gyakorlatok határozták meg.
A vállalati gyakorlattal akkor megelégedettek ezen végzettek, ha az érdemben hozzájárul a
hasznosítható gyakorlati képzettség megszerzéséhez.
Döntéstámogató összegző következtetések és javaslatok a szakképzés fejlesztéséhez
 A szakképzés eredményességének és hatékonyságának fejlesztésében nem
nélkülözhető a szakképzést igénybe vevők véleményének rendszeres kikérése. A
képzésben részt vett pályakezdő fiatalok ugyanis legközvetlenebb részesei és egyben
alanyai is a szakképző tevékenységnek.
 Véleményalkotásuk ösztönzése és annak érdemi figyelembevétele alapvetően járulhat
hozzá a képzési folyamat komplex szabályozásához (tantervi folyamatszabályozás és
kimeneti képesítési követelmények teljesítményszintje)
 A munkaadók által közvetített munkaerő-piaci/munkaköri elvárások, az általuk
foglalkoztatandó pályakezdő fiatalok szaktudása és szakmai személyiség-fejlettségi
szintje közötti megfelelés konkrét összehangolása a szakképző intézmények alapvető
(közvetlen) intézményes szakmai felelőssége.
 A pilot jellegű kutatás igazolja, hogy a végzettek reprezentatív mintájára, egy-egy
szakmacsoportra, illetve egy-egy intézményre vonatkozóan egyaránt készíthető
megelégedettséget leíró aktuális értékelés. A felmérések rendszeressé tételében, a
költségérzékenység megteremtésében, az információk feldolgozásában és sokoldalú
felhasználásában az on-line felmérések bevezetését javasoljuk a továbbiakban.
 Az iskolai rendszerű szakképzésből kilépő fiatalok munkába állásával, munkahelyi
beilleszkedésével kapcsolatos információk (munkavállaló és munkaadói értékelés
összegzése alapján) a szakképzés-fejlesztés stratégiai és taktikai döntéseinek
meghozatalában alapvető fontosságúak. /Képzési tartalom fejlesztése, tanácsadási
szolgáltatások fejlesztése, gyakorlati képzés szervezése/
 Ezért célszerű tárgyévenkénti felmérés megvalósítása a szakképzést folytató
intézmények előíró közreműködésével.
 A szakképzési rendszerből kilépő pályakezdők a felmérés tanulságai szerint nem
rendelkeznek érdemben használható álláskeresési, munkavállalási és munkahelyi
beilleszkedést elősegítő tudással. Ezt különösen az elhelyezkedni nem tudó fiatalok
igénylik. Növelni kívánatos – ezzel összhangban - az iskolák munkavállalói szerepre
felkészítő tevékenységének eredményességét. A külső szakmai gyakorlóhelyekkel
kialakított kapcsolat egyik fontos eleme lehet ebből a szempontból a szakmai
szocializáció, a pálya/szakmai érték és normarendszerének közvetítése. Az ilyen
irányú felkészítés a foglalkoztatási esélyek növelésének személyes alapját képezik.
(Utalunk itt az UNESCO-nak az oktatás XXI. századra vonatkozó kérdéseiről szóló
tanulmányában foglalt foglalkoztatási kihívásokra)
 A végzést követően a munkavállalásban kevéssé sikeres fiatalok munkahelyi
beilleszkedésre, szakmai elismertségére vonatkozó attitűdje arra hívja fel a figyelmet,
hogy a szakképző iskolákból kikerülő fiatalok önértékelési/társas értékelési képességei
a kívánatosnál gyengébbek. Ugyanakkor a Magyarországon tipikus méretű kis-és
közepes méretű vállalkozások funkcionálisan működő team- és projekt orientált
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munkaszervezése a másokkal való együttműködést erőteljes követelményként jeleníti
meg. A szakképzési folyamatba integrálva javasoljuk az ilyen célú felkészítés
erősítését.
 A fiatalok többsége jónak, illetve átlagosnak ítéli meg szaktudását, amelyben az
általános tudásnak is egyre jelentősebb szerepe van. A tananyagokkal legtöbb esetben
elégedettek a végzettek, amelynek pedagógiailag tudatos irányítású feldolgozása a
szakmai vizsgára történő felkészítés egyik alapeleme. A feszes szabályozású szakmai
vizsgarendszer működtetése –az aktuális problémák mellett is – egyik biztosítéka az
eredményes szakképzésnek. A tanulók egy-egy csoportja ugyanakkor a tipikustól
eltérő tananyagot igényel. (tanulási nehézségek, korai iskolaelhagyók, tanulási stílus
és szokás) Fontos érvényesíteni a tananyagok kiválasztásakor és feldolgozásakor azt a
megerősített összefüggést is, amely szerint: annak a mindenkori korszerű
szakképzettséget kell megalapoznia.
 A szakképzésben dolgozó pedagógusokkal, a tanár-diák kapcsolatokkal minden
csoport megelégedettségét fejezte ki. Szöveges válaszadásaikban azonban olyan
elvárások jelentek meg, amelyek a tanári pályatapasztalatra, a diák centrikusságra, az
átadott ismeretek újszerűségére, aktualitására helyezi a hangsúlyt.

