Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
„Fehér Könyv a magyar gyakorlat-orientált felsőoktatás helyzetéről (a felsőfokú
szakképesítések nélkül)” című kutatáshoz –
Támogatási szerződés száma: SZFK/13/2008

Készítette
a

3K Consens Iroda

A kutatás a Nemzeti Szakképzés és Felnőttképzési Intézet
„ Szak- és Felnőttképzési kutatások támogatása” c. támogatási program keretében
készült
(Támogatási szerződés száma: SZFK/13/2008.)

Kutatásvezető:
Dávid János
Vezető kutatók:
Holczer Gábor
Horváth Gergely
Horvát Katalin
Selymeci Viktor

Munkatársak :
Atanasziu Alexisz
Bilics István Gyula
Fodor Andrea
Garda Anetta
Hausladen Dániel
Hegyes Orsolya
Horváth Viktória
Nagy Annabella
Nándori Emese
Salamon Enikő
Szeles Eszter
Tóth Melinda

3K CONSENS
Iroda

A kutatásról… ..................................................................................................................................6
1. FESZÜLTSÉGPONTOK A FELSŐOKTATÁS KÖRÜL .....................................................9
1.1. Általános környezeti feszültségek: a többciklusú (bolognai) képzési rendszer
bevezetésének időszakában)................................................................................................... 9
Tömegnyomás a felsőfokú intézményeken .......................................................................... 9
Feszültségek a finanszírozás terén ..................................................................................... 9
Feszültségek a tömegképzés körül...................................................................................... 9
Feszültségek a követelmények meghatározása körül ....................................................... 10
Feszültségek a hallgatók teljesítménye és szabadságfoka körül ...................................... 10
Feszültségek a képzési piacon az intézmények versenye a hallgatókért .......................... 11
Feszültségek a foglalkoztatói igények kielégítésében....................................................... 12
Feszültségek, eltérő értelmezések a Bsc. célja körül - mire jó a Bsc? ............................. 13
Szakmai alapozás avagy gyakorlatorientált képzés? ....................................................... 15
1.2. Szakmai alapok, kompetenciák, készségek átadásának problémái ............................... 16
1.3. Hallgatók pályaválasztása, hallgatók befogadóképessége/hiány .................................. 18
1.4. A feszültségekről összefoglalva .................................................................................... 20
1.5. A vizsgált képzések; tények, feszültségek, megoldások ............................................... 25
A képzési programok keretei............................................................................................. 26
Az elméleti alapozás - modul-képzés................................................................................ 29
Laborgyakorlatok ............................................................................................................. 37
Jó gyakorlatok .................................................................................................................. 39
1.6. A képzés finanszírozása- intézményi és egyéni megoldások. ....................................... 40
1.7. A szakmai gyakorlat, kooperatív képzés feszültségei ................................................... 45
A szakmai gyakorlat szabályozása ................................................................................... 47
A kooperatív képzés .......................................................................................................... 50
Jó gyakorlatok .................................................................................................................. 52
1.8. Összefoglaló: állítások a”helyzetről” ............................................................................ 56
1.9. Javaslatok a feszültségek mérséklésére......................................................................... 59
2. A MUNKAERŐ KERESLET ÉS KÍNÁLAT EGYENSÚLYA, A MUNKAERŐPIACI
KÖRNYEZETBEN LEZAJLÓ FOLYAMATOK....................................................................62
2.1. Nemzetközi munkamegosztás és a hazai munkaerő kereslet .................................... 66
2.2. Megismerhető-e, előre jelezhető e a munkaerő kereslet? ......................................... 68
2.3. Az egyes szakmák iránt megnyilvánuló kereslet- ahogy a HR cégek látják............. 71
2.4. Megismerhető-e a munkaerő-kínálat?....................................................................... 75
2.5. A munkaerő kereslet és kínálat egybevetése, egyensúly és egyensúlytalanság........ 76
2.6. A foglalkozási szakmaszerkezeti kínálat problémái: ................................................ 81
2.7. A munkaerő-kereslet és kínálat tényei a munkaközvetítő szervezetek tapasztalatai
szerint ............................................................................................................................... 85
2.8. A munkakörök tartalmi átalakulásának tendenciái ................................................... 87
2.9. A munkaerőpiaci kereslet-kínálat alakulását előrejelző vizsgálatok főbb
következtetései ................................................................................................................. 93
2.10. Számszerű keretek................................................................................................... 97
3. A BOLOGNAI RENDSZERŰ KÉPZÉS..............................................................................104
3.1. A képzési program kialakítása .................................................................................... 104

