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Makó Ágnes – Hajdu Miklós

PÁLYAKEZDŐ SZAKKÉPZETTEK
A MUNKAERŐPIACON
ABSZTRAKT
Tanulmányunk a pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetét, elhelyezkedési lehetőségeit, valamint szakmájukról, munkájukról alkotott véleményüket térképezi fel. A
kutatás a 2011 nyarán szakiskolai vagy szakközépiskolai végzettséget – tehát szakmát – szerzett fiatalok munkaerő-piaci pályájának kezdetét vizsgálja. A felmérés középpontjában az
a kérdés állt, hogy a pályakezdő szakképzettek a szakmaszerzés és az adatfelvétel között
eltelt mintegy 19 hónap alatt be tudtak-e, illetve be akartak-e lépni a munkaerőpiacra,
valamint el tudtak-e helyezkedni saját szakmájukban. Emellett kitérünk a vállalatok szakképzéssel, szakképzettekkel kapcsolatos attitűdjeinek felmérésére is.
Kulcsszavak: szakképzés fejlesztése, iskolarendszerű szakképzés, szakképzés területei, kapcsolatai, demográfia és szakképzés, hátrányos helyzet és szakképzés

BEVEZETÉS
Az alábbi írás a pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetét, elhelyezkedési lehetőségeit, valamint szakmájukról, munkájukról alkotott véleményüket kívánja feltérképezni. A
kutatás a 2011 nyarán szakiskolai vagy szakközépiskolai végzettséget – tehát szakmát – szerzett fiatalok munkaerő-piaci pályájának kezdetét veszi górcső alá, azt vizsgálva, hogy a szakmaszerzés óta eltelt mintegy 19 hónap alatt be tudtak-e, illetve be akartak-e lépni a munkaerőpiacra, valamint el tudtak-e helyezkedni saját szakmájukban. Emellett a kutatási program
kitér a vállalatok szakképzéssel, szakképzettekkel kapcsolatos attitűdjeinek felmérésére is.
A „Szakiskolai férőhelyek meghatározása a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére”1 című kutatási program 2008-ban indult el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésével és irányításával, a Munkaerőpiaci Alap anyagi támogatásával.2 A kutatási program 2009-ben kibővítve került megvalósításra, így ekkor nyílt
először lehetőségünk a vállalatok szakképzett munkaerő iránt támasztott keresletének
1. A kutatási program keretében készült riportok és az adatfelvétel módszertani jellemzői részletesen elérhetőek az MKIK
Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) honlapján, http://www.gvi.hu/index.php/hu/research/list.html?id=17.
2. 2013 óta megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k).
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felmérése mellett a pályakezdő szakképzettek munkaerőpiacra történő belépésének feltérképezésére is. 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben a kutatási program folytatódott, így
alkalmunk nyílt a vállalatok esetében a harmadik, negyedik és ötödik, a szakképzett fiatalok körében pedig a második, harmadik és negyedik adatfelvételi hullám lebonyolítására. 2013-ban immár a hatodik vállalati és az ötödik tanulói felmérést végeztük el.
A 2013-as tanulói kutatás 1850 tanuló körében végzett kérdőíves adatfelvétel adataira
támaszkodva a 2011 nyarán szakmát szerzett fiatalok munkaerő-piaci pályájának kezdetét vizsgálja. Itt fontos megjegyeznünk, hogy a 2013-ban gyűjtött adataink a kutatás
módszertani változása miatt csak korlátozottan hasonlíthatóak össze a korábbi adatfelvételek eredményeivel: a 2009 és 2012 közötti adatfelvételek esetében a válaszadók 9 hónapot töltöttek a munkaerőpiacon a megkérdezés időpontjáig, a 2013-as adatfelvétel esetében pedig 19 hónapot. A vizsgálat a minden megyében korlátozás nélkül beiskolázható,
illetve a kutatásba a korábbi években bevont szakmákra korlátozódott. Az ilyen szakmát
elvégzett és a képzés ideje alatt tanulószerződéssel rendelkező fiatalok sokaságából szakma és megye szerinti arányok alapján vettünk mintát. A kérdőíves adatfelvétel során
2013-ban 1850 frissen végzett szakképzett fiatalt kerestek fel a kérdezőbiztosok. A mintába kerültek többsége (79%, 1469 fő) szakiskolai, 21%-uk (381 fő) pedig szakközépiskolai végzettséggel3 rendelkezik, mely torzított a teljes szakképzett népesség arányaira nézve, ezért következtetéseket nem fogalmazunk meg külön-külön a két csoportra.
A vállalati adatfelvétel során mintegy 3000 cégvezető válaszolt a GVI kérdéseire a
versenyszférában 2012 és 2013 fordulóján.
Az elemzésben az elmúlt négy év alatt bekövetkezett változásokra helyezzük a hangsúlyt, azonban eredményeink óvatosan, fenntartásokkal kezelendőek. A változásra vonatkozó állításokat nem interpretálhatjuk valós tendenciákként, ezek inkább csak változási irányokat jelölnek. Ennek oka egyrészt a mintakeret fentiekben részletezett változása,
másrészt az, hogy öt adatfelvétel eredményei még nem elégségesek ilyen következtetések
levonására. Emellett a változást jelző eredmények mögött tényleges folyamatok is meghúzódhatnak, de közrejátszhatnak a mintavételi hibából adódó eltérések is. Ez utóbbiak tesztelésére a minta specialitása (szakmánkénti és nem véletlen mintavétel) miatt sajnos nincs
módunk. Elemzésünkben az egyszerű leíró statisztikákra hagyatkozunk, nem vizsgáljuk
az összefüggések statisztikai szignifikanciáját.
A 2013-as kutatást az előző évek tapasztalatainak figyelembevételével alakítottuk ki
amellett, hogy az alapvető cél változatlan maradt: tapasztalati adatokra és a munkaerőpiaci szereplők várakozásainak felmérésére építve becslést adni a versenyszektor várható
munkaerő-keresletéről és a szakképzett munkaerő-kínálatának várható alakulásáról. Ez
a kutatás – tovább folytatódva a jövőben – megteremtheti a pontosabb előrejelző rendszerek kiépítésének lehetőségét.
A pályakezdő szakképzettek helyzetével kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet
néhány olyan tudnivalóra, jelenségre, amelyek árnyalják a következő fejezetekben bemutatott eredményeket. Annak ellenére, hogy az oktatási intézmények számára törvényileg
előírt, hogy milyen végzettségű szakembereket alkalmazhatnak, a gyakorlatban sok esetben mégsem rendelkezik az alkalmazott oktató megfelelő végzettséggel – e jelenség legin3. A szakközépiskolából kilépők alatt a szakközépiskolák szakképző évfolyamairól kilépő, tehát sikeres szakmai vizsgát tett
pályakezdőket értjük.
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kább a szakiskolákat érinti.4 A szakiskolások szociális kompetenciáit illetően is kedvezőtlenebb kép vázolható fel a többi iskolatípus tanulóihoz képest.5 Meg kell említenünk
továbbá, hogy az alapfokú képzést sikeresen befejező roma diákok körében a szakiskola
választása gyakoribb, mint a nem roma tanulók esetében – ők inkább szakközépiskolában, vagy gimnáziumban tanulnak tovább.6 Végül, de nem utolsó sorban kiemelnénk,
hogy 2020-ig várhatóan nem változik érdemben a szakiskolai végzettségűek aránya a népességen belül mikroszimulációs modellek alapján történő előrejelzések szerint, létszámuk azonban mégis csökkenni fog a népességfogyás miatt.7

A PÁLYAKEZDŐ SZAKKÉPZETTEK MUNKAERŐ-PIACI POZÍCIÓJA
Az egész kutatás során a fiatal pályakezdők munkaerő-piaci pozíciójának feltárása állt vizsgálatunk középpontjában. Kérdőívünk végigkövette a fiatalok pályáját az iskola elvégzése
és az adatfelvétel között eltelt időszakban, számításba véve minden munkahelyet.
A 2013-as adatfelvétel eredményei szerint – az elmúlt évek pozitív tendenciájába illeszkedően – a megkérdezettek között tovább nőtt az alkalmazottak aránya, 46%-ról 50%-ra
(2009-ben 45%, 2010-ben 39%, 2011-ben 45% volt ez az arány). (A nagyobb mértékű növekedés egyik oka az lehet, hogy az idén megkérdezettek jóval hosszabb ideje léptek be a
munkaerőpiacra, így nagyobb esélyük volt állást találni.) Ezzel egyidejűleg a munkanélküliek aránya csökkent, méghozzá jelentős mértékben: 28%-ról 25%-ra (2009-ben 20%,
2010-ben 24%, 2011-ben 23% volt a megfelelő arány). Mintánkban a megkérdezés időpontjában tanulók aránya az elmúlt évekhez hasonlóan további jelentős csökkenést mutatott és a felmérés történetének legalacsonyabb értékét vette fel (20%, tavaly 23%, 2011-ben
29%, 2010-ben 32%, 2009-ben 29%). A vállalkozók aránya stagnált, az alkalmi munkásoké és az egyéb inaktívaké kissé növekedett az előző évhez képest (lásd az 1. ábrát).
A kutatásba bevont szakmákat tekintve megállapíthatjuk, hogy – a korábbi évek
eredményeihez hasonlóan – 2013-ban is a szerkezetlakatos és a gépi forgácsoló szakmával rendelkező fiatalok helyezkedtek el a legnagyobb arányban alkalmazottként a kérdezés időpontjáig.
Ezen kívül az autótechnikus szakmát végzettek között tapasztaltunk magas elhelyezkedési arányokat. A legritkábban a járműfényező, a kőműves és a festő, mázoló és tapétázó szakmát végzettek dolgoztak alkalmazottként a kérdezés idején. Munkanélküliségről leggyakrabban a vízvezeték- és vízkészülék-szerelő, a kőműves és a pék végzettségűek számoltak be.
Alkalmazottként dolgozókat a legnagyobb arányban az elektrotechnika-elektronika
és a gépészet szakmacsoportokban, a legkisebb arányban pedig az élelmiszeripar területén találtunk. A munkanélküliség a szakképzettek körében leginkább az építészet szakmacsoportra, legkevésbé pedig az elektrotechnika-elektronika és a könnyűipar szakmacsoportokra jellemző. Továbbtanulásról leggyakrabban a könnyűipar, legritkábban a
gépészet szakmacsoportban végzettek számoltak be.
4. Hajdu–Sáska, 2009.
5. Kasik, 2006.
6. Kertesi–Kézdi, 2008.
7. Hermann–Varga, 2012.
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Régiók szerint azt láthatjuk, hogy alkalmazottként legnagyobb arányban a közép- és
nyugat-dunántúli fiatalok, legkisebb arányban pedig a dél-dunántúliak helyezkedtek el.
Munkanélküliségről leginkább az Észak-Alföldön végzettek, legritkábban pedig a Dunántúlon és Közép-Magyarországon végzettek számoltak be. A továbbtanulás a középmagyarországiak körében a leggyakoribb.
A megkérdezettek munkaerő-piaci státusza (százalék), 2009–2013
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Forrás: MKIK GVI
1. ábra. A megkérdezettek munkaerő-piaci státusza (százalék), 2009–2013, N2009=2884,
N2010=2911, N2011=2915, N2012=1868, N2013=1779

A 2012-es adatok azt mutatják, hogy a foglalkoztatottak 77%-a határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozott, ami jelentős emelkedést jelent a tavalyi értékhez (72%) képest.
(Az emelkedés mögött az állhat, hogy az idei megkérdezettek hosszabb ideje vannak a
munkaerőpiacon és ez alatt nagyobb eséllyel tudtak határozatlan idejű munkaszerződéssel munkát vállalni.) A határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak aránya gyakorlatilag változatlan maradt 26%-ról 21%-ra csökkent. A megbízási szerződéssel alkalmazottak aránya gyakorlatilag nem változott (tavaly 2,5% volt, idén 2,2%).
A megkérdezettek jelentős részének (36%, 659 fő) még egy munkahelye sem volt
életében. Ez az arány csökkent az elmúlt évekhez képest (2012-ben 42%, 2011-ben 44%,
2010-ben 49%, 2009-ben 47%). A válaszadók 43%-ának (tavaly 47%, 2011-ben 43%,
2010-ben 39%, 2009-ben 41%) egy munkahelye volt. Két munkahelyről 15%-uk számolt be (2012-ben 9%, 2011-ben 10%, 2010-ben és 2009-ben 9%), 5,7%-uk (2012-ben
2,4%, 2011-ben 3,3%, 2010-ben 2,8%, 2009-ben 3,6%) pedig ennél több munkahelyen
dolgozott már.
A végzésük, tehát a 2010/11-es tanév vége és 2013 eleje között eltelt, körülbelül 19
hónapos időszakban a foglalkoztatott státuszú válaszadók 70%-ának egy munkahelye
volt, 22%-uknak kettő, 7%-uknak pedig ennél több.
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Az első munkahelyre vonatkozó kérdésekre 1109-en válaszoltak. Ezen csoport 24%-a
(2012-ben 30%, 2011-ben 29%, 2010-ben 34%, 2009-ben 40%) járt korábban gyakorlati képzésre a céghez és ott a nettó havibérük átlagosan 90 000 forint volt (tavaly 92 000 forint,
2011-ben 87 000 forint, a megelőző két évben 84 000 forint volt az átlag). A második munkahelyre vonatkozóan 323 választ elemeztünk, mely esetben a megkérdezettek 4%-a (2012ben 9%, 2011-ben 6%, 2010-ben 7%, 2009-ben 13%) járt a céghez gyakorlati képzésre és az
átlagos nettó bérük 92 000 forint volt (tavaly 93 000 forint, 2011-ben 94 000 forint, a megelőző két évben 89 000 forint). A harmadik munkahelyre vonatkozó kérdésre 80 fő válaszolt,
közülük pedig csak hárman jártak a céghez gyakorlati képzésre. Az adatokból az elmúlt
évekhez hasonlóan 2013-ban is az a következtetés vonható le, hogy a gyakorlati képzés általában csak az első munkahely esetében jelent munkalehetőséget a végzett tanulók számára.

AZ ÁLLÁSKERESÉSI IDŐSZAK JELLEMZŐI
A megkérdezett 1850 fiatal közül 945 fő volt foglalkoztatott, őket arról is megkérdeztük,
hogy milyen módszereket vettek igénybe álláskereséskor. (A válaszadók több módszert is
megjelölhettek.) Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 2013-ban is
a legtöbb szakképzett fiatal családtagok, ismerősök segítségével talált munkát, sőt, arányuk tovább növekedett 59%-ra (2012-ben 56%, 2011-ben és 2010-ben 54%, 2009-ben
47%). Azok aránya, akik korábbi tanulószerződésük alapján vették fel a kapcsolatot
munkaadójukkal, 23%-ról 16%-ra csökkent (2011-ben 22%, 2010-ben 23%, 2009-ben
22%). Az újsághirdetések segítségével állást keresők aránya 7%-ról 9%-ra nőtt (2011-ben
9%, 2010-ben 7%, 2009-ben 10% volt). Az internetet újra többen vették igénybe álláskeresésük során 2013-ban: a tavalyi 6%-ról 7%-ra nőtt az arány (2011-ben 5%, 2010-ben és
2009-ben 3% volt), bár még ez is relatíve kevésnek számít. A munkaügyi központok,
munkaügyi kirendeltségek segítségét – az elmúlt évekhez hasonlóan – továbbra is a megkérdezettek alig 3%-a vette igénybe. Egyéb módszert 2013-ban is a megkérdezettek 7%-a
alkalmazott (lásd a 2. ábrát). Az adatokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy több
év távlatában is a leggyakoribb álláskeresési módszer a szakképzett fiatalok körében az
álláskeresés informális útja, de emellett a tanulószerződés révén kiépített kapcsolatok is
fontos lehetőséget jelentenek a későbbi munkavállalás szempontjából. Az internetes álláskeresés azonban csak igen lassan terjed a szakképzett fiatalok között.
2013-ban a megkérdezett pályakezdők átlagosan 2,8 hónapos álláskeresési időszakról számoltak be, ami viszonylag alacsonynak mondható, azonban magasabb, mint a
megelőző években mért átlagos időtartam (2012-ben 1,9 hónap, 2011-ben 2,2 hónap,
2010-ben 2,4 hónap, 2009-ben 1,5 hónap). A szakképzettek iránti élénk munkaerő-piaci
keresletet mutatja, hogy a kérdezés időpontjában foglalkoztatott válaszadók között változatlanul jelentős arányt (47%) képviselnek azok, akik a szakiskola vagy a szakközépiskola elvégzését követően igen gyorsan, egy hónapnál rövidebb idő alatt el tudtak helyezkedni (2012-ben és 2011-ben 51%, 2010-ben 46%, 2009-ben 59%). A megkérdezettek
7%-a (2012-ben 10%, 2011-ben 5%, 2010-ben 8%, 2009-ben 11%) egy hónapig keresett
állást, 35%-uk (2012-ben 34%, 2011-ben 36%, 2010-ben 38%, 2009-ben 28%) pedig 2 és 6
hónap közötti ideig. Fél évnél hosszabb ideig a megkérdezettek 11%-a keresett munkát,
mielőtt elhelyezkedett (tavaly 5%, 2011-ben 8%, 2010-ben 9%, 2009-ben 2%).
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Az álláskeresés során igénybe vett módszerek (százalék), 2009–2013
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Forrás: MKIK GVI
2. ábra. Az álláskeresés során igénybe vett módszerek (százalék), 2009–2012, N2009=1422,
N2010=1247, N2011=1359, N2012=903, N2013=945

A szakmák szerinti adatelemzésből az derült ki, hogy 2013-ban a leggyorsabban (átlagosan 1,5 hónapos munkakeresés után) a hegesztő szakmát végzettek tudtak elhelyezkedni
a szakmaszerzés után. Viszonylag gyorsan (átlagosan 1,9 hónap alatt) munkát találtak a
gépi forgácsoló és a pincér szakmában végzett tanulók is.
A munkakeresés átlagos időtartama a bolti eladó (4,5 hónap), a festő, mázoló és tapétázó (4,2 hónap) és a bútorasztalos (3,9 hónap) végzettségűek esetében volt a leghosszabb.8

A MUNKAHELLYEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG
A munkahellyel való elégedettség vizsgálata során a fiatal szakképzettek körében 2013ban majdnem minden tekintetben alacsonyabb átlagos elégedettségi szintet tapasztaltunk, mint 2012-ben, így elmondható, hogy a három éve tartó pozitív tendencia megtört.
A pontszámok azonban még így is viszonylag magas szintűnek mondhatóak. Továbbra
is a munkatársakkal való elégedettség mutatja a legmagasabb átlagértéket, valamint magas szintű elégedettséget tapasztaltunk a munkavégzés körülményeivel és a berendezé8. A géplakatos, a húsipari termékgyártó, az épületasztalos, az épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő, a gáz
fogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő, a vízvezeték- és vízkészülék-szerelő, a szerszámkészítő, a hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó, az elektronikai műszerész, a motorkerékpár-szerelő, a pék, a pék-cukrász, a kárpitos, a női
szabó, a burkoló, a mechatronikai műszerész, a vendéglős, a gépgyártástechnológiai technikus, valamint az elektronikai
technikus szakmákban végzettek adatai az alacsony esetszámok miatt nem szerepelnek az összehasonlításban.
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sek, gépek állapotával kapcsolatban is. A legkevésbé magas elégedettség – a korábbi évek
eredményeihez hasonlóan – a továbblépési lehetőségekhez kapcsolódik, továbbá viszonylag alacsony elégedettségi szintet mértünk a fizetések tekintetében is. A legnagyobb
visszaesés a továbblépési lehetőségekkel, valamint a munkaidővel, műszakbeosztással
való elégedettség tekintetében tapasztalható (lásd az I. táblázatot).
I. táblázat. A munkahellyel való elégedettség, 2009–2013
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Forrás: MKIK GVI

Megjegyzés: a megkérdezettek az állításokat 1-től 5-ig osztályozhatták, az 5-ös jelentette a teljes egyetértést, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán nem ért egyet az állítással
Az elmúlt évek eredményeihez hasonlóan 2013-ban is azt láthatjuk, hogy minden
vizsgált szempontra igaz, hogy azok a szakképzettek, akik a szakmájukban tudtak elhelyezkedni, átlagosan elégedettebbek a munkahelyükkel, mint a teljes minta, a tanulttól
eltérő szakmában dolgozók pedig – átlagosan – kevésbé elégedettek azzal. Ebből arra
következtethetünk, hogy a szakmájukon kívül elhelyezkedők több nehézséggel és konfliktussal találják szembe magukat munkájuk során, például az adott szakmában hiányosnak számító tudásuk miatt. 2011 óta a nem saját szakmában dolgozók csoportján
belül megkülönböztettük az ugyanazon szakmacsoport másik szakmájában munkát
vállalókat és a teljesen eltérő szakmában elhelyezkedőket. Ez a megkülönböztetés 2013ban is megmutatta, hogy – a munkatársaikkal való elégedettséget kivéve – minden
szempontból elégedettebbek azok a fiatalok, akik saját szakmájukhoz hasonló, szakmacsoporton belüli szakmában helyezkedtek el, mint akik teljesen eltérő szakmában dolgoznak (lásd a 3. ábrát).
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A munkahellyel való elégedettség aszerint, hogy a megkérdezett
a szakmájában dolgozik/dolgozott-e az utolsó munkahelyén (pontátlag), 2013
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Forrás: MKIK GVI
3. ábra. A munkahellyel való elégedettség aszerint, hogy a megkérdezett a szakmájában dolgozik/dolgozott-e az utolsó munkahelyén (pontátlag), 2013, N=62-929

Ezzel összhangban azt is megfigyelhetjük, hogy a szakmájukban munkát találók kisebb
arányban terveznek munkahelyváltást a következő fél év során, mint a többi pályakezdő. A
munkahelyváltást fontolgatók aránya csak 14% azok között, akik 2011-ben szerzett szakmájukban dolgoznak (tavaly 15%, 2011-ben 17%). Ez az arány 33% azok körében, akik egy régebben szerzett szakmájukban vállaltak munkát (2012-ben 33%, 2011-ben 25%), 26% a más
szakmában, de azonos szakmacsoportban elhelyezkedők között (tavaly 24%, 2011-ben 33%)
és 29% a teljesen eltérő szakmában munkát vállalók esetében (tavaly 34%, 2011-ben 37%). Az
eredményekből arra a következtetésre juthatunk, hogy a saját szakmában történő elhelyezkedés nagyobb eséllyel jelent hosszabb távú munkavállalást az adott cégnél, a másik szakmában való munkavállalást pedig a fiatal szakképzettek gyakran szánják ideiglenes állásnak, mely a saját szakmában történő munkakeresés idejére biztosítja a megélhetést.

AZ ISKOLAI EREDMÉNYEK ÉS AZ ELHELYEZKEDÉSI ESÉLY
KAPCSOLATA
Adatfelvételünk eredményei arra utalnak, hogy a későbbi elhelyezkedési esélyek, illetve a
vállalkozás indítása, vagy a továbbtanulás ténye szorosan összefügg az általános iskolai és
főként a szakiskolai (szakközépiskolai) tanulmányi eredményekkel. A végzést követő kö-
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rülbelül 9. (2013-ban 19.) hónapban elhelyezkedni tudók és a továbbtanulók rendre jobb
tanulmányi eredményeket értek el az adatfelvételek tanúsága szerint, mint akik munkanélküliek lettek, vagy alkalmi munkákból tartják fenn magukat. Ennek hátterében több ok is
keveredik, melyeket jelen tanulmányban nem volt módunk szétválasztani. A jobb társadalmi helyzetű családból származó szakképzettek (például a gyermekkori szocializációjuk
során elsajátított ismeretek, érdeklődésük révén) valószínűleg könnyebben érnek el jó tanulmányi eredményeket, emellett jobb kapcsolati tőkéjük révén gyorsabban találnak állást
is. Másrészt az egyéni motiváltság magasabb szintje (mely csak részben függ a családi háttértől) önmagában is segíthet a jobb tanulmányi eredmények és később a munkaerő-piaci
siker elérésében. Emellett az iskolában megszerzett tudás, ismeretek, általános készségek
egy részét jól lehet kamatoztatni a munka során, ezért a munkáltatók inkább olyan jelölteket keresnek üres álláshelyeikre, akik jó eredményekkel végeztek az iskolában.
A megkérdezett tanulók általános iskolai utolsó éves tanulmányi átlageredménye az
összes válaszadó átlagában 3,51 volt, mely kissé magasabb az eddigi években mért értékeknél. 2012-ben ez 3,48 volt, 2011-ben 3,46, 2010-ben 3,42, 2009-ben pedig 3,49. A megkérdezettek utolsó éves középiskolai tanulmányi átlaga (az összes megkérdezett átlagában) 3,7 volt, amely kissé rosszabb eredmény, mint a 2012-es (3,8) és megegyezik a
2011-es értékkel. (2010-ben és 2009-ben 3,6 volt az átlagérték).
Átlagos általános iskolai tanulmányi eredmények
jelenlegi munkaerő-piaci státusz szerint (2009–2013)
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Forrás: MKIK GVI
4. ábra. Átlagos általános iskolai tanulmányi eredmények jelenlegi munkaerő-piaci státusz
szerint, 2009–2013, N2009=2489, N2010=2661, N2011=2422, N2012=1536, N2013=1349
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A 4. ábrán látható, hogy 2012 és 2013 között a vállalkozók és az alkalmi munkások
csoportjában romlottak az átlagos általános iskolai (utolsó éves) tanulmányi eredmények, míg a többi, munkaerő-piaci státusz szerint képzett csoportban javultak. A legjelentősebb pozitív elmozdulást a GYES-en, vagy GYED-en levő (3,37-ról 3,60-ra) fiatalok
között tapasztaltuk, így a legjobb átlageredményt 2013-ban ebben a csoportban mértük,
azonban ebből a csoport igen alacsony esetszáma miatt nem lehet következtetéseket levonni. (Ez a vállalkozók csoportjában mért növekedésre is igaz.) Ha ezt a két, alacsony
esetszámú csoportot nem vesszük figyelembe, akkor elmondható, hogy az elmúlt évek
eredményeihez hasonlóan a legjobb általános iskolai átlageredményeket a továbbtanuló
és az alkalmazásban álló fiatalok érték el, a leggyengébb átlagot (3,36) pedig az alkalmi
munkások körében találtuk.
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Átlagos szakiskolai tanulmányi eredmények
jelenlegi munkaerő-piaci státusz szerint (2009–2013)
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Forrás: MKIK GVI
5. ábra. Átlagos szakiskolai (szakközépiskolai) tanulmányi eredmények jelenlegi munkaerőpiaci státusz szerint, 2009–2013, N2009=2617, N2010=2742, N2011=2521, 2012=1625,
N2013=1524

Az 5. ábrán láthatjuk, hogy a szakiskolai (szakközépiskolai) utolsó éves eredmények az
általános iskolai eredményeknél nagyobb szórást mutatnak a munkaerő-piaci státusz kategóriái között. 2012 és 2013 között a GYES-en, vagy GYED-en levők és a továbbtanulók
csoportjában javult a szakiskolai (szakközépiskolai) átlagos eredmény, a többi, munkaerő-piaci státusz szerint képzett kategóriában pedig romlott. A legnagyobb mértékű növekedést a GYES-en, vagy GYED-en levők (3,48-ról 3,82-ra) között tapasztaltuk, azonban ebből a csoport igen alacsony esetszáma miatt nem lehet következtetéseket levonni.
A továbbtanulók csoportjában 3,79-ról 3,84-ra nőtt az átlageredmény, ezzel 2013-ban ez
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a csoport áll az első helyen. Az alkalmazottak csoportjában jelentős csökkenést tapasztaltunk (3,87-ról 3,75-ra), melynek következtében a tavalyi első helyről a harmadik helyre estek vissza. A vállalkozók között igen enyhe mérséklődést (3,63-ról 3,61-ra) láthatunk, a munkanélküliek csoportjában pedig 3,60-ról 3,56-ra csökkent az átlag. A
leggyengébb átlag az alkalmi munkások körében figyelhető meg: ez a csoport a korábbi
évek növekvő tendenciáját megtörve 2013-ban igen nagy mértékű visszaesést mutatott
(3,68-ról 3,39-ra). Ha a két, alacsony esetszámú csoportot nem vesszük figyelembe, akkor
elmondható, hogy továbbra is igaz az az elmúlt évekre jellemző tendencia, mely szerint a
legjobb szakiskolai (szakközépiskolai) átlageredményeket a továbbtanuló és az alkalmazásban álló fiatalok körében tapasztaltuk.