Ezen elvárásoknak a szakmai tanárok folyamatos szakmai és metodikai ön- és
továbbképzéssel felelhetnek meg. A szakmai tanárképzésben ezért hangsúlyozandó a
gyakorlatorientált képzés megvalósítása, a tanártovábbképzésben a metodikai
paradigmaváltást szolgáló programok támogatása.
 A végzettek jelentősebb része az iskolai gyakorlati oktatás feltételeivel csak részben
megelégedett (az eszközpark mennyiségi és minőségi viszonyai tipikusan gyengének
tekinthetők, technológiája/feladatrendszere/munkakörülményei elszakadnak a valós
vállalati tevékenységtől).
A korszerű szaktudás leggyengébb elemének a külső (vállalati) gyakorlati felkészítést
jelölik meg. Az észrevételek a gyakorlati felkészítés alacsony időtartamár-, minőségére
vonatkozóan fogalmazódtak meg. A szöveges minőségi értékelésekben a pályakezdők
kiemelik, hogy a külső szakmai gyakorlatoknak teljes mértékben a tanulási folyamatot
kell szolgálniuk.
Egyre sürgetőbb követelménnyé válik a vállalati gyakorlati képzésben a felkészítés
eredményességének a mérése. Olyan, szakmai szervezetek (kamarák) által működtetett
monitoringrendszer kiépítése kívánatos, amely a gyakorlati képző helyek
ellenőrzését/értékelését funkcionálisan ellátja. A gyakorlati felkészítés mérésiértékelési rendszeréhez indikátorok meghatározása kívánatos. Ugyancsak a gyakorlati
képzés minőségfejlesztését szolgálja a „minősített gyakorlóhely cím bevezetése
(egyedi és csoportos gyakorlóhelyek vonatkozásában), amelyre azok a munkáltatók
pályázhatnak, akik nívós szakmai gyakorlati oktatást valósítanak meg.
 A szakképzésben végzettek teljes körű felmérésére irányuló kezdeményezés csak
részben reprezentatívnak tekinthető mintán vált értékelhetővé a bemutatott okok
folytán. Ennek ellenére a rétegezési technika alkalmazásával sokoldalú
elemzésre/értékelésre adott lehetőséget (elhelyezkedési viszonyok, szakmacsoportok,
intézmények stb. vonatkozásában). Eredményei, tanulságai alapként szolgálhatnak egy
szisztematikus és teljes körű (a munkaerőpiac által is igényelt) követéses értékelési
rendszer hazai bevezetéséhez.
Mellékletek
1. számú melléklet: Kérdőív
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Szakképesítést szerzett tanulók felkérése vélemény alkotására
A kérdőív kitöltése önkéntes – Kérjük, hogy véleményével járuljon hozzá a magyar szakképzés fejlesztéséhez!
Tisztelt Pályakezdő Szakember!
A Nemzeti Szakképzési Intézet, a szakképző iskolák vezetése, továbbá az Ön iskolájának pedagógusai kiemelt figyelmet fordítanak a végzett tanulók elhelyezkedésének
és pályabeválásának nyomon követésére.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy a pályagyakorlás első évét követően a munkába állásra, az ottani beilleszkedésre vonatkozó tapasztalatait megismerhessük, továbbá
kikérjük személyes véleményét a szakmai képzésre vonatkozóan.
Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, mint végzett szakemberhez, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítse elő a volt iskolájában és a szakterületen folyó szakképzés
fejlesztését.
Amennyiben Ön továbbtanuló vagy átmenetileg munkanélküli, kérjük akkor is töltse ki a kérdőív azon részeit, amelyekre választ tud adni. Válaszai azért is fontosak, mert
azokkal Ön érdemben járulhat hozzá a jövőben szakképzettséget szerző tanulók szakmai képzésének javításához.
Az alábbiakban olyan kérdéseket fog találni, amelyek munkába állására, munkahelyi tapasztalataira, a szakmai képzésben szerzett ismereteinek alkalmazására
vonatkoznak.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a kérdéseket, és válaszolja meg azokat az egyes kérdéseknél megjelölt módon; kifejtő válasszal vagy az előre kódolt válaszlehetőségek
egyikének megjelölésével. (Az ötfokozatú kódolásnál 1-es kóddal a legkisebb, 5-ös kóddal a legteljesebb megelégedettséget jelölje!).
Kérjük, hogy munkaadó cégének nevét és címét pontosan adja meg, annak érdekében, hogy - név nélkül - véleményeket kérhessünk a munkaadóktól is a 2004-ben
végzettekkel való megelégedettségükről.
A kitöltött kérdőívet –a válaszlevélben – legkésőbb 2005. december 21.-ig küldje vissza volt iskolája címére!
További szakmai pályafutásához-, tanulmányaihoz sok sikert kívánunk, segítő együttműködését köszönjük!
Nagy László
a Nemzeti Szakképzési Intézet főigazgatója
1. Általános adatok:
1.1. Szakképesítése: ___________________________________________________________________________________________________________
1.2.Iskolájának neve: __________________________________________________________________________________________________________
Címe: __________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Önnek jelenleg is van munkahelye:  Jelenleg továbbtanuló:  Az elmúlt 1 évben már dolgozott, de jelenleg nincs munkahelye:  Még nem volt munkahelye:
1.4. Munkaadójának mi a fő tevékenysége?________________________________________________________________________________________
1.5.Munkaadó cégének neve:____________________________________________________________________________________________________
Pontos címe: ______________________________________________________________________________________________________________
1.6. Melyik megyében van a munkahelye?_________________________________________________________________________________________
Ez a munkahely lakóhelye körzetében van (30 km-en belül)?
 - igen  - nem
 - igen