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
3.2. A képzési program kialakításának jogi háttere Magyarországon................................ 108
3.3. A program tartalma: régi vagy új? .............................................................................. 112
3.4. A gyakorlatorientáltság szempontja a képzés átalakítása során.................................. 114
3.5. Az átalakulás adminisztratív keretei ........................................................................... 116
Akkreditáció ................................................................................................................... 116
Alap- és mesterképzési szak indításának menete............................................................ 119
3.6. A képzési program átalakításának anyagi oldala ........................................................ 123
3.7. Az idő dimenziója: játék a félévekkel és harc az oktatói kapacitások lekötéséért ...... 125
3.8. Intézmények és hallgatók érdekkoalíciója a tömegképzés fenntartására .................... 127
3.9. Az oktatók véleményei a bolognai átalakulásról......................................................... 134
3.10. Az átalakulás megoldandó feszültségei..................................................................... 138
3.11. A munkaerő közvetítő cégek vélekedései a többszintű képzésről ............................ 145
4. A HALLGATÓI ELKÉPZELÉSEK ÉS A MUNKERŐPIACI IGÉNYEK
ÖSSZHANGJA...........................................................................................................................149
4.1. A diákok „tudatos” továbbtanulása ............................................................................. 150
4.2. A hallgatói identitás és törekvések a felsőoktatásunkban............................................ 152
4.3. A kétlépcsős felsőoktatással kapcsolatos hallgatói motivációk................................... 156
4.4. A pályakezdőkről alkotott kép, ahogy azt a munkaerő-közvetítő cégek látják........... 161
4.5. Gyakorlat és toborzás .................................................................................................. 168
4.6. A pályakezdők fejlesztése a munkába állás után ........................................................ 169
4.7. Az interjúkban felsorolt pályakezdői gyengeségek, hiányosságok............................. 177
5. FELSŐOKTATÁS ÉS MUNKAERŐPIAC KAPCSOLATA............................................191
5.1. A helyzet értékelése a szereplők érdekei..................................................................... 191
A foglalkoztatói érdekek és stratégiák............................................................................ 191
A felsőoktatási intézmények érdekei és stratégiája ........................................................ 196
Jó gyakorlatok ................................................................................................................ 205
5.2. Az egyetemek, főiskolák és a vállalatok közötti kapcsolatok az adatok tükrében...... 208
5.3. A felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok típusai, azok tartalma............ 212
Tanulmányi kirándulás – szemléltetés............................................................................ 213
Szakdolgozati téma / külső konzulens, záróvizsgabizottsági tag bevonása.................... 214
Külső, piaci szakemberek oktatói munkába való bevonása (akár kihelyezett oktatás
formájában).................................................................................................................... 214
A szakmai gyakorlat ...................................................................................................... 216
A szakmai gyakorlat egyik leghatékonyabb formája: a kooperatív képzés .................... 241
Intézményen belül folyó kutatás-fejlesztési projektmunkák megvalósítása, akár az
innovációs járulék, akár egyéb forrás terhére ............................................................... 249
A képzési program közös kidolgozása, alakítása ........................................................... 250
Saját tanszékek alapítása, működtetése.......................................................................... 251
5.4. Kapcsolatok a mindennapi gyakorlatban .................................................................... 251
A felsőoktatási karrierirodák problémája ...................................................................... 251
5.5. A felsőoktatás a munkaerőpiac nézőpontjából – a gyakorlatorientált képzés problémái
............................................................................................................................................ 254
A képző intézmények önmeghatározása és a képzés jellege, gyakorlatorientáltsága közötti
összefüggés ..................................................................................................................... 256
Egyetem/főiskola gyakorlatorientáltságának, beállítódottságának eltérő volta............ 257
3K CONSENS IRODA