A SZAKISKOLÁBAN (SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN) ELSAJÁTÍTOTT
TUDÁS MUNKAHELYEKEN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTHATÓSÁGA
A szakiskolában (szakközépiskolában) elsajátított tudás munkahelyeken történő hasznosíthatósága az adatok szerint 2010-ben és 2011-ben romlott, majd 2011 és 2012 között
némileg javult. 2013-ban enyhe negatív elmozdulást tapasztalunk, bár ez a tendencia
nem egyértelmű. (Az öt adatpontból csak igen óvatos következtetéseket vonhatunk le és
nem állíthatjuk biztosan, hogy pozitív trendnek vagyunk szemtanúi.)
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Forrás: MKIK GVI
6. ábra. Munkavégzésében mennyire veszi hasznát annak (százalékban kifejezve), amit a szakiskolában tanult? 2009–2013. N2009=1297, N2010=1171, N2011=1326, N2012=880, N2013=927
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A munkába állt tanulók 65%-a számolt be arról, hogy a tanultaknak legalább a felét
hasznosítani tudja munkája során (2012-ben ez az arány 68% volt, 2011-ben 65%, 2010-ben
66%, 2009-ben pedig 77%). Azonban a 2012-es 23%-ról 28%-ra, az eddigi legmagasabb értékre nőtt azok aránya, akik szinte mindennek hasznát veszik, amit a szakiskolában (szakközépiskolában) tanultak. (2011-ben 26%, 2010-ben 22%, 2009-ben 19% volt ez az arány.)
22%-ra tehető azok aránya, akik egyáltalán nem tudják munkahelyükön hasznosítani az
iskolában tanultakat (2012-ben és 2011-ben 21%, 2010-ben 20%, 2009-ben pedig még csak
9% volt ez az arány). Az adatok arra utalhatnak, hogy az utóbbi években növekedett azon
tanulók száma, akik végzettségüktől eltérő szakmában tudtak csak elhelyezkedni, és így az
iskolában elsajátított tudást egyáltalán nem tudják hasznosítani. (lásd a 6. ábrát).
A 2010-es adatfelvétel során kérdőívünk első ízben tért ki arra a témára, hogy a kérdezés időpontjában dolgozó válaszadóknak mely készségeket kellett a munkahelyükön
elsajátítaniuk ahhoz, hogy ott jól elláthassák feladataikat, tehát mely szükséges készségeket nem tudták megtanulni szakiskolai (szakközépiskolai) tanulmányaik alatt. Az eredmények szerint a válaszadóknak a legtöbb esetben (az összes említés 54%-a) konkrét
feladatot, feladatcsoportot (pl. gépkezelés, hegesztés, adatrögzítés) kellett megtanulniuk
munka közben. Az említések 18%-ában általános tulajdonságot kellett elsajátítaniuk. A
megkérdezettek 14%-ának mindent a munkahelyen kellett megtanulnia, mivel nem eredeti szakmájában helyezkedett el. 8%-uknak helyi szokásokat és az adott munkahelyhez
kötődő ismereteket kellett megtanulnia, 5%-uknak rutint kellett szereznie, 0,6%-uk pedig egyéb választ adott (lásd a 7. ábrát).
Mi az, amit a munkahelyén kellett megtanulnia ahhoz,
hogy jól elláthassa a feladatát (az összes említés százalékában), 2010
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Forrás: MKIK GVI
7. ábra. Mi az, amit a munkahelyén kellett megtanulnia ahhoz, hogy jól elláthassa a feladatát
(az összes említés százalékában), 2010, N=1359

2011-ben a kérdésre 1359, a kérdezés időpontjában dolgozó fiatal válaszolt. Közülük
166-an (12%) azt jelezték, hogy semmit nem kellett a munkahelyükön megtanulniuk,
mivel az iskolában mindent megtanultak. További 1193 fő arról számolt be, hogy volt
olyan készség, amit a munkahelyén kellett elsajátítania. A 2012-es adatfelvételkor 903
foglalkoztatott státuszú megkérdezett válaszolt a kérdésre, közülük 91 fő (10%) jelezte,
hogy minden szükséges dolgot megtanult az iskolában, 812 fő pedig beszámolt olyan
készségekről, melyeket munkahelyén tanult meg. 2013-ban 945 válaszadónak volt mun-
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kahelye, közülük 70 fő jelezte, hogy semmi újat nem kellett a munkahelyén elsajátítania,
875 fő pedig beszámolt a munkahelyén megtanult készségekről.
Az adatelemzés eredménye azt mutatja (lásd a 8. ábrát), hogy azok közül, akik valamilyen új ismereteket sajátítottak el a munkahelyükön, 2013-ban és 2012-ben a legnagyobb
arányban (2013-ban 70%, 2012-ben 71%) a rutint, gyakorlatot kellett munka közben
megszerezniük. Ez az arány csak 53% volt 2011-ben. A megemlített, munkahelyen elsajátított készségek konkrét feladatra, illetve feladatcsoportra (pl. gépkezelés, hegesztés,
adatrögzítés) vonatkoztak az esetek 58%-ában (tavaly 59%, 2011-ben 56%). A helyi szokásokat és az adott munkahelyhez kötődő speciális ismereteket 2013-ban a kérdésre válaszoló szakképzett fiatalok 56%-ának kellett megtanulnia munkahelyén (2012-ben 64%,
2011-ben 55%). A fenti arány 35% az általános tulajdonságok, készségek (pl. precizitás,
önálló munkavégzés) fejlesztése területén (tavaly 39% volt, 2011-ben 32%). A válaszadók
33%-a jelezte, hogy mindent a munkahelyén tanult meg, mivel nem saját szakmájában
helyezkedett el (tavaly 32% volt a megfelelő arány, 2011-ben 33%).
Mi az, amit a munkahelyén kellett megtanulnia ahhoz,
hogy jól elláthassa a feladatát (az összes említés százalékában), 2011–2013
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Forrás: MKIK GVI
8. ábra. Mi az, amit a munkahelyén kellett megtanulnia ahhoz, hogy jól elláthassa a feladatát?
2011–2013, N2011=1193, N2012=903, N2013=945

A CSALÁDI HÁTTÉR MUNKAERŐ-PIACI POZÍCIÓRA GYAKOROLT
HATÁSA
A családi (kulturális) háttér a fiatalok munkaerő-piaci előmenetelére is jelentős hatást
gyakorol, mely összefüggés kutatásunk adataiból mindegyik vizsgálati időpontban jól
érzékelhető.
Vizsgálatunk során az apa iskolai végzettségét használtuk magyarázó változónak,
melyek fontos magyarázó tényezőknek bizonyultak. Mintánkban az alkalmazotti státuszúak apja 2009-ben leggyakrabban (47-48%) szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettségű volt, 2010-ben azonban a felsőfokú végzettségű apák gyermekei szerepeltek legnagyobb arányban (46%) az alkalmazottak között. 2011-ben ismét a szakmunkás vagy
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szakközépiskolai végzettségű apák gyermekei között találtunk a leggyakrabban (4748%) alkalmazásban állókat. 2012-ben a 8 általánost (48%), illetve a szakközépiskolát
(47%) végzett apák gyermekei helyezkedtek el a leggyakrabban alkalmazottként, 2013ban pedig a szakmunkásképzőt vagy szakközépiskolát végzettek gyermekei között volt a
legtöbb alkalmazott (53%).
A munkanélküli státusz a 8 általánost végzett apák gyermekei között volt a leggyakoribb a 2009 és 2011 közti adatfelvételi években (2009-ben 31%, 2010-ben 34%, 2011-ben
32%), 2012-ben azonban a felsőfokú végzettségű apák gyermekei között találtuk a legtöbb
munkanélkülit, mely arány jelentős növekedést (16%-ról 39%-ra) mutatott 2011-hez képest.
Ez az arány 2013-ban ismét jelentősen lecsökkent (24%-ra), így 2013-ban a 8 általánosnál
kevesebbet végzett apák gyermekei munkanélküliek a legnagyobb arányban (45,5%), őket
követik a 8 általánost végzett apák gyermekei, akiknek pedig 30%-a munkanélküli.

MUNKANÉLKÜLISÉG A SZAKKÉPZETTEK KÖRÉBEN
2013-ban az elemzésbe bevont 1850 megkérdezett közül 449 fő volt munkanélküli a kérdezés időpontjában. A teljes mintában ez 32,2%-os munkanélküliségi rátát jelent, amely
csökkenést jelent az elmúlt három év adataihoz képest (2012-ben 36,9%, 2011-ben 33,2%,
2010-ben 36,1%), de felülmúlja a 2009-es 28,8%-os értéket. A 9. ábrán látható, hogy az
adatfelvételeinkből származó adatok minden évben igen jelentősen, 18–25 százalékponttal meghaladják a szakképzett népességre vonatkozó országos munkanélküliségi rátát.
Ennek az lehet az oka, hogy a teljes szakképzett népességben az idősebb korcsoportok is
szerepelnek, akik már sok éve jelen vannak a munkaerőpiacon és körükben alacsonyabb
a munkanélküliség, mint a szakképzett pályakezdők között. Ez a munkaerőpiacra való
belépés nehézségeire hívja fel a figyelmet.
Munkanélküliségi ráta a szakképzett pályakezdők és a teljes szakképzett
népesség körében (százalék), 2009–2013
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Forrás: MKIK GVI, KSH
9. ábra. Munkanélküliségi ráta a szakképzett pályakezdők és a teljes szakképzett népesség
körében (százalék), 2009–2013
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A szakmacsoportok szerinti bontásból látható, hogy az elmúlt évek tendenciáját megtörve 2013-ban immár nem a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban tapasztaltuk a legmagasabb munkanélküliségi arányt, mely 2012 óta közel 20
százalékpontos, igen jelentős csökkenés után 36%-ot mutat. 2013-ban a legjelentősebb
munkanélküliség az építészeti (44%) és az élelmiszeripari (43%) szakmát tanult fiatalokat
sújtja. A legalacsonyabb munkanélküliség 2013-ban az elektrotechnika-elektronika (20%)
és a vendéglátás-idegenforgalom (28%) szakmacsoportokra jellemző. 2012-höz képest a
munkanélküliségi arány nagy mértékben csökkent a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, a közlekedés és a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportokban. Kisebb
mértékű (4 százalékpontos) emelkedést a gépészet szakmacsoportban tapasztaltunk.

SZAKMAELHAGYÁS
A szakmájukat elhagyó, tehát nem a saját szakmájukban dolgozó végzett szakképzettekre már a kutatás kezdetétől különös figyelmet fordítottunk, mivel ez a hiányszakmák
újabb fontos vetületéről ad tájékoztatást. Belátható, hogy a jelentős kilépési aránnyal jellemezhető szakmákban hiába végez megfelelő számú tanuló, a munkaerőpiacon mégis
hiány (túlkereslet) fog megjelenni.
A 2009-es adatfelvétel hiányosságaiból okulva 2010-ben és a további adatfelvételi időpontokban a korábbiaknál pontosabb adatokhoz jutottunk a tanult szakmában, illetve az
attól eltérő szakmában való elhelyezkedést illetően. Ennek köszönhetően pontosabban
definiált, „finomhangolt” kilépési arányokhoz jutottunk, így 2010 óta már összesen
négyféle kilépési arányt számolunk. Erre azért van szükség, mert az adatfelvétel eredményei alapján többféle megközelítésben is vizsgálható a szakmában maradás kérdése. Ezen
különböző megközelítések eltérő pillanatképet nyújtanak a szakiskolát vagy szakközépiskolát végzettek sokrétű és dinamikusan változó munkaerő-piaci, iskolai, és munkaerőpiacon kívüli egyéb tevékenységeiről.
2009-ben a teljes mintában 69,8% volt a „Kilépés 1” mutató értéke, 2010-ben az
ezzel összehasonlítható mutató 66,9%-os, 2011-ben 66,1%-os, 2012-ben 65,3%-os,
2013-ban pedig 65,1%-os arányt mutat, tehát elmondható, hogy az utóbbi négy évben
csak enyhén mérséklődött a nem saját szakmájukban elhelyezkedő szakképzettek aránya. A szakiskolát végzettek esetében a mutató értéke 2009 és 2010 között 70%-ról
67%-ra csökkent, 2011-ben ugyanezen a szinten maradt, 2012-ben 66%-ra, 2013-ban
pedig 65,6%-ra csökkent. A kilépési mutató értéke a szakközépiskolát végzettek körében 2009 és 2010 között 68%-ról 67%-ra mérséklődött (tehát ekkorra a két végzettség
közötti különbség gyakorlatilag eltűnt) 2011-re 63,3%-ot ért el, 2012-ben pedig tovább
csökkent 58,5%-ra, 2013-ban pedig 63,4%-ra emelkedett. Így elmondható, hogy a
2010-es év kivételével minden évben a szakközépiskolát végzettek körében tapasztalható az alacsonyabb kilépési arány.
A szakmánkénti elemzés szerint 2009 és 2010 között a húsipari termékgyártó és
a pék-cukrász szakmákban végzettek között csökkent legnagyobb mértékben az összehasonlítható kilépési arány, a legjelentősebb növekedést pedig a járműfényező végzettségűek körében tapasztaltuk. 2010 és 2011 között a kilépési arány a szerkezetlakatos, a
járműfényező, valamint a gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő szakmákban
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mutatta a legjelentősebb csökkenést (rendre 39, 17 és 16 százalékpont). A nem saját szakmájukban elhelyezkedő szakképzettek arányának legnagyobb mértékű növekedését a
pék-cukrász, az ács, állványozó, a vízvezeték- és vízkészülék-szerelő és a burkoló szakmák esetén tapasztaltuk (rendre 27, 18, 16 és 11 százalékpont). 2011 és 2012 között az
összehasonlítható kilépési arány az autóelektronikai műszerész, a burkoló és a bolti eladó szakmákban mutatta a legnagyobb mértékű csökkenést (rendre 39, 37, 28 százalékpont). A kilépési arány a szerszámkészítő és a szerkezetlakatos szakmákban növekedett
a leginkább (rendre 62, 46 százalékpont). 2012 és 2013 között a kilépési arány – a mindkét évben a kutatásba bevont és megfelelő esetszámban megjelenő szakmák közül – az
autóelektronikai műszerész, az ács, állványozó és az autószerelő szakmákban mutatta
a legnagyobb mértékű csökkenést (rendre 20, 18, 16 százalékpont). A kilépési arány a
villanyszerelő, a szerkezetlakatos és a gépi forgácsoló szakmákban növekedett a leginkább (rendre 17, 14, 11 százalékpont).
Szakmacsoportokat tekintve 2009 és 2010 között az elektrotechnika-elektronika (18
százalékpont), az élelmiszeripar (31 százalékpont) és a vendéglátás-idegenforgalom (18
százalékpont) szakmacsoportban végzettek között láttuk a kilépési arányok jelentős
csökkenését. A közlekedés (16 százalékpont), a kereskedelem-marketing és üzleti adminisztráció (14 százalékpont) szakmacsoportokban pedig növekedett a mutató értéke.
2010 és 2011 között a legjelentősebb mértékben a gépészet (11 százalékpont) és az elektrotechnika-elektronika (9 százalékpont) szakmacsoportokban csökkent a kilépési arány.
Ugyanebben az időszakban leginkább az élelmiszeripar (17 százalékpont) szakmacsoportban növekedtek a kilépési arányok. 2011 és 2012 között a faipar szakmacsoportban
csökkent legjelentősebben az összehasonlítható kilépési arány (4 százalékpont), a legnagyobb növekedést pedig a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban tapasztaltuk
(12 százalékpont). 2012 és 2013 között a közlekedés és a kereskedelem-marketing és üzleti adminisztráció szakmacsoportokban tapasztaltuk a kilépési arány legnagyobb mértékű csökkenését (rendre 10 és 7 százalékpont), a legnagyobb növekedés pedig a gépészet
szakmacsoportban látható (6 százalékpont).
Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a szakmacsoportonkénti elemzést egyes esetekben torzíthatja, hogy – a rendelkezésre álló adatok sajátosságai, tehát a kutatás a
minden megyében korlátozás nélkül beiskolázható szakmákra korlátozása, valamint
a fiatalok elérésének problémái miatt – bizonyos szakmacsoportokba csak kevés
szakmát lehetett besorolni. Két esetben különös figyelmet érdemel ez a probléma,
mivel a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és a könnyűipar szakmacsoportokba csak egy-egy szakma került (rendre: bolti eladó, illetve női szabó). A kilépési mutató értelmezése és országos viszonyokra vetítése ezekben a szakmacsoportokban csak igen korlátozottan lehetséges, mivel az egy-egy szakmában való
elhelyezkedési esélyeket nagyban befolyásolja az adott szakma iránti specifikus kereslet, de ugyanez a tendencia nem feltétlenül igaz a szakmacsoport egyéb szakmáira. Ezekből az inkább csak tájékoztató jellegű adatokból tehát nem vonhatunk le
messzemenő következtetéseket.
A régiók szerinti vizsgálat 2010-ben azt mutatta, hogy a 2009-es felmérés adataihoz
képest az összehasonlítható kilépési mutató jelentősen csökkent a Közép-Dunántúlon,
az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon, számottevő növekedést pedig KözépMagyarország esetében tapasztaltunk. 2010 és 2011 között a kilépési arányok a legna-
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gyobb mértékben Észak-Magyarországon és Közép-Magyarországon csökkentek, a
legjelentősebb növekedést pedig a Dél-Alföld esetében láthattuk. 2011 és 2012 között a
fenti mutató a legnagyobb mértékű csökkenést a Dél-Dunántúlon mutatta, a legnagyobb növekedést pedig Észak-Magyarország esetében tapasztaltuk. 2012 és 2013 között az összehasonlítható kilépési mutató legjelentősebben a Közép-Dunántúlon és
Észak-Magyarországon csökkent, a legnagyobb mértékű növekedést pedig a Dél-Dunántúl esetében láthatjuk. A legmagasabb kilépési arány 2013-ban az Észak-Alföldet és
a Dél-Dunántúlt jellemzi, a legalacsonyabb adatokat pedig a Közép-Dunántúl és a
Nyugat-Dunántúl esetében tapasztaltuk.
A finomabb megkülönböztetésre is lehetőséget adó háromféle kilépési mutató árnyalja ezt a képet. Az effektív munkakínálat mutatója szerint 2010-ben a szakképzett
fiatalok 70%-a képezte részét a szakmájára vonatkozó munkakínálatnak és 30%-uk
hagyta el ezt a munkapiacot. 2011-ben már a megkérdezettek 74%-a részét képezte a
szakmájára vonatkozó munkakínálatnak és csak 26%-uk „lépett ki” onnan. 2012-ben
újfent enyhe pozitív elmozdulást mutattak az adatok: ekkor a megkérdezettek 75%-a
képezte részét a szakmájára vonatkozó munkakínálatnak és 25%-uk lépett ki erről a
munkaerőpiacról. A 2013-as adatok szerint a helyzet első ízben romlott a kutatás kezdete óta: 2013-ban a megkérdezetteknek csak 72,5%-a képezi részét a szakmájára vonatkozó munkakínálatnak és 27,5%-uk kilépett erről a piacról.
A társadalmi hasznosság mutatója szerint 2010-ben a fiatal szakképzettek 51%-a
használta valamilyen formában 2009-ben megszerzett szakmáját és ilyen szempontból
49%-uk számított kilépőnek. 2011-ben a megkérdezettek 48%-a használta szakmáját a
munkaerőpiacon vagy további tanulmányai során, 52%-uk pedig a kilépők közé került. 2012-ben enyhén javult a társadalmi hasznosság mutatója: a fiatalok 49%-a hasznosította szakmáját és 51%-uk számított kilépőnek. 2013-ban újabb jelentős javulást
mutatnak az adatok, mellyel a mutató elérte eddigi legkedvezőbb értékét. 2013-ban a
társadalmi hasznosság mutatója szerint a válaszadók 55%-a már hasznosította valamilyen módon szakmáját és 45%-uk számít kilépőnek.
Az elhelyezkedési valószínűség mutatója szerint 2010-ben a frissen végzett diákok
51%-os valószínűséggel helyezkedtek el a saját szakmájukban, ez a mutató tehát 49%os kilépési arányt jelzett. 2011-ben a szakképzett pályakezdők 56%-os valószínűséggel
helyezkedtek el saját szakmájukban – vagy ezzel azonos szakmacsoportba tartozó
szakmában – a végzést követő 9 hónap során, a kilépési arány ebben az évben tehát
mindössze 44% volt. 2012-ben a mutató enyhén romlott: a megkérdezett szakképzett
fiatalok 55%-os valószínűséggel helyezkedtek el szakmájukban (vagy azzal azonos
szakmacsoportba tartozó szakmában) a vizsgált időszakban, a kilépési arány tehát
45%-ra nőtt. 2013-ban újra javulást mutatnak az adatok: a szakképzett pályakezdők
58%-os valószínűséggel helyezkedtek el saját szakmájukban, vagy azzal azonos szakmacsoportba tartozó szakmában a végzést követő 19 hónap során, így a kilépési arány
42%-ra csökkent.
Mindhárom fenti mutató esetében figyelembe kell azonban venni, hogy a 2013-as
adatfelvétel az előző évek gyakorlatát megtörve nem 9, hanem 19 hónapja a munkaerőpiacon levő szakképzett fiatalokat vizsgált, így például az elhelyezkedési valószínűséget (vagy akár a kilépési valószínűséget) ez a tényező önmagában is növelheti.
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A 10. ábrán a fenti információkat ellenkező megközelítésből láthatjuk: az elhelyezkedési arány a szakiskolában vagy szakközépiskolában való végzést követő 9 (2013-ban 19)
hónapban a tanult szakmájukban elhelyezkedő tanulóknak a szakmában végzett teljes
évfolyamhoz képest vett arányát jelenti. Az ábrán látható, hogy a tanult szakmájukban
elhelyezkedők aránya 2009 és 2010 között a legjelentősebb mértékben az építészet (31%ról 37%-ra), az elektrotechnika-elektronika (19%-ról 37%-ra), az élelmiszeripar (20%-ról
51%-ra) és a vendéglátás-idegenforgalom (36%-ról 53%-ra) szakmacsoportban nőtt. A
mutató a legjelentősebb csökkenést a közlekedés (34%-ról 18%-ra), valamint a kereskedelem-marketing és üzleti adminisztráció (32%-ról 18%-ra) szakmacsoportban mutatta.
2010 és 2011 között a tanult szakmájukban elhelyezkedni tudók aránya viszonylag
jelentősen nőtt a gépészet (35%-ról 46%-ra) és az elektrotechnika-elektronika (37%-ról
46%-ra) szakmacsoportokban, a legnagyobb visszaesést pedig az élelmiszeripari szakmák esetében figyeltük meg. 2011 és 2012 között a tanult szakmájukban elhelyezkedők
aránya legnagyobb mértékben a faipar (22%-ról 26%-ra) szakmacsoportban nőtt, jelentős csökkenést pedig a vendéglátás-idegenforgalom (54%-ról 42%-ra) és az elektrotechnika-elektronika (46%-ról 42%-ra) szakmacsoportokban mutat (a többi kategóriában
stagnálást tapasztaltunk).
2012 és 2013 között a tanult szakmájukban elhelyezkedők aránya legnagyobb mértékben a közlekedés (22%-ról 32%-ra), a kereskedelem-marketing és üzleti adminisztráció (19%-ról 26%-ra) szakmacsoportokban nőtt. A legjelentősebb csökkenést a gépészet (47%-ról 42%-ra) szakmacsoportban tapasztaltuk. Az elhelyezkedési arány
2013-ban az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban érte el a legmagasabb értéket (45%), a legalacsonyabb arányt (23%) pedig a faipar szakmacsoportban mértük.
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A szakiskolában való végzést követő 9 (19) hónapban a tanult szakmájukban
elhelyezkedő tanulók aránya a teljes végzett évfolyamhoz képest (százalék),
2009–2013
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Forrás: MKIK GVI
10. ábra. A szakiskolában (szakközépiskolában) való végzést követő 9 (19) hónapban a tanult
szakmájukban elhelyezkedő tanulók aránya a teljes végzett évfolyamhoz képest (százalék),
2009–2013, N2009=2762, N2010=2284, N2011=2401, N2012=1598, N2013=1520
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PÁLYAKEZDŐK FOGLALKOZTATÁSA ÉS KÉPESSÉGEI
E szakasz célja, hogy bemutassa a vállalkozások pályakezdőkkel való elégedettségét
mind általánosságban, mind egyes tudás-, illetve készségterület szerint. Ezen eredményeket a tavalyi felmérésünk eredményeinek tükrében értelmezzük, miközben a korábbi
vizsgálatok vonatkozó adatait is bemutatjuk. A pályakezdők egyes készségeinek vállalati
megítélése direkt útmutatást ad a szakképzés minőségi fejlesztése számára; megmutatja,
mely szakmai vagy általános készségek oktatására kell nagyobb hangsúlyt fektetni a
szakképzés során annak érdekében, hogy a munkaerő-piaci igényeket jobban kielégíthesse a szakképzés.
A tavaly megkérdezett 2817 vállalat közül 794 (28%) foglalkoztatott szakképzésből
kilépő pályakezdőt a felvételt megelőző két év során. Ők összesen 2107 pályakezdőt alkalmaztak. E vállalatok relatív elégedettségét jól mutatja, hogy az elmúlt két év során
felvett pályakezdők 80%-át a megkérdezés pillanatában is foglalkoztatták a válaszoló
vállalatoknál.
A pályakezdőkkel való vállalati elégedettséget direkt módon is mértük: megkértük
a válaszolókat, hogy értékeljék a szakképzésből frissen kilépett pályakezdők felkészültségét. A kibontakozó kép nagyjából megegyezik a fentiekben megfogalmazottakkal: a vállalatok túlnyomó része inkább, vagy nagyon megfelelőnek találja a szakképzésből kikerülő felvett pályakezdők felkészültségét munkájuk elvégzéséhez. Ez az arány összességében
hasonló az elmúlt évek eredményéhez (lásd a 11. ábrát).