1.7. Szakképesítésének megfelelő munkakörben dolgozik?

 - nem

Kérjük, hogy az Ön szerint legjellemzőbb fokozatot X -el jelölje!
2. Munkába állás, munkahelyi beilleszkedés
2.1. Milyen mértékű álláskeresési segítséget kapott munkába állásához?
Honnan kapta ezt a segítséget (a legfontosabbat jelölje meg)?

 1



2



3



4



5

 Iskolájától
 Munkaügyi szervezettől
 Ismeretségi körtől, illetve családtagoktól
 Egyéb forrásból – kérjük megnevezni:___________________________________________________
2.2. Úgy érzi, teljes értékű munkatársként kezelik munkahelyén?

 1



2



3



4



5

2.3. Elégedett Ön azzal a munkával, melyet végez?

 1



2



3



4



5

2.4. Sikeres szakembernek tartja magát?

 1



2



3



4



5

2.5. Mennyire elégedett munkaadója Ön szerint a munkájával?

 1



2



3



4



5
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3. A szakképzés során szerzett szaktudás hasznosítása
Kérjük, hogy az Ön szerint legjellemzőbb fokozatot X -el jelölje!
3.1. Mennyire korszerűnek ítéli meg a képzése során szerzett szaktudását?
2
3
4
 1






5

3.2. Milyennek ítéli meg a nem szakmai (általános) tudása hasznosíthatóságát?

 1



2



3



4



5

3.3. Milyennek ítéli meg gyakorlati képzettségének minőségét- és időtartamát?

 1



2



3



4



5

3.4. Milyen szintűnek ítéli meg azokat az ismereteit- és alkalmazhatóságukat,
amelyekre Önnek az álláskeresésben, majd a munkahelyi beilleszkedésben volt  1
szüksége?



2



3



4



5



2



3



4



5

3.5. Megítélése szerint a képzés milyen mértékben alapozta meg a sikeres szakmai
pályakezdést?
 1

Kérjük, fejtse ki röviden véleményét az alábbi kérdésekben!
3.6. Melyek voltak azok a tananyagok tantárgy, témakör), melyeket a legeredményesebben tudott hasznosítani szakma munkája során?

3.7. Mi az, amit Ön követendőnek tekint a volt szakközépiskolájában/szakiskolájában folyó képzésben?

3.8. Gyakorló szakemberként milyen ismereteket vagy gyakorlati tudást hiányol a képzésből?

4. Elégedettségi mutatók:
Mennyire elégedett Ön szakképző iskolája tevékenységével?
Kérjük, hogy az Ön szerint legjellemzőbb fokozatot X –el jelölje!

4.1. A használt tananyagokkal?

 1



2



3



4



5

4.2. A tanárok munkájával?

 1



2



3



4



5

4.4. A tanár-diák kapcsolattal?

 1



2



3



4



5

4.5. Az iskolai gyakorlati oktatás feltételeivel (gyakorló eszközök)?

 1



2



3



4



5

4.6. A szakmai vizsgákra történő felkészítéssel?

 1



2



3



4



5

4.7. Az iskolán kívüli (üzemi, vállalati) gyakorlati oktatással?

 1



2



3



4



5

5. Javaslatai a szakképzés minőségfejlesztésére, az eddigiekben szerzett tapasztalatai alapján:
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