A pályakezdők felkészültségével kapcsolatos

A pályakezdők felkészültségével kapcsolatos vállalati elégedettség
vállalati elégedettség
(százalék),
(százalék),
2011–20132011–2013

Egyáltalán nem megfelelő

2013

2

15
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3

14
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10%
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12
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66
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4
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Forrás: MKIK GVI
11. ábra. A pályakezdők felkészültségével való vállalati elégedettség megoszlása – százalékában
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II. táblázat. Készségek és kompetenciák, melyekkel az elmúlt két évben felvett, a szakképzésből
kikerülő pályakezdők nem rendelkeznek, az adott készséget vagy kompetenciát említő vállalatok
aránya, százalék, 2011, 2012 és 2013.
2011

2012

2013

munka-/ élettapasztalat

Kompetencia

58

59

54

önálló munkavégzés képessége

42

36

40

idegennyelv-tudás

24

26

25

vezetési, szervezési képességek

17

16

25

munkakultúra, a munkához való hozzáállás

29

24

23

felelősségtudat

33

24

22

motiváció, elkötelezettség, lelkesedés

30

20

18

kezdeményező készség

15

15

17

időbeosztási készség, pontosság

20

16

11

együttműködési készség

12

10

11

technikai, feladat-specifikus képességek

16

20

10

szociális készségek, kollégákkal való bánásmód

8

7

10

számoláskészség

14

7

8

irodai, adminisztrációs képességek

10

7

8

fegyelmezettség

21

16

7

általános tudás, készségek

12

9

7

ügyféllel való bánásmód

13

10

5

felhasználói szintű számítógépes ismeretek/gyakorlat

3

3

4

személyes megjelenés

4

5

3

anyanyelvi beszédkészség

4

6

3

anyanyelvi íráskészség

5

5

2

olvasási készség

4

2

2

egyéb

0

0

0

Forrás: MKIK GVI

A pályakezdők egyes készségeivel és képességeivel való vállalati elégedettséggel kapcsolatban mind a 2012-es, mind a 2013-as felmérés adatait tekintve megállapítható, hogy
a pályakezdőknek munka- és élettapasztalatra lenne szükségük, illetve az önálló munkavégzés képességét kellene fejleszteniük a cégek véleménye alapján. Ugyanakkor a vállalatok számára nem tűnnek kirívóan problémásnak az alkalmazott pályakezdők általános
kompetenciái, mint például az olvasási-, számolási- és beszédkészség – az idegennyelvtudást kivéve –, továbbá az adminisztrációs készségek, a számítógépes tudás, a szociális
készségek, valamint a személyes megjelenés (lásd a II. táblázatot).
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A TANULÓSZERZŐDÉSES FOGLALKOZTATÁS
NÉHÁNY JELLEMZŐJE
A tanulószerződéses foglalkoztatás tekintetében egyértelműen növekvő trendet figyelhetünk meg a feldolgozóipar és a szolgáltatások területén (lásd a 12. ábrát). Ezt a markáns trendet a gazdasági válság és a nyomában kibontakozó negatív munkaerő-piaci
tendenciák sem tudták megtörni. Ez azonban nem mondható el a mezőgazdaságról és az
építőiparról, ahol stagnált a tanulószerződéses diákok száma.

A tanulószerződéssel foglalkoztatott diákok száma

A tanulószerződéssel
diákok száma az
azfoglalkoztatott
egyes szektorokban,
főegyes szektorokban, fő
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Forrás: MKIK GVI
12. ábra. A tanulószerződéssel foglalkoztatott diákok száma a mintában, szektorok szerinti
megoszlás, 2007/2008–2011/2012, fő

A megkezdett tanulószerződéses képzést a 2011/2012-es tanévben a diákok 85%-a fejezte
be sikeresen a képzést folytató vállalatok bevallása szerint. Ez az adat nem kimondottan
meglepő, ha összevetjük a szakképzés egészére jellemző sikerességi aránnyal: a legutolsó
rendelkezésre álló adat az 1998/1999-es tanévre vonatkozó 83%, ami a szakközépiskolákban 97%-os és a szakiskolákban 68%-os.
Megállapíthatjuk, hogy a tanulószerződéses képzésben részt vevő diákok száma ös�szességében emelkedett az elmúlt években a gazdasági válság ellenére is. A későbbi években azonban ez a tendencia megtorpanhat, továbbá, mint láthattuk a 12. ábrán, bizonyos
ágazatokban már most is stagnálás tapasztalható, ezért érdemes már most elemezni a
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vállalatokat mozgató motivációkat a képzésben való részvétellel kapcsolatban. A tanulószerződéses képzésből való kimaradás okait a válaszadók egytől ötig tartó skálán osztályozhatták. Megállapíthatjuk, hogy leginkább az oktatói háttér és a jelentkezők hiányára
panaszkodtak a válaszadók (lásd a 13. ábrát).

AAtanulószerződéses
képzésből való kimaradás vállalati
tanulószerződéses képzésből való kimaradás vállalati mozgatói
mozgatói
nincs jelentkező, nem keresték fel ez ügyben a céget
nincs oktatói háttér, kapacitás

2,84

2,29

nem tud eleget a tanulószerződéses képzésről

2,83

1,71

alacsony az igény a szakmunkások iránt, csak képzett
szakembereket keresnek

2,80

1,79

2,59
2,77

bonyolult az adminisztráció

2,43

a vállalkozás mérete miatt
túlságosan költséges a képzés a hasznához képest

3,21

2,31

1,91

nem megfelelő tanulói hozzáállás a munkához

2,30
2,50

a tanulószerződéses képzés jogi szabályozásának többszöri
megváltozása 2012-ben

2,26
2,53
2,02
2,18

rosszak a tapasztalataink a tanulókkal

2,01

most nem képeznek, de tervezik vagy már folyamatban van

2,53

1,93

a cég rossz üzleti helyzete

3,00

1,85

a szakképző iskolára visszavezethető okok
a tanulók utáni elszámolás átszervezése a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz
2012

3,10

2,62

nincs a cég profiljához illő szakképzés

2013

3,35

2,59

3,46

1,78
0

1

2

3

4

pont

Forrás: MKIK GVI
13. ábra. A tanulószerződéses képzésből való kimaradás vállalati mozgatói, 2012 és 2013,
pontszám, N2012=1163-1599, N2013=653-1050

A tanulószerződéses képzésbe történő bekapcsolódás vállalati okait illetően eredményeink alapján egyértelműen megjelenik a jövőbeli munkaerőigények kielégítésének a motivációja, míg a legkisebb mértékben az adminisztráció egyszerűségére vonatkozó állítással értettek egyet a vállalatok. Ezen megállapítások összhangban állnak a korábbi
tapasztalatokkal (lásd a 14. ábrát).
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képzésbe
való bekapcsolódás
vállalati okai
AA tanulószerződéses
tanulószerződéses
képzésbe
való bekapcsolódás
vállalati okai

4,41
4,39

A jövő munkavállalóit képezzük.

4,20
4,16

Megmutathatjuk a tanulóknak, mi hogyan dolgozunk.
Szükségünk van fiatal munkavállalókra egy öregedő
társadalomba.

3,94
3,86

Így könnyebb munkaerőt toborozni, vonzóbbak vagyunk a
munkavállalók felé.

3,12
3,16

Nehezen tudunk megfelelő képzettségű munkaerőt
felvenni.

2,81
2,95
2,27
2,18

Így olcsó munkaerőhöz jutok.

2,16
1,98

Egyszerű az adminisztráció.
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Forrás: MKIK GVI
14. ábra. A tanulószerződéses képzésbe való bekapcsolódás vállalati okai, pontszámok átlagai,
N2012=1386-1439; N2013=1141-1178

Megállapíthatjuk továbbá, hogy a vállalatok tapasztalatai szerint a tanulók után elszámolható költség-normatíva a ténylegesen felmerülő költségeknek mintegy háromnegyedét fedezi, tehát a tanulószerződéses képzés nyújtása a cégek részéről anyagi vállalásokkal is jár.

KÖVETKEZTETÉSEK
Az adatelemzés eredményeiből 2013-ban éppúgy, mint az elmúlt négy évben, azt a
következtetést vonhattuk le, hogy a családi háttér erősen befolyásolja a fiatalok iskolai
előmenetelét és munkaerő-piaci pályafutását, beleértve ebbe az elhelyezkedési esélyeket, az álláskeresés időtartamát, a továbbtanulásra vonatkozó ambíciókat és a munkanélkülivé válás kockázatát is. Emellett mind az öt adatfelvétel eredményei arra utalnak, hogy a későbbi elhelyezkedési esélyek, illetve a vállalkozás indítása, vagy a
továbbtanulás ténye szorosan összefügg az általános iskolai és főként a szakiskolai
(szakközépiskolai) tanulmányi eredményekkel. Jobb tanulmányi eredmények jobb
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későbbi munkaerő-piaci helyzettel járnak együtt. Tehát elmondható, hogy a családi
háttér az iskolai eredményeken keresztül, közvetve gyakorol hatást a munkaerő-piaci
érvényesülésre.
A szakképzett pályakezdők munkaerő-piaci pozíciója kismértékben változott a tavalyi
felvétel óta: a megkérdezettek között nőtt a foglalkoztatottak aránya, a munkanélkülieké
pedig csökkent. Az adatfelvételeinkből származó munkanélküliségi adatok azonban minden évben igen jelentősen meghaladják a teljes szakképzett népességre vonatkozó országos
munkanélküliségi rátát, mely a munkaerő-piacra történő belépés nehézségeire hívja fel a
figyelmet. Az álláskeresés átlagos hossza 2013-ban tovább emelkedett.
A kutatás fontos eredménye, hogy a szakképzett pályakezdők között 19 hónappal az
iskola elvégzése után a saját szakmájukban nem dolgozók („kilépők”) aránya továbbra is
magas (körülbelül kétharmados), és az utóbbi négy évben csak kevéssé mérséklődött. Ez
arra hívja fel a figyelmet, hogy mivel a szakmát váltók munkahelyükön tanulnak bele új
szakmájukba, a szakképzési rendszer fontos feladata az általános tanulási készség és a
tudásmegújítási képesség fejlesztése.
Az először 2010-ben definiált különböző, finomabb megkülönböztetésre is lehetőséget adó kilépési mutatók azt jelzik, hogy 2013-ban a szakképzett fiatalok mintegy 73%-a
valamilyen formában részét képezi a szakmájára vonatkozó munkakínálatnak, de csak
55%-uk használta – munka vagy további tanulmányok során – 2011-ben megszerzett
szakmáját. Emellett a megkérdezettek 58%-ának esetében valószínűsíthető, hogy végzés
után el tud helyezkedni saját szakmájában.
Ennek megfelelően a szakiskolai (szakközépiskolai) kibocsátás nem tekinthető közvetlenül tényleges munkaerő-piaci kínálatnak a továbbtanulás, az átképzés, a munkaerőpiacról történő – rövid, vagy hosszú távú – kilépés, valamint a szakmaváltás elterjedt
gyakorlata miatt.
Azt tapasztaltuk, hogy a szakmaváltás, illetve a munkanélkülivé vagy inaktívvá válás
jelentős mértékben függ a pályakezdő családi hátterétől és iskolai eredményeitől, emellett azt is fontos kiemelni, hogy az adatok szakmák, szakmacsoportok és régiók szerint is
jelentős eltérést mutatnak.
Eredményeink alapján továbbá indirekt és direkt módon is megállapítható, hogy a
vállalatok elégedettek a szakképzett pályakezdők munkájával, azonban néhány problematikus képesség, készség kiemelhető, mint például az önálló munkavégzésre való alkalmasság. A tanulószerződéses foglalkoztatás tekintetében pedig egyértelműen növekvő trendet figyelhetünk meg a feldolgozóipar és a szolgáltatások területén – a többi
ágazatban mért stagnálás mellett –, amit még a gazdasági válság és a nyomában kibontakozó negatív munkaerő-piaci tendenciák sem tudtak megtörni. A jövőbeli munkaerőigény kielégítésére való felkészülés egyik bevált útjának tekinthető a tanulószerződéses
képzésbe való bekapcsolódás.
Mindezek fényében elmondható, hogy a kereslet és a kínálat összehasonlításán alapuló döntéshozatal továbbra sem hagyatkozhat kizárólag a szakiskolákban és szakközépiskolákban végzettek száma és a vállalatok által jelzett munkaerő-kereslet különbségeire. A megalapozott döntés szempontjából igen kívánatos lenne, ha figyelembe vennék
a szakképzettek életpályájának sajátosságait is – melyeket leginkább további követéses
vizsgálatok lennének képesek feltárni –, így egy differenciáltabb előrejelző rendszer kiépítése lehetővé tenné a várható kereslet és a kínálat pontosabb illesztését.
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DEMOGRÁFIAI, TÉRBELI ÉS SZERKEZETI
SZEMPONTOK SZEREPE A SZAKKÉPZÉS
FEJLESZTÉSÉBEN EGY FEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓ ALAPJÁN
ABSZTRAKT
A tanulmány két fő részből áll. Az első Hajdú-Bihar megye társadalmi, gazdasági helyzetét
tárta fel, és a szakképzés tervezésére hatást gyakorló tényezőket vizsgálta. A demográfiai folyamatok, a gazdasági ágazatok, a társadalmi/területi leszakadás jelensége, a munkaerőpiaci folyamatok, valamint a szakképzés helyzete kapott figyelmet. Az egyes részterületek
feldolgozása során a megye országos helyzetének pozicionálása, változási tendenciáinak bemutatása és a megyén belüli területi különbségek bemutatására törekedtünk. Az elemzések
fókuszába a szakképzés szempontjából releváns tényezők kerültek, amelyek ismerete a fejlesztés irányainak kijelölése érdekében megkerülhetetlenül fontosak.
A második részben – egy rövid, a szakképzés jelenlegi helyzetét jelentősen befolyásoló
tényezők ismertetése után – a megye szakképzési intézményrendszerének statisztikai alapú bemutatása következik. Ezen belül, részben a fenntartói statisztikák, másfelől a tanulói, oktatói statisztikák kerülnek elemzésre. A vizsgálat – az elemzéseken keresztül – felhívja
a figyelmet a fejlesztendő területekre is.
Kulcsszavak: szakképzés fejlesztése, iskolai rendszerű szakképzés, szakképzés területei és kapcsolatai, demográfia és szakképzés, hátrányos helyzet és szakképzés

BEVEZETŐ
Jelen tanulmány egy megyei szakképzés-fejlesztési koncepció azon legfontosabb tanuláságait ismerteti, illetve azokat a területeket érinti, amelyek fontos szerepet játszanak a
szakképzés fejlesztésében. A terjedelmi keretek nem teszik lehetővé minden részlet alapos elemzését (például a hiányszakmák, vagy az iskolarendszeren kívüli szakképzés kérdése), azonban egy közép- és hosszú távú fejlesztési politika megfogalmazásánál szükséges a legfontosabb fejlesztési elemek ismerete. A tanulmány részben támaszkodik a
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2013-ban a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából készült Hajdú-Bihar Megye Szakképzés-fejlesztési Koncepciója 2013–2020 című munkára.

HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS SZEREPE
A KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN
A MEGYE TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE
Hajdú-Bihar megye társadalmi-gazdasági helyzetének feltárása során a szakképzés tervezésére hatást gyakorló tényezők vizsgálatára került sor. A demográfiai folyamatok, a
gazdasági ágazatok, a társadalmi/területi leszakadás jelensége, a munkaerő-piaci folyamatok, valamint a szakképzés helyzete kapott figyelmet. Az egyes részterületek feldol
gozása során a megye országos helyzetének pozicionálása, változási tendenciáinak bemutatása mellett a megyén belüli területi különbségek bemutatására törekedtünk. Az
elemzések fókuszába a szakképzés szempontjából releváns tényezők kerültek, amelyek
ismerete a fejlesztés irányainak kijelölése érdekében megkerülhetetlenül fontosak.

DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK
A természetes mutatók, a vándorlási egyenleg, a korstruktúra átalakulása, a demográfiai
prognózis, az iskolázottság kérdéseinek áttekintését – a legfontosabb népmozgalmi mutatók országos viszonyokhoz hasonlítása után – megyén belüli területi bontásban vizsgáltuk.
Fontosnak véltük a megyénél kisebb területi egységek vizsgálatát, ugyanis érdemi eltéréseket találtunk, és emiatt eltérő szakképzési feladatokat is feltételeztünk. Azoknál az
elemzési pontoknál, ahol összefüggéseket véltünk felfedezni a roma etnikai kisebbség
területi elhelyezkedésével, jeleztük azokat.
A népesség mennyiségi jellemzői és a népességszám-változás tendenciái
Hajdú-Bihar megye Magyarország negyedik legnépesebb megyéje, az ország lakosságának 5,5%-a lakik jelenleg itt. Az 549 000 fős népesség eloszlása egyenetlen, hiszen a megyeszékhelyen (regionális központban) a népesség közel 40%-a lakik. Debrecen 208 016
fővel (2011) Magyarország második legnépesebb városa.
A településszerkezetből adódóan sajátos a népesség térbeli eloszlása. A megye északi
része nagyhatárú mezővárosokkal (Hajdúság) jellemezhető, népességük eléri a tízezres
nagyságrendet, a déli rész (Bihar) kistelepülésekből áll.1 A megye népességszám-változásának tendenciája országos viszonylatban a jobbak közé tartozik, hiszen a 2001 utáni
időszakban növekedést mutató Pest (+12,8%) és Győr-Moson-Sopron (+2,4%) után (bár
már fogyással) következik -0,8%-os értékével.
A megye egészének demográfiai folyamatai a természetes fogyás és az elvándorlás tendencia jellegű növekedésével jellemezhetők. Az országos fogyásnál kedvezőbbek a mutatók, két lakosságszám-növekedést mutató megye (Győr-Moson-Sopron és Pest) után har-

1. Süli-Zakar I., 1994.
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madik a megyék sorában, kis csökkenéssel. Ezekkel a tendenciákkal jól illeszkedik
közvetlen környezetébe, hiszen sem magyarországi szomszédai (Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés), sem a román határ túloldalán
lévő szomszéd (Bihor) népmozgalma nem tér el érdemben ettől.2
A két irányból is ható tényezők (természetes fogyás és elvándorlás) a népesség elöregedését, a fiatal – iskolarendszerű oktatás szempontjából releváns – korcsoportok folyamatos csökkenését eredményezik.
Napjainkra a települések túlnyomó részén a természetes fogyás vált uralkodóvá. Az
elöregedő, erős népességszám csökkenéssel jellemezhető területek egybefüggően jelennek meg a bihari kistelepülések, a Tisza mente belső perifériájának néhány települése,
valamint a román határ mentén (külső periféria, a „periféria perifériája”) található települések között. Mozaikosan hajdúvárosok (Hajdúszoboszló) is bekerülnek ebbe a kategóriába. Debrecen népessége is a stagnáló, lassan fogyó természetes állapotba került.
A megye egészében hasonlóan negatív tendencia erősödése ismerhető fel a vándorlási egyenleg vonatkozásában is. Az ezredforduló óta emelkedő tendenciát mutat az elvándorlás mértéke. A természetes mutatókhoz hasonlóan összetett a vándorlási egyenleg
vonatkozásában kirajzolható területi kép. Jellemzően azok a helységek rendelkeznek
vándorlási többlettel, amelyek gazdasági vonzást tudnak produkálni, lakóinak munkalehetőséget, általában jobb életkörülményeket tudnak biztosítani, míg a gazdasági tekintetben depressziós települések népesség-kibocsátóvá váltak.
A tényleges népességszámok változásában megfigyelhető, hogy a megye népességnövekedést produkáló települései Debrecen környezetében helyezkednek el. A növekedés
okainak magyarázata már összetett feladat. A város körül formálódó agglomerációs
gyűrű településein az egymást erősítő tényezőkre, a természetes okokra és a párhuzamosan fellelhető odavándorlásra vezethető vissza a jelenség.
A 2000 utáni tényleges népességszám változást vizsgáló LAU 1 (kistérség) szintű
elemzések (HBM Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltárása, 2013) a Debreceni és a
Hajdúhadházi kistérségben növekedést, a közeli Derecske-Létavértesi és a Hajdúszoboszlói kistérségben kisebb csökkenést jeleztek. Erős visszaeséssel (7-8%) a Balmazújvárosi, a Polgári és a Püspökladányi kistérség jellemezhető, a Berettyóújfalui kistérség 12%os lakosságcsökkenése pedig országosan is a legrosszabbak közé tartozik.
A növekvő lakosságszám hátterében a megyeszékhelyről kitelepülő népesség valószínűsíthető, s ebben a folyamatban települési szinten Mikepércs, Bocskaikert és Hajdúsámson érintett. Pozitív vándorlási különbözettel jellemezhető még Nagyhegyes, Nyíradony, Hajdúbagos, Hosszúpályi és Monostorpályi. A korábbi erőteljes szuburbanizációs
folyamat Ebes és Sáránd esetében lelassult.
A Hajdúhadházi kistérség esetében a természetes szaporodás (a halálozásinál magasabb születési szám) léte eredményezi a népességszám növekedését.
A korstruktúra alakulása, oktatásra gyakorolt hatásai
A természetes fogyás és a vándorlási negatívum egyaránt egy irányban hat az oktatás, s
így a szakképzés szemszögéből. A természetes fogyás a hiányzó, kis létszámú fiatal gene-

2. Teperics K., 2006.
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rációk miatt, az elvándorlás pedig a fiatalkorú (kisgyermekes, vagy gyermekvállalás előtt
álló) migránsok jellemzően magas aránya miatt vezet elöregedési tendenciákhoz. A
csökkenő beiskolázási keret jelentős hatást gyakorol az oktatástervezési folyamatban.
A fiatal (14 év alatti) korév-csoportok megyei szintű csökkenése összességében az
intézményi karcsúsítás irányába mutat. A 2011-ben 15 éves korúak 6691 fős csoportja, az
ugyanebben a pillanatban 10 évesek esetében 5894-re, az 5 évesek esetén 5592-re, az 1
éveseknél pedig 5192-re esett vissza. 15 év viszonylatában 1500 tanulóval kevesebb jelenik meg az oktatásban, arányaiban ez 23%-os csökkenés.
Feltétlenül szem előtt tartandónak látjuk a megye településeinek eltérő jellemzőit is
ebben a tervezési folyamatban. Differenciáltan kell kezelni a kedvezőbb demográfiai
helyzetben lévő településeket, településcsoportokat, illetve az elöregedő területeket.
Az iskolarendszerű oktatás vonatkozásában releváns 14 éven aluli népesség a megye
keleti és északkeleti határai mentén jelenik meg magasabb arányban. Területi megjelenésük párhuzamosítható a cigány népesség elhelyezkedésével (1. ábra).

Forrás: Pásztor I. adatgyűjtése 2011
1. ábra. A megye cigány lakosságának száma és aránya településenként
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Magasabb fertilitási mutatóik, fiatalabb korszerkezetük révén a teljes település fiatal
lakosságából növekvő aránnyal részesednek a roma lakosok. Nyomozható az „etnikai csere” jelensége is az általuk sűrűbben lakott területeken. A településszociológiában használatos fogalom a beköltözések növekvő számával párhuzamosítható. Az amerikai városok
átalakulási folyamatában, a szegregáció felerősödésében az afroamerikai, a latin, vagy
a keleti népesség költözésekor megfigyelt jelenség számon tart egy töréspontot, ami után
felgyorsulnak az események.3 Ez a Kipp-pont a beköltöző etnikai kisebbség 25% körüli
arányánál tapintható. A magyar viszonyokkal történő párhuzamosítás nem feltétlenül lehet direkt, de a jelenség hasonló. Jelenleg a megye települései közül 11-ben 25% feletti a
roma etnikai kisebbség aránya. Biharnagybajom, Szerep, Hajdúhadház, Pocsaj, Sáp, Körös
szakál, Bagamér, Bedő, Hencida, Bojt és Told van ilyen helyzetben (Pásztor I. Z. 2011).
Az elöregedő többségi társadalomba tartozó népesség helyett a roma kisebbség arányának
emelkedése tendencia jelleggel felismerhető. A demográfiai folyamatban valószínűsíthetően
változást generál ez a jelenség: „megfiatalodnak” az eddig idősebb lakosságukkal jellemezhető
falvak, a lakosság cserélődését követően ismét előtérbe kerühetnek a közoktatás feladatai.
Iskolázottsági mutatók
Iskolázottság tekintetében (is) a megye lakossága erősen megosztott. Debrecen kiemelkedik a megye települései közül, de előnye relatív, hiszen ez csak a környezetével történő
összevetésben érvényesül, azonban más, hasonló méretű és szerepkörű várossal összevetve már átlagos paraméterekkel bír. Az analfabéták vonatkozásában csak relatív előnyt
láthatunk, míg a magasabb végzettségeknél már az ország élmezőnyébe tartozik.
Általában igaz, hogy a megye iskolázottsági mutatói elmaradnak az országos átlagtól.
Az ország legfejletlenebb régiói közé tartozik, mutatói az északelet-magyarországi és déldunántúli megyék sorába illeszkednek.
A kedvezőtlen iskolázottságú területek koncentráltan helyezkednek el. A megye bihari térségében, a román határ mentén és a Tiszamente településein találhatjuk a legrosszabb adottságú
településeket. Esetükben a hátrányok halmozódása jól felismerhető és jól kimutatható a párhuzam a cigány kisebbség területi elhelyezkedése és az alacsonyabb iskolai végzettségek között.
Demográfiai prognózis
A demográfiai viszonyok területi jellemzőit összegezve megállapítható (HBM Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltárása, 2013), hogy a Tiszamente kistérségében (Tiszagyulaháza és Egyek közötti települések) és a bihari aprófalvas térségben várhatóan a fogyás tendenciája erősödik fel, s ennek eredményeként a korstruktúra elöregedési folyamata nagy
bizonyossággal folytatódni fog. A természetes okok mellett az elvándorlás alakítja ezt a
tendenciát, s emiatt nagy bizonyossággal állítható, hogy ez középtávon nem fog változni.
Stabil népességszámmal, esetleg mérsékelt csökkenéssel, lassan öregedő korstruktúrával jellemezhetők a megye mezővárosai (Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdúböszörmény,
Balmazújváros, Nádudvar, Kaba, Püspökladány) és ebbe a kategóriába tartozik Debrecen
is. Ezen a ponton tér el a megyére vonatkozó prognózis az OTFK társadalmi vitára bocsátott munkaanyagában közölt, az egész országra vonatkozó előrejelzéstől (OTFK 2012).

3. Cséfalvay Z., 1994.
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Növekedéssel – esetenként dinamikus növekedéssel – a Debrecen környékén elhelyezkedő települések gyűrűje számolhat. Egy részük szuburbanizációs folyamatok
miatt került ebbe a kategóriába (pl. Mikepércs, Bocskaikert), másik részük pedig természetes szaporodása révén (pl. Hajdúhadház, Hajdúsámson, Vámospércs). A jó demográfiai adottsággal rendelkező, Debrecen körüli gyűrű jellemzően kettős hatással
magyarázható:
– A korstruktúra és a demográfiai jövőkép alakulásában szerepet játszik a térség szuburbanizációs folyamata. A kiköltözők (ily módon pozitív folyamatot keltve) generálják
ezt a hatást. A várostól nyugatra, délre elhelyezkedő települések esetében ismerhető fel
ez a jelenség, jellemzően a vándorlási nyereség eredményeként.
– A várostól keletre, északkeletre elhelyezkedő települések esetében a demográfiai okok
hátterében a természetes szaporulat jobb értékei nyomozhatók. A megyeszékhely és a
román határ közötti terület településein a 14 év alatti korcsoport aránya jóval magasabb, mint a megyére jellemző értékek. Itt a roma lakosság magasabb aránya és eltérő
demográfiai jellemzői valószínűsíthetők a háttérben.
A cigány lakosság korstruktúrájának és népességen belüli arányainak növekedése a
szakképzés fejlesztésében is különleges figyelmet érdemel. A felzárkóztatás feladatainak
tervezésében, a szociális szempontok előtérbe emelésében és az esélyegyenlőség megteremtésében jelent egyedi feladatokat.
Érdekes helyzetet vetít előre a román határmente kistelepüléseinek sora (Told, Bojt,
Sáp, Szerep, Hencida, Körösszakál), ahol a 35% feletti arányúra becsült cigány lakosság
révén etnikai csere folyamata zajlik. A korstruktúra fiatalodására, a fiatalok arányának
növekedésére lehet ebből következtetni.
Az eltérő demográfiai folyamatok okán külön kezelendőnek tekinthető területek:
– Debrecen és az agglomerációs gyűrű települései, feltételezhetően a növekvő tanulói létszámok miatt;
– Bihar aprófalvas településszerkezetű települései és a Tiszamente, várhatóan a csökkenő
tanulói létszámuk okán.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE GAZDASÁGI HELYZETE
A megye gazdaságát az adottságok és a gazdaság teljesítményének áttekintése után ágazati bontásban végeztük el. Jeleztük, ahol az országos jellemzőktől érdemi eltéréseket
találtunk, vagy megyén belüli területi különbségeket észleltünk. A gazdasági ágazatok
eltérő súlya és várható tendenciái a szakképzés szakmai szerkezetének tervezéséhez adhat információkat.
Hajdú-Bihar megye gazdaságának természeti adottságai egy medencehelyzetű európai síkság adottságaihoz illeszkednek. Éghajlata, domborzata és jellemzően kiváló minőségű talajai révén a legfontosabb, legjobb adottságokkal a mezőgazdaság rendelkezik.
Ipari jellegű hasznosítás lehetőségét a Nagyhegyes, Hajdúszoboszló térségében feltárt
(„országos jelentőségű”) földgáz vagyon jelenti. Figyelmet érdemel a megye területén
több helyütt (Balmazújváros, Berettyóújfalu, Debrecen, Földes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Kaba, Nádudvar, Polgár, Püspökladány) is felszínre kerülő termálvíz, amit jellemzően gyógyászati, turisztikai céllal használnak fel.
Utóbbi potenciális megújuló energiaforrásként is számba veendő, bár ilyen célú felhasz-
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nálása jelenleg elenyésző. A természeti adottságok a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és
a könnyűipar vonatkozásában jelentenek előnyös tényezőt.
Az adottságoknak megfelelően a nemzetgazdasági ágak közül a mezőgazdaság és az
élelmiszeripar az országos átlagot meghaladó súllyal rendelkezik.
Lényegesen jobbak a társadalmi telepítő tényezők. Környezetéhez képest kiemelkedően jó adottságként lehet felemlíteni az emberi erőforrásokat, amelyek mind mennyiségi
(kedvezőbb demográfiai folyamatok révén nagyobb számú munkaerő), mind minőségi
(képzettségi, iskolázottsági mutatók) vonatkozásában jók. Előnyt jelent, hogy hazai (és
nemzetközi) viszonylatban jónak tekinthető a munkaerő költségeinek és hatékonyságának összevetése.
Jó adottságot jelent a megye közlekedés-földrajzi helyzete is. Komoly átmenő forgalmat
teremt központi fekvése, mind kelet-nyugat, mind észak-dél relációban. A közelmúlt közlekedési fejlesztései (az M3, M35 építése, a 33-as, 35-ös, 4-es főközlekedési utak rekonstrukciója és bővítése; a 100-as vasúti fővonal felújítása; a debreceni reptér fejlesztése) megerősítették ezt a szerepkört. A fejlesztési tervek szerint további logisztikai központ fejlesztések
zajlanak Polgár, Debrecen és a romániai kapcsolatai okán Berettyóújfalu térségében.
Ipart vonzó tényezőnek tekinthetők és a gazdaságfejlesztés eszközei a megyében kialakuló ipari parkok, a vállalkozási övezet, a „barnamezős” beruházások, az inkubátorházak és a klaszterek. 1998 és 2012 között 12 ipari park alakult a megyében. A külföldi
tőkére gyakorolt vonzó képességük eltérő, illetve területileg koncentráltan helyezkednek
el a sikeres beruházások (Debrecen, Polgár környezete).
A politikai rendszerváltás szerkezet-átalakulást generált a megye gazdaságában. Megszűntek, átalakultak a termelőszövetkezetek, az állami gazdaságok; visszaesett a mezőgazdasági termékek iránti kereslet (kiesett a keleti piac); a szak- vagy betanított munkát nagy
tömegben alkalmazó állami építőipari vállalatok megszűnése miatt visszaesett az ingázók
– közöttük a távolsági ingázók – száma. Jellemzően a képzetlen munkavállalók szorultak
ki a munkaerőpiacról, s szabad kapacitásuk a gazdasági szerkezetváltás új körülményei
között nem adottságként, hanem a szociális rendszert terhelő tényezőként hatott. Nem
könnyítette az átalakulási folyamatot a tőkehiány, a külföldi tőke telephelyválasztásban
szerepet játszó földrajzi távolság és az időigényes (rossz) megközelíthetőség. Az örökség
egyedüli előnyeként a diverzifikált iparszerkezet nevesíthető talán. Bár a leépülés az iparban itt is jelentős volt, nem omlott össze olyan méretű iparvállalat, ami önmagában meghatározó szerepet vitt a térség gazdaságában (lásd Észak-Magyarország, Miskolc). A túlélés
jobb esélyét adta a sokszínű iparszerkezet és a kis- és középvállalatok nagyobb száma.
A megye gazdaságának alapvető jellemvonása a duális jelleg. Egymással párhuzamosan működik egy modern (jellemzően külföldi, vagy vegyesvállalati tulajdonszerkezetű
élvonalbeli technikát, technológiát használó), a globális piacon versengő szegmens, illetve a hagyományos, magyar (sok esetben tőkeszegény, egyéni- és mikrovállalkozásokat
jelentő) gazdasági szereplőkből álló rész.
A rendszerváltást követő gazdasági szerkezetváltás hozta létre ezt a kettősséget. A szocialista tulajdonviszonyok átalakításának eredményeként körvonalazható ez a két csoport. A
tőkehiányos magyar tulajdonosok – jellemzően – a mikro és kisvállalkozások nagy számával jelentek meg a privatizációs folyamatban, a nagyobb gazdálkodó egységek modernizációjának pedig a külföldi működő tőke bevonása lett az eszköze. A vegyesvállalatok létrejötte
mellett/után a későbbiekben a folyamat önjáró jelleggel változott (erősödött a vállalkozások
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egy része). A munkaerő-költségek és a hatékonyság összefüggésében felértékelődött a világgazdasági (kelet-közép-európai) versenyben az ország (és az idő előrehaladtával Kelet-Magyarország). A kettősség nyomai azonban napjainkban is felismerhetők, és ezek látványosan
eltérő igényeket jelenítenek meg a szakképzés vonatkozásában.
Sajátos a vállalkozások szerkezete. Az egyéni vállalkozások adják az összes vállalkozás
háromnegyedét, melynek okán az oktatás folyamatában a vállalkozói kompetenciák erősítése tűnik az egyik feladatnak.
A gazdaság ágazatai közül a mezőgazdaság súlya mind a bruttó hozzáadott érték, mind
a foglalkoztatottak vonatkozásában magasabb, mint az országos érték, az ipar, építőipar és
a szolgáltatások elmaradnak attól.
A mezőgazdaságnak a megye gazdaságában betöltött szerepe felhívja a figyelmet a kapcsolódó szakmai képzések fontosságára. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén
bekövetkező integrációs szerveződések mutatják, hogy az élelmiszeripari, logisztikai, kereskedelmi, gazdasági jellegű szakképzések az ágazat fejlődése szemszögéből is fontosak.
A Hajdú-Bihar megyében előállított bruttó hozzáadott érték 26,4%-a származik az
iparból, ezzel a megyék iparosodottságát is jelző sorban az utolsó negyedbe tartozik. Iparának természeti adottságai szűkösek, emiatt a teljesítménye hagyományosan elmarad az
országos, sőt a vidéki megyék átlagától is. Sajátos – a szocialista időszakból örökölt – iparszerkezete, valamint hatékonyságának, exportorientáltságának alacsonyabb szintje miatt
az ipar és az építőipar veszít a súlyából az ezredforduló utáni időszakban. Pozitív jelenség
viszont, hogy a 2008-as válság kevésbé érintette, mint a fejlettebb (exportorientált, autóiparban érintett) térségeket.
Az iparban a vegyipar, gyógyszeripar, nyomdaipar súlya speciálisan nagy, valamint
erős az élelmiszeripar szerepe is. Az országos értékektől elmarad az autóipar és az elektronikai ipar súlya. Általában igaz, hogy az ipar exportteljesítménye alacsony és erős az
ipari tevékenység koncentrációja: az alacsony szintű külföldi tőkeberuházás a megye
centrumterületeihez (Debrecen) kötődik.4
A 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatok száma Debrecenben koncentrálódik. Említhető az élelmiszeripari vállalkozások közül a Frieslandcampina, a Hajdúsági Gabonaipari Zrt., a Pentafrost; a gépiparból a FAG, a Grampet Debreceni Vagongyár; az informatikai szektorból a National Instruments, IT-Services; a gyógyszeriparból a
TEVA, a nyomdaiparból az Alföldi Nyomda és a közszolgáltató vállalatok közül az AKSD,
Debreceni Vízmű, E.ON. Debrecenen kívül csak a hajdúszoboszlói székhellyel bejegyzett
TIGÁZ, a hajdúnánási MODE 3H (ruhaipar), illetve a téglási HAJDU (gépipar) említhető.
A város iparának leginnovatívabb eleme a gyógyszergyártás. A szocialista decentralizáció eredményeként a Biogal jelent meg a térségben először, amit az izraeli érdekeltségű
TEVA vásárolt meg. 2012 áprilisában a Richter Gedeon biotechnológiai üzeme nyitotta
meg kapuit, majd az ágazat fejlesztése érdekében szerepet vállalt a Pharmapolis Debrecen
Innovatív Gyógyszeripari Klaszter megalapításában.
A gyógyszeripari klaszter céljaihoz illeszkedve jött létre a Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter. Másfelől az ágazati együttműködések és integrációk folyamata felerősödött, melynek eredményeként további klaszterek jöttek létre. A műszeripar hagyomá-

4. Molnár E., 2008.
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nyait a Prizmatech Debreceni Műszergyártó és Fejlesztő Klaszter (egészség-, és könyezetipari
műszerek), az informatikáét Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter, illetve az
Észak-alföldi Informatikai Klaszter megszervezésével viszik tovább.
A szolgáltató ágazat súlya Hajdú-Bihar megyében elmarad az országos átlagtól, de a
vidéki megyék átlagát meghaladja. A 2000 utáni tíz évben 58,9%-ról 63,3%-ra nőtt az aránya, miközben az országos érték 62,8%-ról 64,9%-ra emelkedett. Néhány egyedi vonás kiemelhető az ágazat jellemzői közül:
– Országos értékektől eltérően magas az állami/önkormányzati szféra által finanszírozott
területek (oktatás, egészségügyi-szociális ellátás, közigazgatás) súlya a tercier ágazat belső szerkezetében. A folyamatban lévő, vagy tervezett közigazgatási, oktatási, egészségügyi átrendeződések, átszervezések jelentős változásokat generálhatnak.
– Előnyös – és helyi fogyasztást generáló hatású – a megye jól kiépített közép- és felsőfokú
(Debreceni Egyetem) oktatási intézményhálózata.
– Megye- és országhatárokon átnyúló szolgáltató szerepet játszik a felsőoktatás és az egészségügy.
– Jelentős külföldi befektetők ruháztak be az ágazatba (IT Services, BT, NI szolgáltató beruházásai).
– A szolgáltatások között a turizmus súlya nagy, és további lehetőségeket rejt magában a
gyógyturizmus fejlesztése révén.
Pozitív jelenségként értékelhető a nagy beruházók szakképzési rendszer vonatkozásában kifejtett aktivitása. A NI, az IT Services, a FAG szakképző intézményekkel kialakított kapcsolata a munkaerőpiachoz kötődés jó gyakorlatát mutatja, mely továbbfejleszthető a közel jövőben.

A TÁRSADALMI LESZAKADÁS JELENSÉGE
A társadalmi-gazdasági leszakadás a hátrányos tulajdonságok halmozódásaként értelmezhető. A jelenség vizsgálatakor a területi dimenziónak adtunk hangsúlyt. Az általunk kiválasztott (negatív) társadalmi jellemzők (kedvezőtlen demográfiai viszonyok, roma kisebbség magas arányú jelenléte, alacsony szintű iskolázottság, jövedelmek alacsony szintje,
átlagot meghaladó munkanélküliség, kedvezőtlen térszerkezeti helyzet) területi koncentrációja a szakképzés társadalmi kohézióban betöltött szerepét helyezi előtérbe.
Az országos területfejlesztési elképzelésekben a legrosszabb helyzetű kistérségeket a
„leghátrányosabb helyzetben lévő kistérség” (LHH) elnevezéssel illették, külön programokat dolgoztak ki fejlesztésükre. Debrecen és Hajdúszoboszló kivételével a megye minden kistérsége a leszakadók közé tartozik. Hajdúböszörmény és Polgár „csak” hátrányos
helyzetű, a többi a leghátrányosabb helyzetű (LHH-s) kategóriában szerepel. Berettyóújfalu kistérsége ezen belül a legrosszabb helyzetben lévők közé soroltatott és „komplex
programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérség” kategóriájába került (311/2007.
(XI.17.) Korm. rendelet).
Megyére vonatkozó önálló leszakadást jelző mutató kialakítására nem vállalkoztunk, de a gyakorlatban leggyakrabban vizsgált indikátorok sorát áttekintettük. Ezek a
következők: a) demográfiai helyzet, b) jövedelmek alacsony szintje, c) munkanélküliség
magas szintje, d) kedvezőtlen térszerkezeti elhelyezkedés.
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a) A demográfiai viszonyok vonatkozásában hátrányosnak tekinthető a fogyó népesség,
az elvándorlás jelensége, az elöregedő korstruktúra, a roma kisebbség magas arányú
jelenléte és az alacsony iskolázottság.
Az ország egészére jellemző fogyás és a következményeként elöregedő korstruktúra differenciáltan érinti a megyét. Két kedvezőtlen eleme két eltérő jellegű területen
jelentkezik. Az elöregedés az aprófalvas Bihar jellemzője. A másik önmagában a népmozgalom vonatkozásában pozitív esemény (fiatalabb korszerkezet, jobb természetes
mutatók) párhuzamosan a roma etnikai kisebbség létszámának és arányának növekedésével függ össze, és becsülhetően abból következik. Ezen a területen (Ligetalja, Érmellék) az iskolázottsági mutatók kedvezőtlen volta, a magas munkanélküliség, az
alacsony foglalkoztatás és az alacsony jövedelemtermelő képesség egymást erősítő jelenségei katalizálják a leszakadás folyamatát. Integrált oktatás-, foglalkoztatás- és szociálpolitika szükséges a terület fejlesztése érdekében.
b) A jövedelmek országos átlagtól eltérően alacsony szintje akár generális mutatóként is
értelmezhető, a Magyarországon belüli regionális különbségeket önmagában is vis�szaadó indikátorként.5
Kistérségi bontásban feltűnőek az erős területi különbségek. Debrecen az országos
átlagot (107,5%), Hajdúszoboszló (89,6%) pedig a vidéki átlagot tudta felülmúlni 2010ben. A többi kistérség értéke jelentősen elmaradt az országos átlagtól: a Polgári kistérségé a 80%-ot, a Hajdúböszörményié a 75%-ot, a Hajdúhadházi kistérségé a 60%-ot
érte el. A Derecske-Létavértesi kistérségé pedig 60% alatt maradt. Település szinten a
különbség még erőteljesebb, itt mutatkozik meg élesen a leszakadás. Bihar és az Érmellék ismét a legrosszabbak között jelent meg.
c) A megye rendszerváltás utáni gazdaságtörténetének legnagyobb problémája a foglalkoztatás drámai visszaesése. Kelet-Magyarország más megyéihez hasonlóan – de agrárjellegből következően intenzívebben – összeadódtak a hatások. Az országos átlagot meghaladóan visszaesett az aktivitási ráta, emelkedett a munkanélküliség, csökkentek a jövedelmek.6
A megye munkanélküliségének mutatói a rendszerváltás óta a legrosszabbak közé tartoznak. A válság kezdete óta továbbra is kritikusan magas a munkanélküliség a megyében.
A munkanélküliség települési szintű vizsgálata visszaadja a hátrányos helyzet egyéb ismérveinél tapasztalt képet. Ligetalja, Érmellék, Dél-Bihar és a Tiszamente déli területei ren
delkeznek a legrosszabb (20% feletti) értékekkel. Ez az országos átlag dupláját jelenti.
Erősíti a lemaradást, ha, a tartós munkanélküliek és a pályakezdő munkanélküliként regisztráltak közötti arányt vizsgáljuk. Mindkét esetben a munkaerőpiacra történő bejutás nehézségei észlelhetők. A legrosszabb értékek ismét ugyanazokban a térségekben, majdnem azonos településeken köszönnek vissza. Az általános iskolai
végzettség nélküliek aránya az összes regisztrált álláskereső között az iskolázottság
hiányának prolémájára mutat rá.
Az iskolai végzettség nélküli álláskeresőket szinte lehetetlen visszaemelni az elsődleges
munkaerőpiacra (2. ábra). A megyében nincs olyan település, ahol 20% alatt lenne az érték.
A települések több, mint felénél 40%, 14 településnél pedig 50% feletti az érték. Kismarja,
Hajdúszovát, Nagykereki (60-60%), Told (63%), Bojt 72% értékei kiugróan magasak.
5. Pásztor I. Z. – Pénzes J., 2012.
6. Balcsók I., 2000.
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Forrás: TEIR
2. ábra. Az általános iskolai végzettség nélküli álláskeresők aránya az összes regisztrált munkanélküliből (2012 III. negyedév)

d) A leszakadó területek problémája az elérhetőséghez kötődik. A 47-es és 471-es, illetve
a 4-es és 33-as, 33-as és 35-ös utak közötti területek szinte feltáratlanok. Különösen
igaz ez az országhatár menti „zsákutcás” fejlődést mutató Dél-Nyírség és az Érmellék
területére. Hasonló (de természetes) határt jelent a Tisza nyugaton. Az „Alföld halott
szívének” is nevezett Közép-Tisza-vidék megyéhez tartozó települései elzártak a
szomszédos megyék irányába, közlekedési kapcsolataikat két, viszonylag távoli hídra
(Tiszafüred, Polgár) kell kiépíteniük. A kistérség központok (2011) elérhetőségének
értékei alátámasztják a közlekedési problémák jelenlétét. Bihar déli területeiről több
mint egy órát kell utazni a megyeszékhely eléréséig.
Térszerkezeti vonatkozásban a tanyás vidékek is különleges figyelmet érdemelnek
(3. ábra). A megye hajdúsági területén a nagy határral rendelkező mezővárosok külterületén található tanyák demográfiai viszonyai, lakóik foglalkoztathatósága, elérhetőségi viszonyaik, infrastruktúrájuk messze elmarad az országos értékektől.
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A felsorolt tényezők együttes megjelenése alapján, a perifériákon elhelyezkedő területek tekinthetők a leszakadás helyzetében lévőknek:
– A határ menti „külső periféria” („a periféria perifériája”) kialakulásában a zárt határ játszott
szerepet.7 Egyedi helyzetnek tekinthető ezen a csoporton belül a regionális központ Debrecen közvetlen közelségében található erősen leszakadóban lévő terület (Érmellék).
– A Tiszamente „belső” perifériája („az Alföld halott szíve”, a Közép-Tisza-vidék része),
melynek kialakulásában a Tisza hatása nyomozható.
– A Bihar kistelepülései, településméretük és térszerkezeti elhelyezkedésük okán.
Az általunk vizsgált mutatók vonatkozásában rossz adottságokkal rendelkező területek koncentráltan helyezkednek el. A megye déli, keleti határa (országhatár) mentén találhatóak, leszakadásuk az elmúlt évtized törekvései ellenére sem csökkent. Szakképzés
tekintetében ritka intézményhálózattal rendelkező terület, ahol Berettyóújfalu mellett
csak a kisebb intézmények (helyben), és Debrecen (bejárással) próbálják ellátni ezt a feladatot. A helyi intézmények fenntartása/erősítése a gazdasági racionalitás ellenében is
fontos lehet, hiszen a magas arányú iskolázatlan népességük számára a szakmunkásképzés lehetősége a munkaerőpiac irányába tett első lépés lehet.

A MEGYE KÖZÉPSZINTŰ SZAKKÉPZÉSÉNEK TÉRSZERKEZETE
A szakképzés intézményhálózatának térszerkezeti vizsgálata megerősített néhány általánosan ismert gondolatot. A tanulók több, mint fele más településről érkezik a szakképző
intézményekbe, 7%-uk más megyéből is, és 0,3%-uk mindössze, aki külföldről jön. A számok alapján elmondható, hogy az intézmények jövőjének tervezésekor megkerülhetetlen
vonzásviszonyaik ismerete. A vonzások kimutatására vonzásintenzitási számításokat végeztünk. Az eljárás lényege, hogy az egyes településekre járó tanulók számát az állandó
lakcím szerinti település népességszámára vetítettük, ezzel az eltérő lélekszámú települések
adatai összevethetőkké váltak. A megyeszékhely középszintű szakképző intézményrendszerének méretei miatt az 1000 lakosra jutó tanulók számának segítségével egy külön térképen csak Debrecen vonzásviszonyait jelenítettük meg (3. ábra). A megyeszékhelyre jár a
szakképzés tanulóinak 3/5 része, a települések közötti mozgásban megjelenők 2/3-a.
Keleten az országhatárig, északkeleten a megyehatárig terjed a legintenzívebben vonzott zóna. Demográfiai tekintetben ez a zóna a fiatalos korszerkezetű térséget jelenti.
Nyugat és délnyugat felé csökkenő intenzitású zónák követik egymást szabályosan.
Ezt a földrajzi közelség mellett a terület intézmény-ellátottsága is indokolja. Nem meglepő, hogy a város nem került a legintenzívebb kategóriába, ugyanis a városi lakosság középszintű intézményválasztásában a gimnáziumok előnyben vannak. Arányaiban többen mennek az általános középfokú képzés és a felsőoktatás irányába, mint a falvak lakossága.
A vidéki – Debrecenen kívüli – szakképzők egy része csak saját településének igényeit, vagy még azt sem képes ellátni. Van település, ahonnan többen járnak el más településre szakmát tanulni, mint ahányan tanulnak a település intézményében. Debrecen
mellett Berettyóújfalu és Polgár intézményeinek tanulói összetételét a kevés eljáró mellett a vidékiek nagyobb száma jellemzi.

7. Baranyi B.,1999; Süli-Zakar I.,1994.
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Forrás: HBKIK adatgyűjtése
3. ábra. Hajdú-Bihar megye településeinek elsődleges szakképzési vonzásközpontjai (2013)

Egy újabb térképen a megye összes szakképző intézményének vonzásait próbáltuk
ábrázolni (4. ábra). A térképen megjelenő különböző színekkel az elsődleges vonzásközpontokhoz kapcsolódó településeket ábrázoltuk. Az egyes települések vonzásintenzitási értékei közül kiválasztottuk a legnagyobbat és azt jelöltük központnak. A
módszerről tudni kell, hogy nem tudja kezelni a más megyékhez tartozó vonzásokat
(nincs adat az oda beiskolázott tanulókról települési bontásban), illetve nem próbáltunk az egymáshoz közeli intenzitási értékeknél új kategóriát (például „erősen megosztott vonzással rendelkező település”) alkotni, hanem automatikusan a legnagyobbhoz rendeltük a központi szerepkört. Az elemzés folyamatában azonban
kezeltük a módszer e jellemzőjét.
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Forrás: HBKIK adatgyűjtése
4. ábra. Debrecen középszintű szakképző intézményeinek vonzásviszonyai (2013)

Debrecen méreteivel ránehezedik a megye településeire. Önálló szakképzővel rendelkező településen is előfordul, hogy a debreceni szakképzés vonzása erősebb, mint a helyi.
Mezővárosainknál is gyakori, hogy csak saját városukban tudják domináns mivoltukat
tartani. Hasonlóra képes Bojt szakképző intézménye is. Berettyóújfalu hatása kiterjedt az
aprófalvas Biharban. Érdekes, hogy Biharkeresztes Nagykereki és Told viszonylatában
dominál, de a saját település erőteljesebben konvergál Berettyóújfaluhoz, mint a helyi
intézményhez. Az előző ábrához képest megnőtt a terület, ahol a megyeszékhely domináns. Egyek, Tiszacsege, illetve Kaba irányába látható változás. Általában igaz, hogy ezeken a területeken többirányú hatás érvényesül és – viszonylag alacsony érték mellett –
közülük legerősebb a debreceni. A megyehatár mellett (pl. Egyek) a már szomszédos
megyében lévő város/városok hatása erősebb is lehet, mint a távoli vagy nem megfelelő
képzési irányokkal bíró megyében lévő szakképző intézménnyel rendelkező település.
Északkeleti irányban erős megyehatáron túli vonzással bír Debrecen intézményhálózata. Mintegy folytatódik az intenzív zóna Szatmár és Bereg térségében. A középvárosok
közül Polgár, Hajdúnánás és Hajdúböszörmény esetében van még határozott megyén
túlterjedő kapcsolat.
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A határozott (megyén belüli) vonzásközpont nélküli települések esetében a szomszédos (Jász-Nagykun-Szolnok) megye irányába valószínűsíthető erősebb kötődés, mint a
más megyében lévő központ vonzása.
Az országhatáron átnyúló vonzási kapcsolatok is figyelembe veendők. A megye elhelyezkedéséből adódóan jelen vannak a középszintű képzésben a határontúli magyar tanulók, de a kapcsolat egyoldalú. Partium és Kárpátalja tekinthető – történelmi hagyományokkal is bíró – vonzáskörzetnek, ahonnan jellemzően a szakmai képzésbe érkeznek
tanulók, és a hazai tanulóknál kevesebben választják a gimnáziumi programokat. Ennek
hátterében a határon túli magyar nyelvű szakmai képzések kis száma és a magyar felsőoktatásra, munkaerőpiacra történő felkészülés szándéka egyaránt szerepet játszhat (5. ábra).

Nagyvárad

5. ábra. Határmenti együttműködések formái a bihari térségben (Süli-Zakar et al 2011)

A létező euroregionális együttműködések (iskolarendszerű képzések vonatkozásában)
nem vezettek konkrét eredményre.
A humán tőkébe történő beruházás modern racionalitása okán, önerőből szervezik
meg magyarországi tanulmányaikat a diákok. Az együttműködés kiterjedése/kiterjesztése
kölcsönös előnyöket kínál. Elképzelhetőnek látszanak az uniós támogatások a határmenti
szakképzés fejlesztésére. (Szervezett keretek között voltak kezdeményezések a Bihari Iskolaszövetség keretei között, illetve informális kapcsolatfelvétel Margita és Debrecen között.)
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A HELYZETFELTÁRÁSBÓL ADÓDÓ FELADATOK
A koncepcióban stratégiai célként, kiemelten foglalkoztunk a társadalmi, területi kohézió kérdéseivel. A helyzetfeltárás ráirányította a figyelmet erre a problémára, mind a társadalmi dimenzióra, mind a területi aspektusokra. A kettő elkülönítését azért tartjuk
fontosnak, mert a társadalmi leszakadás jelensége a fejlett területek társadalmi csoportjainak vonatkozásában is azonosítható. Nem kizárólag területi vonásokkal determinált
folyamatról van szó, de területi koncentrációja is külön figyelmet érdemel.
A leszakadó társadalmi csoportok, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, valamint a tanulási nehézséggel küzdők fejlesztő programjainak kidolgozása javítja/javíthatja
munkaerő-piaci esélyeiket. A HÍD programok támogatásával, a roma etnikai kisebbséghez
tartozó tanulók egyedi tulajdonságainak figyelembevételével csökkenthető a lemorzsolódás, általában emelhető a lakosság iskolázottsága. Integrált oktatással, speciális pedagógiai
programokkal, a pedagógusok pedagógiai eszköztárának bővítésével, mentorálással egybekötött ösztöndíj programokkal lehetne előrelépni ezen a területen. Szociálisan érzékeny
iskolák szükségesek a rossz helyzetben lévő tanulók segítése érdekében. A szakképző intézmények önmagukban nem tudják megoldani ezt a problémát. Integrált oktatás-, foglalkoztatás-, szociálpolitikai programok szükségesek a kérdés kezeléséhez.
A területi leszakadás, a hátrányos helyzet több kedvezőtlen tényező halmozódásának
eredményeként azonosítható. Hajdú-Bihar megyében az ország második legnagyobb, regionális központi funkciókkal bíró városa mellett a leszakadó periféria települései is fellelhetők. A leghátrányosabb helyzetben lévő (LHH) térségek vonatkozásában a szakképzés intézményei jelenthetik a továbbtanulás elérhető formáját. A szakképzés a
demográfiai szempontokat is szem előtt tartó intézményi kapacitásokkal, differenciált
fejlesztési elképzelésekkel hozzájárulhat a felzárkózás esélyeinek növekedéséhez. A középszintű szakképzés speciális tartalmú, magasabb szintű (szakközépiskola) formái érdekében a tanulók nagyobb távolságot is felvállalnak, utaznak a kis- és középvárosokba,
a megyeszékhelyre. A szakmunkásképzés – leginkább annak felzárkóztató formája –
ugyanakkor a közelebbi – optimális esetben helyi – intézményekkel működik eredményesebben. A legkritikusabb helyzetben lévő térségek hátrányos helyzetű tanulói sok
esetben a „helyi képzés, vagy lemorzsolódás” dilemmájában találják magukat. Az oktatási rendszerben való bennmaradásuk érdekében szükségesnek látszik a vidéki kisvárosok szakmunkásképző intézményeinek fenntartása. Az intézmények fenntarthatósága
szempontjából segítséget jelenthetnek a megye- és országhatáron átnyúló kapcsolatok.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE SZAKKÉPZÉSÉNEK BEMUTATÁSA, ÉRTÉKELÉSE
„Komoly aggodalomra ad okot a 10. évfolyamon a szakképzésben részt vevő tanulók teljesítménye. Amellett, hogy a többi évfolyammal történő összevetésben ez az eredmény, a
szakiskolások átlageredménye körülbelül négyötöd-egyszórásnyival marad az országos átlag alatt, alacsonyabb a négy évvel fiatalabb, az általános iskola 6. évfolyamára járó tanulók
átlageredményénél is. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek a tanulók 6. évfolyamos korukban jobb matematikai képességekkel rendelkeztek, hiszen ők már akkor is a lemaradók között voltak. Az azonban már ezekből az adatokból is látható, hogy egy egész
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képzési forma tanulói (a populáció 21%-a) nem képesek elérni a 6. évfolyam átlagos szintjét
sem.” (Országos kompetenciamérés – Országos jelentés)8

ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS – ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁK
Országos mértékű probléma, hogy a munkaerőpiac igényeit a szakképzés sok esetben
nem tudja kielégíteni; vagy éppen ellenkezőleg, a szakképző intézmények gyakorlatilag
„munkanélkülieket képeznek”, olyan szakmát oktatnak, amelyre a munkaerőpiacnak
vagy nincsen, vagy csak korlátozottan van igénye.
A „potenciális munkanélküliek képzése” nem az elmúlt években alakult ki, mivel ez
a folyamat az 1990-es évek eleje óta tart. Akkor szűntek meg ugyanis azok a szocialista
nagyvállalatok, amelyek egyes szakmák esetében megoldották a gyakorlati képzést és
jellemzően azonnali álláslehetőséget biztosítottak. Ezek a nagyvállalatok nem csak képzőhelyet biztosítottak a fiatalok számára, hanem nagyon sok esetben a szakképzettség
megszerzése után munkalehetőséget is nyújtottak.
Másfelől nyomon követhető a tanulólétszám csökkenése minden köznevelési intézményben, és ennek a tendenciának a köznevelés középfokú intézményei közül a szakképző intézmények lettek a legnagyobb vesztesei (6. és 7. ábra).

Forrás: KIRSTAT
6. ábra. Középfokú feladatellátási helyek kistérségenként Hajdú-Bihar megyében (2013)
8. In: www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2012/OKM_orszagos_jelentes_2012.pdf (2013. 04. 22.)
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Forrás: KIRSTAT
7. ábra. A középiskolai tanulók száma településenként, fenntartók szerint (2013)

Már a szakképzés bemeneti oldalánál tapasztalhatók feszültségek. A bemeneti oldalon a
legnagyobb problémát a csökkenő tanulólétszám jelenti. A szakképzés tartalmi átszervezése mellett a szakképző intézmények új fenntartójának – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (a továbbiakban: KLIK) – ez lesz a legnehezebb feladata. A csökkenő
tanulói létszám fenntartói kezelése – a költséghatékony működés érdekében – a korábbi
években intézmények összevonását, vagy intézmények bezárását eredményezte. A középfokú intézmények tekintetében a szakképző intézményekben várhatóan több osztály
szűnik majd meg, mint a gimnáziumok esetében.
A szakiskolai osztályok beiskolázása eddig sem volt egyszerű feladat, és ezután ez
még inkább problematikus lehet.
Hajdú-Bihar megyében a 2012/2013. tanévben állami, egyházi és magán fenntartásban összesen 59 szakképző intézmény működik. Területi elhelyezkedésük alapján a diákok számára elérhetők az intézmények, azonban a tanulók 55–65%-a nem a lakóhelyén
találja meg az érdeklődésének megfelelő szakképző intézményt, így a statisztikai adatok
alapján bejáró. A szakképzésben részt vevő fiatalok számára a kollégiumi ellátás sok esetben nem jelent megoldást, mivel a családok anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé. Megoldást jelenthetne, ha a kollégisták alanyi jogon ingyenesen étkezhetnének – bizonyos feltételek teljesülése esetén, például amíg nincsen igazolatlan mulasztásuk.
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A szakiskolák, a szakiskolai képzés, a szakképzés sajnálatos módon nem (csak) egy lehetséges irányt jelent (a sok közül) az általános iskolát elvégző fiatalok jelentős részének. E
fiatalok számára a belépés a szakképzésbe az egyetlen lehetőség, az egyetlen irány. Belépniük kötelező, hiszen tanköteles korúak, viszont erősen kétséges, hogy szakképesítést
tudnak-e szerezni.
Az 1990-es évek elejéig az akkori szakmunkásképző intézmények a társadalom akkor
már-már felbomló, de nyomaiban még fellehető kádári „szocialista középosztályhoz”
tartozó fiatalokat képeztek kiszámítható pályaképpel, egzisztenciával. Azonban a gazdasági és társadalmi változások hatására ez a helyzet teljes mértékben megváltozott. A legfontosabb változások között lehet említeni a szocialista nagyvállalatok bezárását, ezek
privatizációját, a gazdasági szerkezetváltást, korábbi ipari központ válságának kezdetét,
a munkanélküliség kialakulását és ennek a fejlődést akadályozó mértékét stb. A korábbi,
a szocialista időszak szakmunkáslétének alapjait biztosító pillérek roskadtak meg és tűntek el. Másfelől a korábban zárt felsőoktatás kapui kinyíltak és hazánkban is megkezdődött a felsőoktatás tömegesedése. Ezen változások figyelemre méltó szemléletváltást
eredményeztek a korábbi szakmunkásképzőkben végzett családok többségében. Gyermekeik pályaképét nem valamely szakmunkásképző irányába fogalmazták meg, hanem
az általános végzettséget adó gimnázium vált célintézménnyé. Ennek elvégzésével nem
csak a fiatalok munkaerő-piaci lehetőségei váltak kedvezőbbé (szemben a korábbi helyzettel, amikor is a szakmunkás munkalehetőségei kedvezőbbek voltak az általános középfokú végzettségnél), hanem a felsőfok intézményrendszerébe történő belépés lehetőségét is megalapozták. Ezen kardinális változás mellett a csökkenő gyereklétszám is
növelte a gondok számát. Ezek, az 1990-es évek első felében bekövetkezett változások,
napjainkra is éreztetik hatásukat. A csökkenő tanulói létszámok hatására a korábban
szakmunkásképzőbe jelentkező gyerekek is az érettségit is adó középfokú nevelési intézményekbe nyertek és nyernek felvételt. Ez a következmény nemcsak a fentiekből fakadt,
hanem abból is, hogy a gimnáziumok és a szakközépiskolák is maximálisan fel kívánják
tölteni az induló 9. évfolyamos osztályaikat. Az érettségit adó intézményekben még jelenleg is nagyrészt jellemző a túljelentkezés. Hajdú-Bihar megyében a 9. évfolyamos tanulóknak mindössze 20%-a szakiskolás tanuló.
A szakiskolákban így szinte kizárólag csak a társadalom középosztályánál alacsonyabb státuszú családok gyerekei maradtak, akik már az általános iskolából is hiányos
tudással és sok esetben jelentős szociális problémákkal érkeznek. A szakiskolák 9. évfolyamát oktató-nevelő pedagógusok újabb problémákkal szembesülnek: bár a tanulók
rendelkeznek általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal, de már az alapoknál, az írásnál, az olvasásnál, a számolásnál komoly problémák mutatkoznak. A szakiskolák 9. évfolyamain a tanulók jelentős százaléka – rejtetten akár 40–50%-a – funkcionális analfabéta. Bár vannak jó gyakorlatok – például pályázati források segítségével,
ösztöndíjprogramok igénybevételével –, de a szakképző intézmények jelentős része sajnálatos módon ezt a problémát évek óta nem tudja kezelni.
Ennek oka elsősorban az, hogy a szóban forgó tanulók számottevő része már az általános iskolából „túlkorosként” érkezik meg a szakképző intézménybe. Az általános iskolában a BTMN (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló) kategóriába tartoztak, és kaptak/kaphattak fejlesztést; de rossz esetben ezt fel sem ismerték, így
semmilyen fejlesztésben nem részesültek. A középfok – a szakképzés – jelentős része je-
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lenleg felkészületlen ezeknek a fiataloknak az oktatására, képzésére. E célcsoport (a nem
tanköteles korú „problémás” fiatalok) figyelemre méltó hányada konkrétan elveszett a
szakképzés számára. Csak nagyon kevés szakképző intézmény vállalja fel a már nem
tanköteles korú fiatalok képzését. Sok esetben az intézmények örülnek, ha már semmilyen jogviszony sincsen az intézmény és a „problémás” nem tanköteles korú tanuló között.
Ezeknek a fiataloknak nem könnyíti meg a helyzetét, hogy sokan olyan családban
élnek, ahol ők a harmadik olyan generáció, akik – várhatóan – munkanélküliek lesznek.
A nagyszülők sok esetben 20–25 évvel ezelőtt, az állami nagyvállalatok átszervezése következtében lettek munkanélküliek. (Esetükben is igaz, hogy sokan közülük tulajdonképpen már a rendszerváltás és a tömeges átszervezés előtt is munkanélküliek voltak,
csak „rejtetten”, „bújtatottan”.) A szülők nem szereztek megfelelő iskolai végzettséget és
képzettséget, így ők már nem is tudtak belépni a munkaerőpiacra a piacgazdaság viszonyai között. Így a rendszerváltozástól napjainkig, ebben a helyzetben nem meglepő,
hogy nem volt olyan minta a családban, amit a szakképzésből kieső fiatalok követhettek
volna.
A problémát mélyíti az a tény is, hogy a szakképzés alacsony társadalmi megítélése
nem csak a tanulók és a szülők körében figyelhető meg, hanem a pedagógustársadalomban is. (Erre például szolgálhatnak az utolsó éves tanár szakos hallgatók elhelyezkedési
tervei: egy „jó nevű” szakközépiskolába vagy gimnáziumba szeretnének elhelyezkedni,
esetleg egy magasabb presztízsű általános iskolán még elgondolkodnak. A szakiskolában
végzett pedagógiai tevékenység nem szerepel a céljaik között.)
A szakképző intézményekben az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók száma emelkedett az elmúlt években, azonban sok esetben nem állnak rendelkezésre
e fiatalok neveléséhez, oktatásához, képzéséhez szükséges személyi, tárgyi és módszertani feltételek. A mozgásukban akadályozott fiatalok számára nagy nehézséget jelent az a
tény, hogy a szakképző intézmények akadálymentesítése nem valósult meg teljes körűen.
Így számukra a szakmaválasztást az határozza meg, hogy a szakképző intézmény akadálymentesített-e, kerekesszékkel megközelíthető-e, illetve az épületen belül megoldható-e a közlekedés. A szakképző intézmények többsége két vagy több szintes, így liftre
vagy lépcsőjáróra lenne szükség ahhoz, hogy a mozgásukban akadályozott fiatalok közlekedhessenek ezekben az épületekben. A gyengénlátó vagy látássérült fiatalok számára
még ennél is sokkal rosszabb a helyzet, hiszen Hajdú-Bihar megye egyetlen szakképző
intézménye sem kínál számukra képzési lehetőséget. Így, ha egy gyengénlátó vagy látássérült fiatal nem nyer felvételt gimnáziumba vagy szakközépiskolába, akkor más megyében kell olyan intézményt keresnie, ahol az egészségi állapotának megfelelő képzésben
vehet részt.

A KIMENETI OLDAL SEM MENTES A FESZÜLTSÉGEKTŐL
A gazdálkodó szervezetek jól felkészült, hozzáértő, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező fiatal szakembereket várnak. Sajnos sok esetben nem ezzel találkoznak, és így elégedetlenek a szakképzés színvonalával. Másrészről a gazdálkodó szervezetek elvárásai is
különböznek: egy nagyvállalkozás számára elsősorban olyan munkavállalóra van szükség, aki egy adott feladatot, részfeladatot tud tökéletesen ellátni (specialista); míg egy
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kisvállalkozás számára egy mindenhez értő, minden feladatot, részfeladatot ismerő
munkavállalóra van szükség (generalista). Történelmi párhuzammal élve a nagyvállalkozás a „manufaktúra-ipar” egyik részfeladatához keres új dolgozót, míg a kisvállalkozás a „saját céhébe” keres mestert.
A problémák következő körét képezi a gyakorlati oktatás, mely szintén „több sebből
vérzik”. Évek, sőt évtizedek óta probléma a gyakorlati oktatás alacsony óraszáma, a képzés során az elméleti képzésre kerül a hangsúly, a szakképzés túlságosan elmélet-központú. Ennek az elmélet-központú szakképzési rendszernek a hatékonysága erősen megkérdőjelezhető, hiszen már az általános iskolából nagyon komoly hiányosságokkal érkeznek
a gyerekek (írás, olvasás, számolás). A tapasztalatok alapján 2 év + szakképzési évfolyamos szakiskolai képzések esetében az első két évben gyakorlatilag lenullázták az osztályok létszámát, hiszen már a 9. évfolyamon tömegesen buktak meg a tanulók, rendszeressé váltak az évismétlések, sőt egyes szakiskolák esetében osztályok ismételtek évet
szinte teljes létszámban. Ezek után nem csoda, ha nem maradt elegendő létszámú tanuló
a szakképzési évfolyamokra.
A tanulók tömegesen hagyták el az állami fenntartású szakiskolákat, és tárt karokkal
várták őket a magán fenntartású szakképző intézmények, sőt, sok esetben érettségit adó
évfolyamra vették fel a szakiskolában több tantárgyból megbukott tanulót, és valamilyen
csoda folytán a tanuló később sikeres érettségi vizsgát is tett középszinten.
Az állami és nem állami fenntartású szakképző intézmények eltérő képzési gyakorlatának kérdése felveti a szakképző intézmények tanügyigazgatási, pedagógiai, szakmai
ellenőrzésének szükségességét. Folyamatos, egységes, rendszeres belső és külső ellenőrzés nélkül a legtökéletesebben kialakított szakképzési rendszer sem lesz életképes, nem
lesz garantálható a munkaerőpiac számára a megfelelő létszámú, jól képzett szakember.
Az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) a gyerekek és szüleik számára
sok esetben szinte átláthatatlan, a pályaválasztáshoz segítségre van/lenne szükségük. Az
általános iskolák többsége azonban nincs felkészülve arra, hogy ebben a kérdésben érdemi segítséget nyújtson. A szakképző intézmények nyílt napjai – az utazás költségei miatt
– sok 8. osztályos tanuló és szüleik számára elérhetetlenek.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE LÉTSZÁMADATAI A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS-NEVELÉS,
VALAMINT A SZAKKÉPZÉS TEKINTETÉBEN
Ebben az alfejezetben a legfontosabb megyei képzési, és ezen belül döntően szakképzési
statisztikákat ismertetjük.
I. táblázat. Középfokú iskolák fenntartóinak aránya Hajdú-Bihar megyében
Fenntartó

FEH

Arány

Állami fenntartású

84

56,76%

Egyházi fenntartású

14

9,46%

Magán fenntartású
Összesen

50

33,78%

148

100,00%

Forrás: KIRSTAT 2012
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Hajdú-Bihar megye területén 26 településen folyik középfokú oktatás-nevelés. Állami fenntartású középfokú intézmények 13 településen, egyházi fenntartású középfokú
intézmények 2 településen és magán fenntartású középfokú intézmények 16 településen
működnek. Az állami fenntartású középfokú intézmények 84 feladatellátási helyen
(a továbbiakban: FEH), az egyházi fenntartású középfokú intézmények 14 feladatellátási
helyen, míg a magán fenntartású középfokú intézmények 50 feladatellátási helyen működnek.
II. táblázat. Középfokú iskolákba járó tanulók száma Hajdú-Bihar megyében
Fenntartó

Tanuló (fő)

Arány

Állami fenntartású

26768

70,01%

Egyházi fenntartású

4146

10,84%

Magán fenntartású

7320

19,15%

38234

100,00%

Összesen

Forrás: KIRSTAT 2012

Az állami fenntartású középfokú intézmények 26 768 tanuló oktatását-nevelését, az egyházi fenntartású középfokú intézmények 4146 tanuló oktatását-nevelését, míg a magán
fenntartású középfokú intézmények 7320 tanuló oktatását-nevelését látják el.
III. táblázat. Középfokú iskolákba járó tanulók száma és aránya Hajdú-Bihar megyében
Intézmény típusa

Tanulók száma

Arány (%)

Gimnázium

14552

38

Szakközépiskola

15672

41

7611

20

399

1

38234

100

Szakiskola
Speciális szakiskola
Összesen

Forrás: KIRSTAT 2012

Hajdú-Bihar megye középfokú intézményei közül gimnáziumba 14 552 tanuló jár, ez az
összes tanuló 38%-a, míg szakközépiskolába 15 672 tanuló jár, az összes tanuló 41%-a.
A szakképzés társadalmi megítélését hűen tükrözi az a tény, hogy a középfokú iskolába
járók 80%-a érettségit is adó intézményben teljesíti a tankötelezettségét.
A szakközépiskolákba járó fiatalok érettségi után belépnek ugyan a szakképzésbe, de
sajnálatos módon a jelentős részük csak addig vesz részt a képzésben, ameddig nem sikerül felvételt nyerniük valamelyik felsőoktatási intézménybe.
Szakiskolába mindössze 7611 tanuló jár, ez az összes középfokú köznevelési intézménybe járó tanuló 20%-a. Speciális szakiskolába 399 tanuló jár, ez az összes tanuló
1%-a.
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IV. táblázat. Középfokú beiskolázási (általános eljárási) számadatok a 2012/2013. tanévre

arány

Első helyen
jelentkezők száma

Összes
felvett
tanuló

Az oktatási
formában a
meghirdetett és
betöltött helyek
aránya

6613

274,63%

1440

1515

62,92%

2930

8656

295,43%

2067

2067

70,55%

5338

15269

286,04%

3507

3582

67,10%

Összes jelentkezés
az adott képzésre

Meghirdetett
helyek
száma

tanulók
száma

Szakiskola összesen

2408

Szakközépiskola
összesen
Mindösszesen

Képzés típusa

Forrás: KIRSTAT 2012

A középfokú beiskolázási adatok egyértelműen jelzik a szakképzés válságát. A meghirdetett és betöltött helyek aránya alapján a szakiskolák és szakközépiskolák összességében a meghirdetett férőhelyek 67,1%-át tudták betölteni. Ez azt is jelenti, hogy ezekben
az intézményekben a tervezett férőhelyek egyharmada kihasználatlan. Ezeknek a szakképző intézményeknek az esetében célszerű lenne megvizsgálni, hogyan lehetne költséghatékonyabbá tenni a működésüket. Beszédes adat, hogy a szakiskolák esetében az első
helyen ebbe az intézménytípusba jelentkezők száma nem érte el a felvett tanulók számát.
V. táblázat. Pedagógus létszámadatok életkor szerinti bontásban Hajdú-Bihar megye szakiskoláiban
Pedagógus létszámadatok életkor szerinti bontásban, a megye szakiskoláiban
Állami fenntartó (fő)

Egyházi fenntartó (fő)

Magán fenntartó (fő)

Kevesebb, mint 25 éves

3

0

2

25–29 éves

23

1

13

30–34 éves

55

7

17

35–39 éves

59

8

8

40–44 éves

47

14

7

45–49 éves

50

9

7

50–54 éves

66

2

3

55–59 éves

66

7

3

60–64 éves

12

0

1

Több, mint 64 éves

3

0

1

Összesen

384

48

62

Forrás: KIRSTAT 2012

Hajdú-Bihar megye szakiskoláiban és szakközépiskoláiban a pedagógusok létszámadatai nagyon kedvezőtlen képet mutatnak. A jelenlegi 55–59 éves korosztály kilépése után
jelentős űr keletkezik. A természettudományos tárgyak esetében a tanárképzés nem csak
jelenleg, hanem már az elmúlt 10 évben is azzal a problémával szembesült, hogy alig van
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jelentkező ezekre a szakokra, szakpárokra. A jelentkezők hiánya azzal jár majd, hogy
5–10 év múlva nem lesz elegendő számú pedagógus egyes tantárgyak esetében – nem csak
megyei, hanem országos szinten sem. Ahogyan a középfokú oktatási-nevelési intézménybe jelentkezőknek mindössze 20%-a jelentkezik szakiskolákba, úgy a pedagógushiány is
elsősorban a szakiskolákat érinti majd, a csökkenő tanulói létszámhoz hasonlóan.
VI. táblázat. Pedagógusok életkor szerinti adatai a szakközépiskolákban
Pedagógus létszámadatok életkor szerinti bontásban, a megye szakközépiskoláiban
Kevesebb, mint 25 éves

Állami fenntartó (fő)

Egyházi fenntartó (fő)

Magán fenntartó (fő)

2

0

1

25-29 éves

50

9

19

30-34 éves

135

10

26

35-39 éves

162

12

20

40-44 éves

162

10

13

45-49 éves

134

6

14

50-54 éves

119

7

10

55-59 éves

119

7

10

60-64 éves

33

0

9

Több, mint 64 éves

7

0

1

Összesen

923

61

123

Forrás: KIRSTAT 2012

ÖSSZEGZÉS
A tanulmány fenti részeiben érintett területek és problémák a hazai szakképzés intézményrendszerének mindössze néhány szegmensét érintették. Olyan területeket, amelyek
egy oktatási ágazat fejlesztési anyagában megfogalmazást nyerhetnek. Néhány megoldandó feladat, illetve javaslat:

MEGOLDÁSRA VÁRÓ FELADATOK
• A kompetenciamérések eredményei a szakiskolák esetében több mint riasztóak, a tendencia évek óta tart, a zuhanást meg kell állítani, és el kell kezdeni a felzárkózást (ami
meglehetősen komplex feladat).
• A tömeges tantárgyi bukásoknak jelenleg már komoly a társadalmi visszhangja, ami
erősen kihat a szakiskolák presztízsére.
• A szakképző intézmények nevelőtestületeit fel kell készíteni a 21. századi szakiskolások 21. századi problémáira, a meglévő jó gyakorlatokat minden intézménynek saját
magára kell szabnia.
• A kiöregedő pedagógus generáció problémája már rövid távon is problémát okoz, a
megoldásra fel kell készülni, akár központi intézkedésekkel.

ERDEI GÁBOR – TARSOLY ANDOR – TEPERICS KÁROLY: DEMOGRÁFIAI, TÉRBELI ÉS SZERKEZETI…
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• A pályakezdő pedagógusokat meg kell ismertetni a szakképző intézményekkel.
• A kollégiumokat be lehet és be is kell vonni a szakképző intézmények oktató-nevelő
tevékenységébe.

JAVASLATOK
• A demográfiai viszonyokhoz igazodó kapacitást kell tervezni.
• A megye szakképzésének tervezésekor tekintettel kell lenni az intézmények területi
kapcsolataira.
• A területi vonatkozásában szem előtt kell tartani a megye- és országhatáron átnyúló
kapcsolatokat.
• A roma tanulók magas arányát, a kontraszelektált jelentkezők számát szem előtt tartó,
felzárkóztató-fejlesztő pedagógiai módszereket kell alkalmazni.
• Kettős céllal (modern szakképzés és párhuzamosan felzárkóztató, szociálisan érzékeny) tervezett intézményeket szükséges működtetni (HÍD 1. 2).
• Integrált (oktatás, foglalkoztatás és szociálpolitikai) problémakezelés szükséges.
• Erősíteni kell a leszakadó térségek szakképzésének, az intézmények szociális szerepkörét.
A jelen írásban megfogalmazott és megoldásra váró feladatok közül az új szakképzési törvény – az irányítás szintjén – több ponton is megoldást nyújt. Ugyanakkor egy
megye szakképzésének fejlesztésében a megye társadalmi, gazdasági viszonyaihoz illeszkedve, ezek demográfiai és területi sajátosságait értékelve szükséges megtenni a fejlesztési lépéseket.
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Pusztai Gabriella – Morvai Laura

OKTATÁSKUTATÓI SZAKMAI MŰHELYEK
A DEBRECENI EGYETEMEN
A DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS- ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI
DOKTORI PROGRAMJA
A Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programja elsősorban a nevelés és a művelődés társadalmi és történeti összefüggéseinek kutatása céljából
szerveződött meg 1993-ban. A doktori program fennállása óta 74-en szereztek doktori
fokozatot.
Az utóbbi két évtizedben számos témában születtek doktori disszertációk, melyek
közül gyakori területnek tekinthetők a nevelésszociológiai és oktatáspolitikai doktori
munkák, illetve maga az átalakuló felsőoktatás is. Azonban a debreceni doktori képzés
a kulturális vagy területi hátránnyal küzdők, a nemzeti, vallási kisebbségben élők oktatásügye, a nemek oktatással kapcsolatos magatartása terén is elismert kutatóközpontnak számít. A felnőttneveléssel kapcsolatos doktori témákon belül megfigyelhető – a nem
zetközi trendeknek megfelelően – egy elmozdulás a közművelődés irányából a szakképzés felé.
A doktoranduszok közül főleg az ezredfordulótól kezdve egyre többen végeznek országhatárokon átnyúló vizsgálatokat, leginkább a magyar-román-ukrán-szlovák határ
menti térségben. A Doktori Program is igyekszik támogatni és erősíteni a nemzetközi
összehasonlító szemléletet, melyben nagy segítséget jelent az a kiépült nemzetközi kapcsolatrendszer, amelynek segítségével több, országhatárokon is átível, projektben is részt
vehettek és vehetnek a program hallgatói, lehetőségük van angol nyelvű rendszeres publikálásra is.
A debreceni neveléstudományi programban folytatott eddigi munkának hazai és
nemzetközi téren mérhető és jelentős eredményei, illetve már bontakozó kumulatív hatásai vannak. A képzés a jövőben is szeretné megőrizni –, sőt erősíteni is – felsőoktatáskutatási profilját, valamint erős pozíciót szerezni a tanárképzési kutatások terén. Az ez
ilyen irányú építkezés elindult. Tekintve, hogy a jövőben az oktatáskutatásban az interdiszciplináris szemlélet, a problémák és kutatási területek komplex szemléletmóddal
történő megközelítésének további erősödése várható, a felsőoktatás, a tanárképzési és a
tanárkutatások problémáit interdiszciplináris kontextusában értelmezni képes kutató
közösség formálódik a debreceni neveléstudományi doktori program körül.
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A debreceni neveléstudományi doktori képzés széles társadalmi és tudományos igényeket elégít ki, a fejlesztése perspektivikus, és számos lehetőséget rejt magában, amivel
növelheti a Debreceni Egyetem erejét, akárcsak a programnak a nemzetköziesedő oktatáskutatásban való gyorsuló részvétele, mely hozzájárulhat az egyetem nemzetközi kapcsolatainak további bővüléséhez.
Jelenleg a doktori programba jelentkezők négy alprogram közül választhatnak, melyek a következők: közoktatási kutatások, felsőoktatási kutatások, oktatáskutatás és alkalmazásai, valamint a felnőttképzési, szakképzési és közművelődési kutatások.
A köz- és felsőoktatási alprogram résztvevői nemcsak a tanulás-tanítás területeire fókuszálnak, hanem annak nemzetközi, társadalmi, kulturális, történeti, gazdasági és politikai összefüggésrendszere révén is igyekeznek meghatározni egy ország, régió jövőjét,
figyelembe véve azt, hogy annak múltja nélkül mindez nem értelmezhető. Ezekkel a széles körű társadalmi érdeklődést kiváltó folyamatokkal foglalkoznak a doktoranduszok
és témavezetőik.
Az oktatáskutatás és alkalmazásai alprogram elsősorban tanárok számára kínál kutatási lehetőséget mind a tanárképzés, mind a tanári tevékenység, illetve az iskolai tanítás témakörében. Ebben az alprogramban kapnak helyet az úgynevezett diszciplináris
didaktikai kutatások is. A képzési és kutatási kínálat a természettudománytól a humán
tudományokon keresztül a művészet- és a sportpedagógiáig terjed.
A felnőttképzési, szakképzési és közművelődési alprogram a felnőttek széles értelemben vett tanulásával, tanításával kapcsolatos témaköröket foglalja magában. Legfontosabb kutatási területei a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás, valamint a közművelődés felnőtteket érintő szakpolitikái, az ide sorolt intézményrendszer működése, valamint
az ezekhez kapcsolható tanulási folyamatok. E kérdéskörök kiemelten érintik a képzés és
a gazdaság kölcsönhatását, a helyi társadalmak tanulásban betöltött szerepét, a kultúraátadás általános, s egyes lakossági rétegekhez, etnikai csoportokhoz köthető folyamatát,
s ezen belül a tömegkommunikáció és a szórakoztatás kérdéskörét. Ez az alprogram
azért is nagyon fontos, mert az országban csak a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjában és az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában lehet ilyen témában doktori kutatásokat folytatni.
A doktori programban való részvétel a kutatói, tanári és oktatói pálya jelentős állomása. Nem csupán a többciklusú felsőoktatásban elérhető legmagasabb szintű egyetemi
végzettséget szerzik meg a doktoranduszok, hanem a képzés folyamán oktatási és kutatóintézeti gyakorlatot is szerezhetnek, ami fontos lépés nemcsak a felsőoktatási pálya
felé, hanem a dinamikusan fejlődő nemzetközi és hazai intézményhálózattal rendelkező
oktatásügy különböző intézményei irányába is.

FELSŐOKTATÁSI KUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ KÖZPONT
(CHERD-HUNGARY)
A doktoranduszok és doktorjelöltek egyik legfontosabb gyakorlóhelye a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja (CHERD-Hungary), mely kutatásokat
és fejlesztéseket végez a felsőfokú képzés területén.
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A doktoranduszok nemcsak részt vesznek a kutatásokban, hanem hazai és nemzetközi folyóiratokban és konferenciákon be is mutatják az eredményeket, s e munka képezi több disszertációnak is az alapját. A Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ 2007. június 8-án tartotta alakuló ülését a Debreceni Akadémiai Bizottság
Székházában.
A Központ célja: Kutatásokat és fejlesztéseket végezni a felsőfokú képzés körében
Debrecenben és a régióban. A CHERD-Hungary megkeresi, nyilvántartja és közvetíti
azokat a K+F problémákat, amelyek a „bolognai folyamat” kapcsán a Debreceni Egyetemen, illetve az egyetemet körülölelő régióban felmerülnek. E problémákat közvetíti
a megfelelő szintű döntés-előkészítő és döntéshozó szerveknek, illetve K+F+I megoldásokat javasol. Kutatásokat végez a felsőoktatás aktuális fejlesztési kérdései kapcsán Debrecenben és a régióban. E kutatások megalapozzák az intézményi, illetve regionális
szintű döntéseket (pl. területi rekrutáció, együttműködés a gazdasági környezettel,
hallgatói és oktatói véleményezések stb.). Fejlesztési szolgáltatásokat vállal elsősorban
azok számára, akik a reformfolyamatban részt vesznek (ilyen aktuális szolgáltatás lehet
például a habilitációra készülők technikai felkészítése, kurzusok szervezése a régióban
dolgozó felsőoktatási középvezetőknek stb.). Tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatokon vesz részt, hogy a felsőoktatás fejlesztésére vonatkozó alapkutatásokat végezhessen.
A CHERD-Hungary legfontosabb kutatási tevékenységei az elmúlt években: Regionális Egyetem (2002–2005), BCE (2006–2007): The Bologna Process in Central Europe
(/A bolognai folyamat a Kárpát-medencében), TERD (2007–2010): Tertiary Education and
Regional Development (/A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban),
REVACERN (2007–2009): Religions and Values:Central and Eastern European Research
Network (/Vallások és Értékek: Kelet- és Közép-európai Kutatási Hálózat), HERD (2011–
2012): Higher Education for Social Cohesion. Cooperative Research and Development in
a Cross-border area, TECERN (2013): Teacher Education Central European Research Network. Jelenleg a következő kutatásokban vesznek részt a CHERD-Hungary keretében
a doktoranduszok: Effects of Institutional Integration on student achievement in Higher
Education és Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban (SZAKTÁRNET) című projekt.
Az Effects of Institutional Integration on student achievement in Higher Education
kutatás a felsőoktatási intézményi hatás mechanizmusainak és tanulmányi eredményekre gyakorolt hatásának empirikus kitapintását tűzi ki céljául. A téma aktualitása a felsőoktatás intézményi diverzitása, produktivitásának összehasonlítási
kényszere, valamint a hallgatótársadalom tömegesedése és heterogenitása miatt vált
aktuálissá.
A Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban (SZAKTÁRNET) projekt keretein belül a CHERDHungary az 5. alprogramban vesz részt, amely kapcsán a Központ munkatársai a régió
tanár szakos hallgatóival készítenek longitudinális kérdőíves felmérést, felmérik, feltérképezik a régió pedagógusainak továbbképzési igényeit, pedagógusképzési szakkollégium formájában segítik a tanár szakos hallgatók pályaszocializációját, továbbá elősegítik a pedagógusok kutatási közreműködésre történő felkészítését, valamint a
Példás Pedagógus Archívum létrehozásában és bővítésében is közreműködnek. Ez
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utóbbival kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy a pedagógusképzésbe jelentkezők és a
képzésben résztvevők számára vonzó tanár-kép megformálásában és kommunikálásában kiemelkedő szerepe van a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő
Központja által kezdeményezett „oral history” archívumnak, amely sikeres pedagógus
pályák gyűjtését és megismertetését célozza.
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Juhász Erika

KONFERENCIÁK 2014 TAVASZÁN
KONFERENCIA DURKÓ MÁTYÁS EMLÉKÉRE ÖTÖDIK
ALKALOMMAL

2014-ben ötödik alkalommal került sor a Durkó Mátyás emlékére rendezett konferenciára Debrecenben. A rendezvény 2014. június 26-án és 27-én a Debreceni Egyetemen került megrendezésre. Az idei konferencia címe: „Közösségi művelődés – Közösségi tanulás”. A konferenciasorozat megszokott programelemein túl idén Rubovszky Kálmánra,
a tanszék egykori jeles tanszékvezetőjére is emlékeztünk. Visszaemlékeztek munkásságára egykori tanítványai, kollégái, és a tervek szerint kiadjuk nyomtatásban eddig meg
nem jelent munkáját. Felavattuk a tanszék egyik helyiségében a róla készült festményt is.
A másik fontos momentum az idei konferencián, hogy a felsőfokú képzések új szakjainak, a közösségi művelődés tanárának és a kulturális tanulmányok alapszaknak a kérdéseiről is kerekasztal beszélgetésre került sor.
A Durkó Mátyás emlékkonferenciát a Debreceni Egyetem BTK Andragógia Tanszéke hívta életre 2006-ban. Ez a dátum többszörös évforduló volt a Tanszék életében: az
egykori szak- és tanszékalapító Durkó Mátyás professzor úr születésének 80.; az egykori népművelő, ekkorra már andragógia képzés alapításának 50.; valamint az egykori
Művelődéstudományi és Felnőttnevelési –, ekkorra Andragógia – Tanszék alapításának
35. évfordulója. A 2006. évi konferencia központi eleme a jubileum ünneplése volt. A
konferenciára elkészült egy emlékkötet, amelynek anyagait a Magyar Művelődési Intézet (MMI) és a tanszék munkatársai gyűjtötték össze. A Durkó Mátyás munkásságát
bemutató tanulmányok mellett a kötet, többek között, tartalmazza az egykori Tanszék
oktatóinak, és az itt végzett hallgatóknak a névsorát is 1956 és 1988 között, amely időszakban Durkó Mátyás vezette a szakot, majd a tanszéket. A konferencián elhangzott
tudományos előadások publikálásra alkalmas változataiból tanulmánykötet, és az MMI
által gondozott „SZÍN” című folyóirat egy különszáma is megjelent. Ebben az évben
került sor először a Durkó Mátyás Emlékérem átadására, amelyet a felnőttnevelés és
közművelődés terén jelentős szakmai és utánpótlás gondozó tevékenységgel jellemezhető szakembernek adományozunk. A díjat a Debreceni Egyetem jogutód Andragógia
Tanszéke és az MTA Andragógia Albizottsága alapította. Az első évben a díjat dr. Maróti Andor, ez ELTE nyugalmazott professzora – az ELTE-n a képzést alapító és nyugdíjazásáig gondozó tanszékvezetője – kapta.
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Az emlékkonferencián az ország szinte minden andragógia képzőhelyének oktatói,
hallgatói, egykori kollégák és hallgatók is megjelentek, ezért a szakma igényére reflektálva
kis kihagyással 2010-ben Karácsony Sándorra is emlékezve második alkalommal is sor
került a konferenciára. A „Nemzetnevelés – Felnőttnevelés – Közművelődés” című konferencia sajátossága volt, hogy Karácsony Sándor munkásságától Durkó Mátyás munkásságán át az aktuális felnőttnevelési, közművelődési tendenciákig terjedően áttekintettük a
szakma tudományos irányzatainak alakulását. Karácsony Sándorra emlékezve szülőfalujába, Földesre is ellátogattunk, ahol megtekintettük az emlékkiállítását, megkoszorúztuk a
domborművét, a konferencia tiszteletére a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ által összeállított műsort, és egy sokáig jókedvvel emlegetett falusi lakodalmakra emlékeztető táncos-zenés vacsorán is részt vettünk. A konferencia előadásaiból készült tanulmányokat a konferencia címével azonos című tanulmánykötet tartalmazza. A Durkó
Mátyás-emlékérmet 2010-ben dr. Harangi László, művelődéskutató, a Magyar Pedagógiai
Társaság Felnőttnevelési szakosztályának alapító tagja kapta. Ebben az évben elhatároztuk, hogy az érmet kétévente adjuk át.
Az első két konferencia közötti kihagyást bepótolandó a következő, harmadik Durkó
Konferenciára 2011-ben került sor „Andragógia és Közművelődés – Régi és új kihívások
előtt a közművelődés az új évtizedben” címmel. A közművelődés területén érvényesülő
államigazgatási, kutatási és képzési kérdéseket körüljáró konferencia keretében az andragógia és közművelődés szakma, valamint a felsőoktatási képviselők közötti kapcsolatok erősítésére is törekedtünk. Az országos tudományos konferencia és szakmai találkozó célja kettős volt. Egyrészt vizsgálni, elemezni és értelmezni a közművelődés szerepét,
céljait és lehetőségeit a folyamatosan változó társadalmi, gazdasági és irányítási környezetben. Másfelől cél volt olyan, a szakterülethez kapcsolódó szakmai diskurzus elindítása, amelynek eredményeként a közművelődési szakember-utánpótlás képzését biztosító
andragógus képzés munkaerő-piaci helyzetét, nehézségeit, lehetőségeit is megvizsgáltuk
előadások és szekciómunkák keretében.
A negyedik konferenciát 2012-ben Durkó Mátyás mellett ismét Karácsony Sándornak is
szenteltük, és a felnőttnevelés és -művelődés témakörei mellett a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektettünk az oktatás egyéb területeire, amit a konferencia címe is sugall: „Közoktatás
– Felsőoktatás – Felnőttképzés – Közművelődés”. A konferencia a Debreceni Egyetem centenáriumi rendezvénysorozata keretében zajlott. A konferencia érdekes színfoltja volt két
kerekasztal-beszélgetés. Az első napon a konferencia címében megjelenő négy témában hívtunk meg egy-egy előadót, és a négy témakör jelenlegi aktuális kérdéseiről beszélgettünk. A
második napon „Korszakokon átívelő szakmaiság” címmel történeti visszatekintés volt annak a kerekasztal-beszélgetésnek a témája, amelyen a Durkó emlékérem három díjazottja
emlékezett vissza az egykori szakmaalakító folyamatokra. A 2012-es évben a Durkó emlékérmet Csoma Gyula kapta, akinek összetett munkásságából az egyik legmeghatározóbb állomás az Országos Pedagógiai, majd Országos Közoktatási Intézet volt, emellett pedig a
felnőttképzés elméleti-metodikai alapjainak meghatározásában játszott jelentős szerepet. A
konferencia tanulmányaiból a konferenciával azonos című kötet elérhető a két főszervező
szervezet honlapján is: a Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete, valamint a
KultúrÁsz Közhasznú Egyesület honlapján. A 2012. évi konferenciát követően célul tűztük
ki, hogy kétévente megrendezzük a Durkó Mátyás emlékkonferenciát, így ennek jegyében
került sor idén, 2014-ben, az ötödik konferenciára.

JUHÁSZ ERIKA: KONFERENCIÁK 2014 TAVASZÁN
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A konferenciát a szakma egyik legfőbb tudományos fórumaként rendeztük meg, szeretnénk ezzel erősíteni a közművelődési és felnőttképzési szakmát és annak szakmai képzéseit.

HUCER 2014. – AZ OKTATÁSKUTATÓK ÉVES KONFERENCIÁJA
A HuCER (Hungarian Conference on Educational Research – Oktatáskutatók Magyarországi Konferenciája) idén harmadik alkalommal került megrendezésre. Az oktatás- és neveléskutatók éves konferenciáját a HERA (Hungarian Educational Research
Association – Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete) hívta életre.
2014-ben a HuCER Szegeden, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Székházában és a szegedi tagszervezet – (vezetője dr. Jancsák Csaba –) koordinálásában került
sorra május 29-én és 30-án. A konferenciasorozat – korábbi évekhez hasonló – programjai mellett újdonság, hogy egy külföldi vendégelőadó plenáris előadására is sor került.
Edwin Keiner, a Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg professzora, a plenáris előadását pedig angol nyelven a „Towards a European Educational Research Area?”
témában tartotta. Emellett egyedi programelemként a konferencia keretében lehetőség
nyílt a Természetismereti Tudástár (www.tudaskapu.hu) megtekintésére is.
A HuCER sorozat ötletének alapját nemzetközi minta adta. A HERA tagja az európai
országok oktatáskutató egyesületeit, és ezen keresztül oktatáskutatóit tömörítő EERAnak (European Educational Research Association – Európai Oktatáskutatók Egyesülete).
Az EERA már 1992 óta rendszeresen, évenként megrendezi az oktatáskutatók európai
konferenciáját, az ECER-t (European Conference on Educational Research – Oktatáskutatók Európai Konferenciája). A vándorkonferencia minden évben más országban kerül
megrendezésre az adott ország EERA tagszervezetének koordinálásával, de az EERA
szakmai irányításával és pénzügyi finanszírozásával. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy az
oktatáskutatások eredményeinek disszeminációján túl az egyes országokat közvetlenül
is megismerhessék a résztvevők, s ott akár egy-egy jelentős oktatási szervezet közvetlen
megismerésén, bemutatkozásán is részt vehessenek, megismerjék a helyi oktatáspolitikai
tendenciákat és viszonyokat. Ennek mintájára kezdeményezte a HERA elnöksége1, hogy
legyen évente egy olyan konferenciája az oktatáskutatóknak, amely vándorkonferenciaként mindig más városban kerül megrendezésre, olyan városokban, ahol a HERA rendelkezik helyi tagszervezettel.2 Itt az EERA mintájára az oktatáskutatási eredmények
bemutatásán túl cél a helyi tagszervezet tevékenységének és tagjainak megismerése is. A
tagszervezetek előzetes jelentkezés alapján jelentik be szándékukat a konferencia szervezésére, és amennyiben a HERA vezetősége3 azt támogatja, akkor indulhat a szervezői
munka. A konferencia szakmai alapprogramját a HERA elnöksége és vezetősége alakítja
1. Az elnökség a HERA tagok által öt évre választott három tagú bejegyzett hivatalos képviselő szerv, jelenleg 2012. március
01. – 2016. február 28. között prof. dr. Kozma Tamás, dr. Fehérvári Anikó, dr. Juhász Erika.
2. A HERA jelenleg 8 helyi tagszervezettel rendelkezik, a tagszervezetek folyamatosan bővülnek, listájuk elérhető a honlapunkon: hera.org.hu.
3. A vezetőség tagjai az elnökség, a HERA titkár, a HERJ főszerkesztő, valamint a tagszervezetek és szakosztályok elnökei,
névsorok elérhetőek a honlapunkon: hera.org.hu.
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ki a szervező tagszervezettel együttműködve. A második évtől kezdve az EERA mintájára a konferencia pénzügyi lebonyolítása a HERA-hoz került.
A HuCER – mint a tervek szerint minden alkalommal kétnapos konferencia – első
alkalommal 2012-ben került megrendezésre Pécsett, a pécsi tagszervezet (vezetője prof.
dr. Forray R. Katalin) szervezésében. A második HuCER helyszíne 2013-ban Debrecen
volt, ahol a debreceni tagszervezet (vezetője prof. dr. Pusztai Gabriella) és a HERA alelnöke, dr. Juhász Erika szervezésében zajlott. A résztvevők száma mind a két konferencián meghaladta a 100 főt, és közöttük a HERA tagságágából több mint 60 fő vett részt,
míg a többiek nem HERA tagként érkeztek a konferenciára. A konferencia a HERA
munkásságának bemutatását is segíti minden évben. Ennek is köszönhető, hogy mind
a két alkalommal a konferenciákra körülbelül a résztvevők között 60 fő körüli HERA tag
érkezett4, de távozáskor a résztvevők között a HERA tagok száma már meghaladta a 80
főt. Minden HuCER programja tartalmaz ünnepélyes megnyitót, HERA közgyűlést,
HERA díjkiosztót, valamilyen a HERA-hoz kötődő témában kerekasztal-beszélgetést,
plenáris előadásokat, a HERA szakosztályaihoz tartozó szekcióüléseket és poszter
szekciókat, valamint természetesen közös étkezéseket és esti közös programot, amelyek
az informális beszélgetések és kapcsolatépítés kiváló alkalmai. Ezen kívül a szervező
vagy más tagszervezet által koordinált kutatások eredményeit bemutató tematikus szekciók és egyéb programok is sorra kerülhetnek. A HuCER-en elhangzott előadások publikálásra alkalmas változatai lektorálást követően tanulmánykötetben, illetve a HERJ
folyóiratban publikálásra kerülnek.
A HuCER konferencia életre hívásával párhuzamosan kerültek megalapításra a
HERA díjak. A HERA kiemelten támogatja a kiváló tudományos publikációkat, és különösen a fiatal kutatók tudományos eredményeit bemutató kiváló publikációkat. Erre
a célra alapította a vezetőség a HERA publikációs díjat, amelyre minden konferencia
felhívása alapján a konferenciát megelőző évben megjelent publikációval lehet pályázni.
A publikációkat háromtagú zsűri értékeli úgy, hogy a publikációkat anonim formában
kapják meg, és mind a hárman pontozzák, majd a három pontszám átlagolásával alakul
ki a végső sorrend. Minden nevező részvételi oklevelet kap, az első három helyezett pedig
értékes könyvcsomagot és a helyezést tanúsító díszoklevelet. Az eddigi években 15–20
pályázó indult évente a publikációs díjért, s a helyezettek listája megtekinthető a honlapunkon.
A konferencia kiváló lehetőség az oktatáskutatással foglalkozó szakemberek számára
kutatási eredményeik bemutatására, mások kutatási eredményeinek megismerésére, a
kutatási eredmények megvitatására, publikálására és új szakmai és emberi kapcsolatok
kiépítésére.

4. A HERA taglétszáma 2014. májusában 176 fő.

KITEKINTŐ
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VISSZA A MUNKÁBA – A MUNKAALAPÚ
TANULÁS ÉS A MUNKANÉLKÜLI FELNŐTTEK
VISSZAVEZETÉSE A MUNKAERŐPIACRA
CEDEFOP WORKING PAPER (21/2013)

Az alábbiakban a CEDEFOP egyik legfrissebb, 2013-ban megjelent kiadványát ajánljuk az
olvasók figyelmébe. A tanulmány „A munka-alapú tanulás és a munkanélküli felnőttek
visszavezetése a munkaerőpiacra” címmel a CEDEFOP Munkaanyag sorozatában jelent
meg. Ez a sorozat publikálatlan írásokat ad közre elektronikus formában, s azt a célt szolgálja, hogy a CEDEFOP tevékenységének eredményei azonnal elérhetőek és olvashatóak legyenek. A gyors megjelenés egyúttal szeretné ösztönözni a további szakmai vitákat is.
Amint a kiadvány összefoglalójában is olvashatjuk, a téma aktualitását az a szomorú
tény adja, hogy a munkanélküliség továbbra is emelkedik a legtöbb európai országban.
Az alacsonyan kvalifikált vagy szakképzetlen felnőttek (az ISCED 0–2 szinthez tartozók)
a munkanélküliek 30%-át teszik ki, ráadásul a munkanélkülieken belül ebben a csoportban a leggyorsabb a munkanélküliség növekedése. S noha ez a jelenség nem magyarázható kizárólag a legutóbbi válság következményeként, a válság mégis jelentősen rontotta
a képzetlen felnőttek helyzetét, tovább fokozta munkaerő-piaci kiszolgáltatottságukat.
A tanulmány kiemeli, hogy a Bruges-i kommüniké szerint a szakképzésnek kiemelkedő
a szerepe van abban, hogy a megfelelő jártasságok és képzettségek nyújtásával segítse a
felnőttek foglalkoztathatóságának javítását. Ugyanakkor meglehetősen szűkös az alacsonyan képzett felnőttek számára rendelkezésre álló hatékony tanulási lehetőségek palettája, s gondot jelent az is, hogy ennek a csoportnak a tagjai igen alacsony részvételt
mutatnak az egész életen át tartó tanulásban. Ráadásul igen csekély tapasztalatok állnak
rendelkezésre az alacsonyan képzett munkanélküli felnőttek számára indított képzési
programok hatásáról, eredményességéről. A Burges-i kommüniké felhívása stratégiai lépéseket és nagyobb politikai figyelmet sürgetett a munkaalapú tanulás területén.
Az ismertetésre kerülő tanulmány a fennálló kihívásokra keresett új válaszokat vizsgálja. A tanulmány alapjául szolgáló kutatásra az Európai Unió 15 tagországában (Csehország, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Málta, Hollandia, Lengyelország, Szlovénia, Svédország, Egyesült
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Királyság) került sor. A kutatók a módszerek széles skáláját alkalmazták munkájuk során. A középpontban a tizenöt országot átfogó összehasonlító elemzés állt, amely szakirodalmi áttekintésen, másodlagos adatelemzéseken, szakértői interjúkon és kérdőíves
felmérésen alapult. Ezt a munkát tíz mélyreható esettanulmány egészítette ki, melyekben
minden felelős érintett csoporttal készült interjú.
A munkaalapú tanulás olyan tanulási módot ajánl, amely vonzóbb és jobban alkalmazható az érintettek számára, mint a hagyományos iskolai rendszerű tanulás. A CEDEFOP
kiadványa bemutatja e tanulási forma előnyeit a hagyományossal szemben, a célcsoport
speciális igényeinek figyelembevétele révén. Az előnyök között – a képességek és készségek fejlesztésén túlmenően – fontos szerepe van, többek között, a képzésből a munka
világába történő fokozatos átmenetnek. A munkán alapuló tanulási programok közül
csak kevés foglalkozik az alacsonyan képzettek igényeivel, s közülük még kevesebb célozza meg a kulcskompetenciák szisztematikus fejlesztését. Pedig ezek a programok különös jelentőséggel bírnak azoknak az alacsony képzettségű munkanélkülieknek a számára, akik szeretnének belépni vagy visszakerülni a munkaerőpiacra.
A kutatási beszámoló elemzi a munkaalapú tanulási programokat, s azoknak az aktív
munkaerő-piaci programokban betöltött szerepét; megvizsgálja ezeknek a programoknak a főbb jellemzőit, különös tekintettel az alacsony képzettségű felnőtt munkanélküliek speciális tanítási és tanulási szükségleteire, az alkalmazott és a javasolt munkaalapú
tanulási módszerek típusaira, valamint a kulcskompetenciák körére. A beszámoló elemzései bemutatják, hogy a vizsgált munkaalapú tanulási programok milyen hatékonyságúak azoknak az akadályoknak a leküzdésében, amelyekkel az alacsonyan képzett munkanélküliek akkor szembesülnek, amikor szeretnének belépni vagy visszakerülni a
munkaerőpiacra. A beszámoló ajánlásokat fogalmaz meg a politikusok és mindazon
döntéshozók számára, akik felelősek e programok megtervezéséért és lebonyolításáért.
A beszámoló szerint a legtöbb munkaalapú tanulási program vegyesen, iskolai és vállalati környezetben szerveződik. Különösen fontos, ahogy az egyes programok a kulcskompetenciákat kezelik. A kutatás megállapítása szerint a legtöbb program a munkakör-specifikus készségek fejlesztésére összpontosít, és nem tűzi ki célul a kulcskompetenciák
szisztematikus fejlesztését. A szakpolitika szintjén alkalmazott megközelítések a kulcskompetenciák integrálására burkoltnak, implicit jellegűnek tűnnek, és hiányzik belőlük az
átfogó jelleg, így az esettanulmányok elszigetelt beavatkozási példákra utalnak.
Az esettanulmányok jelzései alapján körvonalazódik, hogy a munkaalapú tanulás támogatja a munkatapasztalatból, valamint a munkahelyi környezetben megfigyelhető íratlan szabályokból és normákból történő tanulást. A munkáltatók számára igen fontos,
hogy a munkaalapú tanulás segíthet a munkahelyi szocializációs folyamatban, a megfelelő munkahelyi szerepek, magatartás és normák elsajátításában. A munkaalapú tanulásban való részvétel mérsékelheti a munkáltatók előítéleteit a szakképzetlen munkanélküliekkel szemben. Azok, akik részt vettek ezekben a programokban, biztonságosabban
alkalmazható potenciális munkavállalóknak tűnnek a munkaadók számára. A másik oldal szereplői, a programokban résztvevők, különösen azokat a programokat értékelték
pozitívan, amelyek munkahelyi kihelyezéssel járnak, mivel ezek alkalmat nyújthatnak
számukra, hogy megmutassák képességeiket a potenciális munkaadóknak. Azok a szervezetek, amelyek a munkaalapú tanulást szervezik, fontos munkaerő-piaci közvetítői szerepet töltenek be a munkaadók és az alacsony képzettségű munkanélküliek között.
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A tanulmány hangsúlyozza, hogy többet kellene tenni mind a szakpolitika, mind
pedig a konkrét programok terén a munkaalapú tanulás nyilvánvaló előnyeinek érvényesüléséhez. Számos üzenet fogalmazódott meg a szakpolitika számára.

A TANULMÁNY1 LEGFONTOSABB ÜZENETEI
• Nagyobb együttműködés és koordináció szükséges az érintett minisztériumok valamint a foglalkoztatáspolitikáért, oktatásért, képzésért és szociális ügyekért felelős
nemzeti intézmények között.
• Átfogó, holisztikus politikai megközelítés annak érdekében, hogy meg tudják célozni
az alacsony képzettségű munkanélküli felnőttek előtt álló összes akadályt.
• Szisztematikusabb szakpolitikai megközelítéseket kell kifejleszteni a kulcskompetenciák fejlesztése érdekében.
• Javítani kell a szakpolitikák és a programok tekintetében a monitoringot, az értékelést
és a minőségbiztosítást.
• Biztosítani kell az előzetes tudás elismerését és a tanulási eredmények érvényesítését.
• A legfontosabb sikertényezőket kell használni a programok tervezéséhez és gyakorlati
megvalósításához.
• Támogatni kell a képző intézmények közvetítő funkcióját és a munkáltatók bekapcsolását a programokba, olyan háromoldalú szervezetek létrehozásával (a vállalkozások, a
szakszervezetek és a képzési szolgáltatók részvételével), amelyek koordinálhatják és
ösztönözhetik a helyi hálózatok fejlesztését.

A CEDEFOP TEVÉKENYSÉGÉNEK ISMERTETÉSE
A CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) az Európai
Szakképzés-fejlesztési Központ (mely nevét a francia fordítás rövidítéséből kapta) az Európai Unió ügynöksége 1975-ben jött létre. A szervezet célja a szakmai oktatás és képzés
ösztönzésének és fejlesztésének elősegítése az Európai Unióban. Székhelye húsz évig
Berlinben volt, ahonnan Görögország EU csatlakozását követően, 1995-ben került át
Thesszalonikibe. A görög székhelyű igazgatóság mellett Brüsszelben is található egy kisebb, az EU-val közvetlen kapcsolatot biztosító irodája. A CEDEFOP küldetése, hogy
támogassa az európai szakképzési politikák fejlesztését és hozzájáruljon azok végrehajtásához. A CEDEFOP stratégiai célkitűzései az európai együttműködés erősítése, valamint az Európai Közösség, az egyes tagállamok és a szociális partnerek támogatása a
kívánatos szakképzést eredményező olyan szakpolitikák tervezésében és megvalósításában, amelyek elősegítik a kiválóságot és a társadalmi befogadást.
A fenti stratégiai célt a 2012–2014-es időszakra a következő középtávú prioritások segítik:
• a szakképzési rendszerek modernizációjának támogatása,
• karrierek és átmenetek – folyamatos szakképzés, felnőttkori és munkaalapú tanulás;

1. A tanulmány internetes forrása a következő: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6121_en.pdf (2013.11.13.)
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• készségek és kompetencia szükségletek elemzése a szakképzési ellátó rendszerek informálása érdekében.
A vázolt középtávú prioritások vezérlik a CEDEFOP éves munkaprogramjának tevékenységeit, biztosítják a munka folyamatosságát, ugyanakkor lehetővé teszik a szükséges
rugalmasságot annak érdekében, hogy reagálni tudjanak a menet közben felmerülő, változó szükségletekre.
A CEDEFOP honlapja (http://www.cedefop.europa.eu) több szempontból is (témacsokrok, projektek, network-ök) lehetővé teszi tevékenységének áttekintését. Témacsokrok szerinti bontásban a CEDEFOP tevékenysége négy nagy témakört ölel át:
• A szükséges készségek azonosítása
A jövőbeni készség iránti igények, illetve a potenciális készségbeli eltérések, meg nem felelések azonosítása és előrejelzése témájának keretében a CEDEFOP különböző európai
szintű kutatási tevékenységeket folytat. Mindezek a tevékenységek az Európai Bizottság
kiemelt kezdeményezésének, a „Menetrend az új készségekért és új állásokért” programnak a végrehajtását támogatják. Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan az egyik legfrissebb hír
szerint a CEDEFOP elindítja az első európai készségfelmérést, amelynek keretében az EU
28 országának közel 50 ezer felnőtt munkavállalóját kérdezik meg annak érdekében, hogy
minél pontosabb képet kapjanak a meglévő és a jövőben szükséges készségek közötti eltérésekről, illetve a személyes karrier keretében az eltérések kezelési lehetőségéről.
• A képesítések megértése
Annak érdekében, hogy az egyes európai uniós országokban szerzett bizonyítványok,
diplomák tartalma és értéke egyértelmű lehessen a többi tagországban, a CEDEFOP
segíti ezt a kölcsönös megértést azzal, hogy hozzájárul a közös európai eszközök és
elvek koncepciójához, tervezéséhez, kidolgozásához és végrehajtásához az oktatás és a
képzés területén. Ezek közé a közös uniós eszközök közé tartozik az EQF (az Európai
Képesítési Keretrendszer), az ECVET (az Európai Szakképzési Keretrendszer), az
Europass, az EQAVET (az Európai Szakképzési Minőségbiztosítás) és a „Nem formális
és a formális tanulás” érvényesítése.
A CEDEFOP kiemelt fontosságot tulajdonít a fenti eszközök közötti szinergia és koherencia erősítésének annak érdekében, hogy azok minél hasznosabbak legyenek a felhasználók számára.
• A szakpolitika elemzése
2004 óta a CEDEFOP feladata, hogy beszámoljon arról, miként haladnak az egyes országok a közösen elfogadott szakképzés-politikai célok elérése terén. Míg a korábbi
közlemények a szakképzéssel kapcsolatos általános, rövid távú célokra koncentráltak
(Maastricht, Helsinki, Bordeaux közlemények), addig 2010-ben hosszú távú elképzelés
született arról, milyen legyen a szakképzés 2020-ban. A megállapodás (a Bruges-i
kommüniké) elkötelezettséget tartalmaz arra vonatkozóan, hogy egy sor intézkedést
2014-ig végrehajtsanak.
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• Az életen át tartó tanulás támogatása
A CEDEFOP aktívan támogatja az életen át tartó tanulást segítő stratégiákat Európában és a tagállamokban. A Központ nyomon követi és értékeli az egész életen át tartó
tanulással kapcsolatos trendeket és politikákat. Adatokat és elemzéseket biztosít a
döntéshozók számára és lehetőséget nyújt a tudásmegosztásra és a legjobb gyakorlatok
cseréjére az oktatás és képzés területén. Az egyik legfrissebb publikáció ebben a témakörben a „Return to Work” (Vissza a munkába), amelynek ismertetése a CEDEFOP
tevékenységének bemutatása után olvasható.
A honlap bemutatja a CEDEFOP igazgatótanácsát. A Központ igazgatótanácsának
tagjait a tagállamok részéről a kormányoldal, a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői alkotják. Magyarországról a kormányoldalt Odrobina László helyettes-államtitkár,
a munkaadói oldalt Bálint Adrienn (MGYOSZ) képviseli. A munkavállalói oldal képviselőjének személye később kerül meghatározásra.
Részletes tájékoztatást találunk a honlapon az egyes részlegek tevékenységéről és személyi állományáról, azok elérhetőségéről.
Külön pontok foglalkoznak a hírekkel, a legfrissebb eseményekkel, rendezvényekkel.
Az egyik legfrissebb hír szerint a szakképzési igazgatók számára évente rendezett értekezletre március hónapban kerül sor. A CEDEFOP számos szakmai konferenciát szervez
évente. Ezek egy része nyitott az érdeklődők számára, más részük zárt, ahová csak a meghívott szakértőket várják. A rendezvények munkanyelve általában az angol és a francia.
A résztvevőktől elvárják a magas, tárgyalási szintű nyelvtudást. Kivételes esetben lehetőség nyílik arra, hogy tolmács segítségét is igénybe vehesse a résztvevő.
A CEDEFOP publikációs tevékenysége igen gazdag, a szakképzésben dolgozók számára kiváló nemzetközi kitekintést és egyben nélkülözhetetlen információs bázist jelent. Tematikus riportjai, országjelentései, statisztikai összefoglalói rendkívül hasznos
szakmai forrást jelentenek a szakképzés fejlesztésében és kutatásában érintett és a hazai szakképzés iránt elkötelezett, érdeklődő szakemberek számára. Az egyik legfrissebb kiadvány a „Spotlight on VET Hungary” (Reflektorfényben a szakképzés Magyarországon). Közvetlen összehasonlításra nyílik lehetőség az egyidejűleg megjelent
többi jelentéssel (Lengyelország, Szlovénia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország. Lettország, Norvégia). Hasznos szakmai kiadványnak ígérkezik még többek között a „Macroeconomic benefits of vocational education and training” (A szakképzés
haszna makrogazdasági szinten.) Érdemes meglátogatni a VET-Bib Bibliographic
database-t is, amely a legnagyobb szakképzési irodalomgyűjtemény Európában.
Bővebb információ a következő honlapon érhető el: http://www.cedefop.europa.eu
A CEDEFOP tevékenységét nyomon lehet követni a Twitter-en (http://twitter.com/cedefop)
és a Facebook-on is (http://facebook.com/Cedefop).
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Kovács András

PSIVET – ESÉLYTEREMTÉS SZAKKÉPZÉSSEL
A PSIVET – Esélyteremtés szakképzéssel elnevezésű projekt az Európai Bizottság Egész
életen át tartó tanulás programja Európai Együttműködés az Oktatás és Képzésben alprogramjának támogatásával valósult meg. A 2012 februárjában elindult egyéves
Promotion of Social Inclusion through VET (PSIVET) című projekt a társadalmi felzárkózás és a szakképzés közötti összefüggésekre kívánta felhívni a figyelmet. Általános
célja az volt, hogy az Európai Unió Oktatás és Képzés 2020 Stratégia, továbbá a hazai
egész életen át tartó tanulásról szóló stratégia céljainak megvalósulásához a kutatás, a
képzés és az információterjesztés eszközeivel járuljon hozzá.
A projekt a Budapesti Corvinus Egyetem Oktatásfejlesztési Observatory Központ koordinálásával, a Tempus Közalapítvány és a Türr István Képző és Kutató Intézet együttműködésével valósult meg. Ennek keretében a szakmai konzorcium nemzeti szakértői hálózatot
hozott létre a szakképzésben történő felzárkóztatás támogatása érdekében, összegyűjtötte és
rendszerezte az elmúlt évek hazai és külföldi jó gyakorlatait, hatékonysági elemzéseit; szakpolitikai ajánlásokat fogalmazott meg a döntéshozók számára; valamint továbbképzést dolgozott ki és valósított meg az intézményvezetők részére a befogadó iskola témaköréhez kapcsolódóan. (A projektről bővebb információ található a www. psivet.hu oldalon.)
Az eredmények a PSIVET – Esélyteremtés szakképzéssel elnevezésű záró kiadványban
szintén bemutatásra kerültek. A szerzők a 2000–2012 között lezajló integrációs és rein
tegrációs programok közül kilencet elemeznek egységes szempontrendszer szerint, majd
összegezték a döntéshozók számára a fejlesztési javaslatokat, annak érdekében, hogy a szakképzési rendszer befogadóbbá váljon. A kiadvány a hazai programok bemutatása mellett
néhány európai jó gyakorlatot is bemutat, tovább színesítve az alkalmazható eszközöket.
A kiadvány négy részre tagolható:
1. Vezetői összefoglaló
2. Hazai programok elemzése, tapasztalatok összegzése, javaslatok megfogalmazása a
döntéshozók számára
3. A befogadó iskolák bemutatása gyakorlatban
4. Európai jó példák bemutatása
Elsőként a szakképzés és a társadalmi kohézió kapcsolata került bemutatásra az Európai Uniós stratégiaalkotáson keresztül. 2000-től, a Lisszaboni stratégia megalkotása
után számos szakpolitikai kezdeményezés célja volt a szakképzés megújítása, fejleszté-
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se. Az irányelveket tekintve az átláthatóság, az átjárhatóság, a rugalmasság, a tanulók
támogatása és az alkalmazkodóképesség megteremtése jellemző. Minderre azért van
szükség, mert aggasztóan magasak a tagállamokban a fiatalkori munkanélküliségi
adatok. Főként azokat a fiatalokat fenyegeti a munkanélküliség, akik alacsony iskolai
végzettséggel rendelkeznek, ezzel párhuzamosan a munkaerőpiacnak mindinkább a
magasan képzett, idegen nyelve(ke)t beszélő, digitális írástudással rendelkező munkaerőre van szüksége. Tehát fontos kérdéssé vált, hogy a figyelem a korai iskolaelhagyásra, a tanulók támogatására, valamint a szakképzési rendszerek rugalmasságára terelődjön. A jelenlegi gondolkodásban hangsúlyos a munka világa és az oktatás közötti
kapcsolat megerősítése, a mobilitási programok megvalósítása, valamint a korai iskolaelhagyás problematikája. Az Európai Bizottság Magyarországnak tett ajánlásai között is szerepel a korai iskolaelhagyás megakadályozása, a hátrányos helyzetű csoportok felsőoktatásba kerülésének elősegítése, valamint azoknak a szolgáltatóknak a
növelése, akik a képzéssel, munkakereséssel foglalkoznak a hátrányos helyzetű csoportok számára. Így Magyarországon kiemelt figyelmet kell hogy kapjon a szakképzés,
mivel ezek az iskolák leginkább a hátrányos helyzetű tanulók gyűjtőhelyei. A nehézségeket fokozza, hogy évről évre nő a hátrányos helyzetű tanulók aránya a közoktatásban. Az alacsony iskolai végzettségű szülők gyermekei számos hátránnyal érkeznek az
iskolarendszerbe. Az alacsony iskolai végzettség gyakran együtt jár a munkanélküliséggel, így a gazdasági hátrány miatt a tanulók nem kaphatják meg a tanulást megkönnyítő termékeket, szolgáltatásokat. A munkanélküliség miatt a család életéből hiányzik a rendszeresség, a teljesítményorientáció, amely szintén gyengíti az iskolai
előmenetelt.
Mind az EU, mind az OECD ajánlása szerint elsődleges cél az, hogy mindenki eljusson legalább a szakképzettség megszerzéséig, illetve lehetőség szerint az érettségihez.
A célok elérése érdekében tehát a korai iskolaelhagyás megelőzése mellett fontos a befogadó iskola szemléletének meghonosítása.
A befogadó vagy inkluzív iskola jellemzője, hogy ezekben az iskolákban minden tanuló együtt vesz részt az oktatásban. A tanítási módszereiket úgy választják meg, hogy
minden tanuló igényeire reflektáljanak, különbözőségeikre értékként tekintve segítsék
elő a lehető legjobb eredményeket. Fontos, hogy minden tanuló közreműködjön a tanulási folyamatokban, az egyéni képességei, fejlődési üteme szerint. A befogadó iskolára
jellemző a nyitottság. Együttműködnek a szülőkkel, a helyi szervezetekkel, a cégekkel,
szociális és munkaügyi szervekkel és mindazon szervezetekkel, amelyek elősegíthetik
a tanulók előmenetelét. A befogadó iskolák nem diszkriminatívak, a tanulókkal való kap
csolatban a motiválás, a segítő támogatás figyelhető meg. A tanításmódszertanban a gyakorlatorientált tanulás, illetve a projektmódszertan jellemző az egyén sajátosságok figyelembevételével. A fentiek megvalósítása általában intézményi kultúraváltást igényel,
melyhez szükséges a vezetői támogatás, elkötelezettség, valamint a megfelelő továbbképzés biztosítása az iskola személyzete számára.
Magyarországon az oktatási integráció kérdése az 1990-es évek végén kapott figyelmet, de az inklúzió a 2002. évi közoktatási törvény módosítása során lépett be a gyakorlatba. Számos kezdeményezés indult azóta, amely a közoktatás méltányosabbá tételét,
valamint az oktatási esélyegyenlőség megteremtését célozza. 2004-től civil szervezetek is
bekapcsolódhattak az integrációs programok megvalósításába.
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Jelen kiadvány olyan 2010–2012 között megvalósult (re)integrációs programok kerültek bemutatásra, melyek a lemorzsolódás megelőzését, a lemorzsolódottak szakképzésbe
jutását, valamint a munkaerőpiacra való bekerülését célozta.
A bemutatott programok a következők: Arany János Programok (AJP), Dobbantó
program, Felzárkóztató programok, Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR), A Salva Vita
Alapítvány munkahelyi gyakorlat programjai (MHGY), Szakiskolai Fejlesztési Program
(SZFP), Tanoda típusú programok, Tranzitfoglalkoztatási programok, Útravaló ösztöndíjprogram.
Az egységes szempontrendszer szerint leírt programok mindegyike vagy nagyságrendje miatt (bár a legnagyobb volumenű program is csak a célcsoport tizedét érte el),
vagy egyéni megközelítésmódja miatt került kiválasztásra. A projektek egy részét állami
intézmények, más részét civil szervezetek valósították meg. Néhány program leírt, kidolgozott sztenderd alapján működött, néhány pedig egyedi módon a célcsoport igényeire,
szükségleteire reagált. Viszont mindegyik program tartalmaz olyan innovatív módszertani elemet, amelyet érdemes lenne a későbbiekben továbbvinni, fejleszteni. A programok egy része kiemelt figyelmet fordít az intézményfejlesztésre, a komplex probléma
megközelítésre. Több program sajátja a személyre szabott megközelítés valamint az
egyéni segítségnyújtás, a tanulók mentorálása. Fontos, hogy olyan kisebb volumenű
programok is bemutatásra kerültek, melyek a helyi igényekre alapulva nyújtanak komplex ellátást, vagy speciális hátránnyal küzdő célcsoport került a fókuszba. Bemutatásra
kerül olyan program is, mely a komplex problémakezelésen túl a tanárokat és az iskola
vezetését szakmailag támogatja.
A fejezet lezáró részében Mártonfi György szakpolitikai ajánlásokban foglalja ös�sze a felzárkóztató programok, a (re)integráció és az inklúziós programok megvalósításának tanulságait. A programok áttanulmányozása után érdemes végiggondolni a
döntéshozóknak, hogy melyek azok az elemek, amelyek módosítva, megújítva, összehangoltan továbbvihetőek, kiterjeszthetőek, az egyenletes földrajzi lefedettséget biztosító, kiszámítható, tartós fedezettel rendelkező, intézményesült integrációs programokban.
A programok magas szakmai szintű megvalósítása érdekében fontos, hogy a tervezés
és az előkészítés szektorközi tervezés során valósuljon meg. A kiszámítható finanszírozás mellett szükség van a megvalósítók szakmai támogatására, valamint a programok
hatékonyságának mérése érdekében a megfelelő monitoring, értékelés és a résztvevői
nyomon-követés módszertanának kidolgozására is.
A befogadó iskolák a gyakorlatban című második fejezetben, a PSIVET projekt
szemléletformálásra irányuló törekvései kerültek összefoglalásra. A cél megvalósítása két irányból történt. Az egyik a szélesebb szakmai közönség számára 2012 októberében egy konferencia került megrendezésre a befogadó iskola megteremtésének
lehetőségeiről, melynek fő célja az volt, hogy a résztvevők számára átadja az inklúzió
lényegét: az együttnevelés és elfogadás együttes jelenlétét. A másik tevékenység pedig a szakképző intézmények vezetői számára egy képzés szervezése és megvalósítása volt.
A fejezetben leírásra került a konferencia programja, annak rövid összefoglalása, valamint a pilot jelleggel, 25 fő részvételével 2012 őszén megtartott vezetői képzés tartalma,
tanulságai.
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A képzést megelőzte egy fókuszcsoportos interjú, ahol a résztvevők közösen határozták meg a képzési célokat, tartalmakat. Egy következő műhelymunkán a célcsoport
meghatározta a befogadás témájában a legfontosabbnak ítélt problémaköröket, melyek a
következők voltak:
1. A lemorzsolódás csökkentése
2. A tanári kar motiválása
3. A meghatározó társadalmi folyamatok megismerése és megértése.
A résztvevőknek lehetősége volt két nemzetközi műhelymunkán való részvételre is, ahol
a vezetői készségek fejlesztési irányairól gondolkodtak együtt.
Az igények alapján meghatározott, háromszor kétnapos képzés tematikája a következőképpen épült fel:
1. Iskolák a társadalmi változások tükrében.
2. Az iskolavezetés szerepe és lehetőségei az esélyteremtésben.
3. Külső és belső kapcsolatok és kommunikáció.
Az utolsó, negyedik rész az Európai jó példák bemutatása című fejezetben a szerzők a
projekt keretében megvalósuló svédországi, dániai, angliai és franciaországi tanulmányutak tapasztalatait összegzik. A jó gyakorlatok leírásában felfedezhetünk hazai kapcsolódásokat, programelemeket is.
Az első tanulmány tartalmazza a svéd oktatási rendszer leírását az egyenlő hozzáférés és a méltányosság szempontjait figyelembe véve. A következő tanulmány bemutatja a
dániai Ifjúsági Pályaorientációs Központ, valamint a dán termelőiskolák tevékenységét.
A harmadik, leírja az angliai Northern College rövid képzések elnevezésű felnőttképzési
programját, mely lehetőséget biztosít a felsőfokú képzettség megszerzéséhez, valamint a
Salfordban működő személyre szabott személyiségfejlesztő Fairbridge elnevezésű programot. Az utolsóként bemutatásra kerülő jó példa a francia oktatási rendszer fő jellemzőit foglalja össze, valamint a második esély iskolák működését és azok hálózati együttműködését írja le.
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy mind a döntéshozók, mind a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szakemberek átfogó képet kapnak a kiadványból a megvalósult projekt eredményeiről, a szakképzés helyzetéről, a befogadó iskolák jellemzőiről,
valamint a hazai és a nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásával a lehetséges megoldási
lehetőségekről. (PSIVET – Esélyteremtés szakképzéssel. PSIVET szakmai konzorcium
kiadványa. Szerkesztette: Hermándy-Berecz Judit, Szegedi Eszter, Sziklainé Lengyel Zsófia. Budapest: Tempus Közalapítvány 2013. 84 oldal)
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Jakubik Anna

FELNŐTTKÉPZÉSRŐL KÉPZŐKNEK
– VÁLTOZÁSOK ÉS ÉRTÉKEK
A felnőttképzésről képzőknek című kézikönyv a ma sok változáson átmenő felnőttképzést
mutatja be képzők számára. A könyv szerzői maguk is képzők, tapasztalataikat foglalják
össze oktatói, képzésszervezői, intézményvezetői, kutatói, tartalomfejlesztői szempontból. Kapaszkodót keresnek a változások sodrásában, a jelen helyzetben, amikor a teljes
felnőttképzési szabályozás megújul. A műben arra kapunk választ, mitől minőségi egy
képzés, egy képzési program vagy éppen egy tananyag. A minőség mögött pedig látni
kell azokat a felnőtteket, akik a képzőkben partnert keresnek, olyan szakembereket,
szervezeteket, akik nem csupán csökkentik a képzésnek, mint sajátos tevékenységnek a
kockázatát, hanem képesek bármilyen jogszabályi környezetben sikerre vinni a képzési
folyamatot.
Egy változó helyzetben nem könnyű időállót alkotni, éppen ezért a szerzők a könyv
háttéranyagaként létrehoztak egy olyan Online tudástárat, amelybe betekinthetnek az
olvasók, ráadásul a könyv megvásárlásával ingyen használhatják három hónapig. Az online tudástár eléréséhez minden könyvtulajdonos személyes hozzáférést kap. A tudástár
folyamatos bővítés alatt áll, és kitűzött cél, hogy ne csupán egy statikus gyűjtemény jöjjön létre, hanem a változásokat nyomon követni tudó, interaktív szakmai tér.
A könyvben több helyen QR-kódok szerepelnek. A QR-kódokban rögzített információkat okostelefonokra telepített szoftverrel, a telefon kameráját a kódra irányítva lehet
kiolvasni. A kódokban jellemzően linkek vannak rögzítve. Ha a felhasználó rendelkezik
okostelefonnal, és telepíti az ingyenes szoftvert, akkor a kamerát a kódra irányítva a telefon böngészőjén keresztül eljut a kódban rögzített weboldalra.
A kézikönyv alkalmas a mindennapi tevékenységekben való eligazodásra, segédeszközként, munkaeszközként lehet rá tekinteni. Ennek érdekében különböző tipográfiai és
tartalmi kiemelések segítik a könnyebb felhasználást. A fogalmak, meghatározások,
kulcsfontosságú információk fontos kiemeléssel vannak jelölve. A jogszabályi részleteket
a jogszabály kiemelés alatt találja az olvasó. A szerzők által tett javaslatok, tippek és a
megértést segítő példák egyaránt külön vannak jelölve. Külön hivatkozás található az
Online tudástárra azokon a helyeken, ahol a könyvben szereplő információkat az interneten elérhető információk bővítik.
A kézirat lezárásának időpontja 2014. január 22-e. A könyv ezt a jogszabályi állapotot
tükrözi. Azoknál a pontoknál, ahol jogszabályi változások várhatók, jelezve van, hogy az
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Online tudástárban mindez nyomon lesz követve, tehát már ezért is érdemes igénybe
venni az ingyenes, személyre szóló regisztrációt.
A könyv szerzői és fejezetei:
1. Felnőttképzés, élethosszig tartó tanulás – Bertalan Tamás és Rettegi Zsolt
2. A felnőttképzési tevékenység engedélyezése, jogi szabályozása – Pásztor Tibor
3. A felnőttképzési program – Rettegi Zsolt
4. Tananyag a felnőttképzésben – Weszely Orsolya
5. Ahogyan tanítunk: képzési formák és képzési módszerek – Farkas Éva
6. A felnőttképzés minősége, minőségbiztosítása – Farkas Éva
7. Feltételek, adatok, adminisztráció, dokumentáció, tájékoztatás – Dobos Gergely
8. A felnőttképzés finanszírozása – Farkas Éva
9. Támogatások, forrásbevonás – Zsuffa Ákos
A Felnőttképzés, élethosszig tartó tanulás c. fejezetben leírásra kerül, mi a felnőttképzés célja, illetve melyek a felnőttképzési rendszer átalakításának céljai. A fejezet összefoglalja a felnőttképzés tartalmát, azt, hogy mitől lesz sikeres, eredményes egy képzés,
melyek a képzések tipikus motivátorai. Ezután olyan fogalmak tisztázása következik,
mint formális, non-formális képzés, informális tanulás, képzési tevékenység a felnőttképzési törvény alkalmazásában. A fejezet zárásaként szó esik a célcsoportról és a képző
intézményekről.
A következő fejezet a felnőttképzési tevékenység engedélyezéséről, jogi szabályozásáról
szól. A felnőttképzési intézmények bő egy évtizede kérelmezhették először a felnőttképzési akkreditációt. Ez alatt az időszak alatt kialakult a folyamat rutinszerű kezelése mind
a képző intézmények, mind az eljárásban közreműködő szervezetek, szakértők oldalán.
A kialakított rutinok előnyei és hátrányai is azonosíthatók. A fejezetben a szerző kifejti,
hogyan jutott el a szabályozás az akkreditációtól az engedélyezésig, melyek az engedélyezési eljárás és az intézmény-, és programakkreditáció azonosságai és különbözőségei,
illetve mely dokumentumokat érdemes mindehhez megőrizni. Ezután a szerző rátér magára az engedélyezési eljárásra, a céljaira, előnyeire és a különböző tanulási környezetben
való megvalósulására. Bemutatja, melyek az engedélyezési eljárás feltételei és követelményei, mely intézmények kérhetik az engedélyt, és milyen feltételeknek kell megfelelniük,
illetve hogyan tudnak megfelelni a jogszabályi követelményeknek. Az engedélyezési eljárás folyamatának összefoglalása után röviden leírja, hogyan fog várhatóan zajlani az intézmények tervezett ellenőrzése, illetve mit foglal majd magába a szakértői tevékenység.
Végezetül pedig a már megjelent végrehajtási rendeleteket fejti ki a szerző.
A felnőttképzési program fejezetben az alapvető fogalomtisztázások után a képzési
program tervezéséről, tartalmi elemeiről esik szó a jogszabályi követelményeknek megfelelően, majd a programkövetelményekről és alkalmazásukról. Ezután a szerző leírja a
képzésiprogram-fejlesztés lépéseit és fő elemeit, továbbá azt, hogy hogyan zajlik a képzési programok előzetes minősítése.
A 4. fejezet a felnőttképzésben alkalmazott tananyagok problémakörét vizsgálja. A
jogszabályok alapján elmondható, hogy a felnőttképző intézmény saját hatáskörébe tartozik, hogy mennyit és milyen mélységben foglalkozik a tananyagokkal, tananyagfejlesztéssel. Ennek a fejezetnek a célja az, hogy felhívja a figyelmet a tananyagok képzésben
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betöltött szerepére, a tananyagok alkalmazásának előnyeire, és tájékozódási pontokat
adjon a tananyagfejlesztés folyamatában. A fejezet két nagy egységből épül fel: az első
rész rövid, összefoglaló módon a tananyagokkal kapcsolatos elméleti ismereteket, új
megközelítéseket tartalmazza, a második részben pedig a gyakorlati tudnivalóké a fő
szerep.
Az ezt követő fejezet a képzési formákat és módszereket foglalja magába. A fejezet
célja a fogalmak tisztázása, értelmezése, a szakmailag értékelhető világ és annak jogszabályi leképezésének bemutatása. A fejezet tematikailag két nagy egységből áll: az első
részben a felnőttképzési program gyakorlati megvalósulásának körülményeit, azaz a
képzés formáit és a képzés munkarendjét tárgyalja a szerző. A második rész a felnőttek
tanulási-tanítási folyamatában azokat az eljárásmódokat ismerteti, amelyek lehetővé teszik az andragógusok, animátorok, művelődési szakemberek és a felnőtt tanulók közös
munkájának hatékony megvalósulását. A felnőttképzésben oktatható szakmai, nyelvi és
egyéb képzések esetében a felnőttképzési törvény meghatározza a választható képzési
formát, amely egyéni felkészítés, csoportos képzés vagy távoktatás lehet.
A felnőttképzés minőségéről, minőségbiztosításáról szóló rész arra irányítja a figyelmet, hogy a minőség szoros összefüggésben van a jövedelmezőséggel, az elvárásokkal és
az elégedettséggel. A magas minőség magas szintű vevőelégedettséget eredményez, az
elégedett vevő pedig hajlandó (magas árat) fizetni a képzési szolgáltatásokért. A jó minőség erősíti a szakmai hírnevet, új és visszatérő megrendeléseket, partnereket jelent. A
növekvő számú képzésbe vonható felnőtt pedig az oktatás hatékonyságának növekedését, az alkalmazottak jobb teljesítményét, következésképpen a fajlagos költségek csökkentését eredményezi. A jó/kiváló minőség elérése, fenntartása és folyamatos fejlesztése
haszonnal jár a felnőttképzési intézmény számára. E fejezet a minőségbiztosítás alapfogalmait, a felnőttképzési tevékenység minőségére ható tényezőket és a minőségbiztosítási tevékenységek jogi szabályozását mutatja be.
A képzési tevékenység személyi, tárgyi feltételei, dokumentációja és adminisztrációja,
a képzésekhez kapcsolódó adatszolgáltatás c. fejezet bemutatja, hogy egy képzés eredményessége és minősége sok tényezőtől függ (ilyen például a képzés tartalma, a szervező
tapasztalata és hozzáértése, a résztvevők köre, motiváltsága, előzetes tapasztalata és tudása). A sok-sok tényező közül azonban ki lehet emelni néhányat, amely a többihez képest nagyobb mértékben van hatással a képzési cél elérésére. Ezek az alábbiak: ki(k),
ki(k)nek, mi(ke)t és hogyan oktat(nak). A személyi és tárgyi feltételek részletes leírásán
túl sor kerül a képzés adminisztrációjának bemutatására is, melynek célja a képzés nyomon követhetőségét, a képzési program szerinti megvalósulás folyamatos ellenőrizhetőségét hivatott szolgálni, azaz fogyasztóvédelmi célja van (lásd pl. felnőttképzési szerződés, tájékoztatás). Mindez a hatóság ellenőrzési munkájának végzéséhez szükséges,
amely ellenőrzések szolgálják egyrészről a fogyasztók érdekeit, másrészről a központi
költségvetési, az európai uniós források védelmét.
A 8. fejezet a felnőttképzés finanszírozási kérdéseit foglalja össze. Hazánkban a felnőttképzés finanszírozása többcsatornás, a négy meghatározó szereplő: az állam, a vállalat, az egyén és az Európai Unió. Jelen fejezet a felnőttképzés forrásallokációs rendszerét,
a finanszírozás módjait, eszközeit és volumenét mutatja be, illetve kitér az új felnőttképzési törvény és végrehajtási rendeleteinek vonatkozó szabályozásaira is, amelyek hatással
vannak a felnőttképzés költségeire és bevételi forrásaira.
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Az utolsó fejezet a támogatásokról és a forrásbevonásról szól, ami napjainkban az
egyik kiemelten fontos és támogatandó terület. Ezek a dokumentumok gyakran konkrét
forrásokat is megjelölnek. A szerző rendszerezi az alapokat, és bemutatja a legfontosabb
elemeket.
A fejezetek rövid bemutatásából jól látható, hogy a szerzők körbejárják a ma érvényes
felnőttképzés minden, a képzés minősége szempontjából meghatározó területét. Az
Eugenius Szakkiadó és az Observans Képzési Szolgáltató Kft. együttműködésében és
gondozásában megjelent kézikönyv támaszt nyújt azoknak a képzőknek, akik kevésbé
tudnak eligazodni az új rendszerben. Emellett azoknak is tartogat hasznos információkat, akik úgy érzik, nem szorulnak segítségre. A szerzők sok szempontból elemzik az új
törvényt és az ahhoz kapcsolódó rendeleteket, ezért azok, akik eddig nehezebben tudták
értelmezni az érvényben lévő utasításokat és követelményeket, a könyv elolvasása után
minden bizonnyal bátrabban fogják forgatni azokat. Fontos kiemelni, hogy a Felnőttképzésről képzőknek – Változások és értékek c. könyv nemcsak egyszerű kézikönyv, hanem
egyben szolgáltatás is, amely a folyamatosan frissülő Online Tudástár használatához ad
hozzáférést.
(Felnőttképzésről képzőknek – Változások és értékek. Szerkesztette: Bertalan Tamás.
Budapest: euGenius Szakkiadó Kft. 2014. 192 oldal)
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THE ROLE OF DEMOGRAPHIC, SPATIAL AND
STRUCTURAL VIEWPOINTS IN THE DEVELOPMENT
OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRANING, BASED ON
A COUNTY CONCEPT PAPER
ABSTRACT
The study is focusing on the most important factors and segments, which influence and
shape the medium and long term development of the vocational education and training
through a case study of a Hungarian county. Through the analysis of the economy and
social situation, the focus puts on the factors which influence the vocational education
and training in Hajdú-Bihar County. Demographical processes, the specialties of the
economical sectors and branches, the territorial and social backwards, the employment
and labor situation and the vocational education and training are under investigations.
During the preparation of the different parts of the study, the County position in the
Country hierarchy, the tendencies of the different changes and the territorial differences
within the County mean the main focus. On the other hand, the structure of the
vocational education and training, the institutional provision of it, are also important
parts in the analysis. Likewise human aspects (educators and students) and infrastructural
conditions are also key elements for the vocational education in training.

Ágnes Makó – Miklós Hajdu

ENTRANTS FROM THE VOCATIONAL SCHOOLS ON THE
LABOUR MARKET
ABSTRACT
The aim of the following paper is to unfold skilled entrants’ labour market situation,
chances of getting a job and the opinions on their profession and on their job. The
research project examines the start of the labour market career of young skilled workers
who have finished vocational school or trade school in the summer of 2011. The survey
focused on the question whether the skilled entrants could or wanted to enter the labour
market in a 19-months long period after finishing vocational school or trade school and
whether they could get a job in their own profession. Besides, the paper also mentions the
attitude of companies regarding vocational training and young skilled workers.
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Andragógia Tanszék

• Tarsoly Andor, szakképzési szakértő, Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység

• Teperics Károly, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem TTK Földtudományi Intézet
Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék

• Pusztai Gabriella, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete
Pedagógia Tanszék/CHERD

• Morvai Laura, Ph.D. hallgató, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelésés művelődéstudományi Doktori Program

• Juhász Erika, tanszékvezető főiskolai docens, Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok
Intézete Andragógia Tanszék

• Benke Magdolna, kutató, Debreceni Egyetem/CHERD
• Kovács András, alelnök, Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület
• Jakubik Anna, andragógus

1. A Tanulmányok rovatban lektorált írásokat közlünk. Az ide szánt kéziratok terjedelme legalább 35 000, legfeljebb 50 000 karakter. A tanulmányokat magyar és angol összefoglalóval
(absztrakttal), s legfeljebb öt kulcsszó megadásával várjuk. A Tudományos élet, a Kitekintő s a
Recenzió rovatokba 6 000–9 000 karakter közötti karakter terjedelmű írásokat várunk.
2. A digitalizált formában leadott kéziratokkal kapcsolatos követelmények:
– Word for Windows program alkalmazása (az ábráknál Excel program, külön fájlban);
– Times New Roman betűtípus használata, 12 p betűmérettel;
– a szkennelt grafi kus ábrázolások, fotók stb. legalább 300 dpi felbontással és .bmp,
.pcx, .tif kiterjesztéssel (kerülve az adatvesztéses fájltípusokat: .jpg, .gif).
3. A közlemény felépítésére vonatkozó követelmények:
– a címoldalon szerepeljen a kézirat címe, a szerző neve (címe, munkahelye, elérhetősége
(telefonja/faxa/e-mailje);
– kérjük, hogy az irodalmi hivatkozások a lábjegyzetbe kerüljenek (oldalra vonatkozóan:
Groyer, 1993:10, munkára vonatkozóan: Groyer, 1993).
4. A felhasznált irodalom jegyzékét betűrendben kérjük az alábbi formában:
– folyóirat tanulmányai: Goyer, R.A. (1993): Lead toxicity: current concerns.
Environ. Health Perspect. 100: 177–187.; Engvall, J., Perk, J. (1985): Prevalence of
hypertension among cadmium-exposed workers. Arch. Environ. Health 40: 185–190.
– könyvek, monográfiák: Kertai, P. (1982): Közegészségtan. Budapest: Medicina.; Ungváry, Gy. (szerk.) (2004): Munkaegészségtan. Budapest: Medicina.
– gyűjteményes kötet: Ungváry, Gy., Morvai, V. (2010): Munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése. In: Munkaegészségtan. 3. kiadás. Szerk. Ungváry Gy. és Morvai
V., Budapest: Medicina. III. 3. 92–100.
– távoli elektronikus dokumentum: a bibliográfiai leírás (fentiek szerint) mellett kérjük megadni az útvonalat, valamint zárójelben a letöltés időpontját.
5. Kérjük, hogy az ábrákat, táblázatokat, diagramokat, térképeket stb. mellékeltben – külön
összegyűjtve – is küldjék el. A mellékletben a táblázatokat római számmal, az ábrákat
arab számmal jelöljék a közlési helyzet megadásával és az azonosítási adatok feltűntetésével. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a szövegben egyértelműen jelenjen meg az ábrák,
táblázatok pontos helye, illetve az ábrák, táblázatok, diagramok, térképek stb. forrása (a
saját szerkesztés is).
6. A magyar vagy idegen nyelvű szövegek esetében az adott nyelv helyesírási szabályzata a
mérvadó.
7. A Szakképzési Szemlében lektorálást követően jelennek meg a tanulmányok.
8. Kérjük, hogy minden írás elejére illesszék be a tartalomjegyzéket a használt címfokozat
jelölésével (főcím, alcím, részcím, fejezetcím, alfejezetcím, szakaszcím, pontcím alpontcím, bekezdéses cím). Kérjük, hogy a kéziratban is a megfelelő címfokozatot használják!
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