4

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
5.6. Javaslatok a felsőoktatás és a foglalkoztatók kapcsolatának fejlesztéséhez ............... 261
1. A szakmai gyakorlat rendszerszerű kezelése és működtetése ..................................... 265
2. Szakmai gyakorlat – a munkaerőpiaci oldalról érkező visszacsatolások feldolgozása,
hasznosítása ................................................................................................................... 266
3. Jogszabály változtatással a szakmai gyakorlat elterjedésének ösztönzése érdekében267
4. Vállalatok és a képzők közötti együttműködés fejlesztése .......................................... 269
5. Pályára lépés segítése – pályaorientáció................................................................... 271
MELLÉKLETEK.......................................................................................................................273
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata.......................................................................... 274
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata.......................................................................... 274
Észak-Magyarország- szerkezeti áttekintés.................................................................... 274
Borsod-Abaúj-Zemplén megye szerkezeti áttekintés ...................................................... 275
Felsőfokú műszakiak együtt...............................................................................................276
Vezetés, irányítás felsőfokú szakemberei...........................................................................277
Oktatás felsőfokú ...............................................................................................................277
Egészségügyi, szociális felsőfokú......................................................................................279
Felsőfokú közigazgatási .....................................................................................................279
Dél-Alföld szerkezeti áttekintés ..................................................................................... 280
Csongrád megye szerkezeti áttekintés............................................................................ 281
Felsőfokú műszakiak együtt...............................................................................................282
Vezetés, irányítás felsőfokú szakemberei...........................................................................283
Oktatási felsőfokú ..............................................................................................................284
Egészségügyi, szociális felsőfokú......................................................................................285
Felsőfokú közigazgatási foglalkozás-szakmacsoportok ....................................................286
Bács-Kiskun megye -szerkezeti áttekintés..................................................................... 287
Felsőfokú műszakiak együtt...............................................................................................288
Vezetés, irányítás felsőfokú szakemberei...........................................................................289
Oktatási felsőfokú ..............................................................................................................290
Egészségügyi, szociális felsőfokú......................................................................................291
Felsőfokú közigazgatási foglalkozás-szakmacsoportok ....................................................292
Közép-Magyarország-szerkezeti áttekintés.................................................................... 293
Budapest-szerkezeti áttekintés ...........................................................................................294
Felsőfokú műszakiak..........................................................................................................295
Vezetés, irányítás felsőfokú szakemberei...........................................................................296
Oktatási felsőfokú ..............................................................................................................297
Egészségügyi, szociális felsőfokú......................................................................................298
Felsőfokú közigazgatási .....................................................................................................299

3K CONSENS IRODA

5

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

A kutatásról…
A kutatás átfogóan vizsgálja a bolognai folyamat eredményeként átalakított felsőoktatásbeli
képzést, annak gyakorlatorientált voltát, a felsőoktatás és a munkaerőpiac együttműködését,
annak érdekében, hogy fejlesztési javaslatokat fogalmazzunk meg a bolognai rendszerű
felsőoktatás konkrét felhasználói igényeket közvetlenül kielégítő és a befektetések rövid távú
megtérülését ígérő képzési formák, módszerek kialakítására.
Kutatásunk földrajzi értelemben vett kerete a régió, mivel munkaerőpiaci szempontból ez jól
értelmezhető, vizsgálható egység és egyben illeszkedik a hazai oktatáspolitikai
elképzelésekhez és a fejlesztéspolitika irányvonalaihoz is, mely az oktatási- és
tudásközpontok regionális szintű szervezésére törekszik. A régió tekintetében nagy hangsúly
van azon is, hogy a hazai hátrányos helyzetű és lemaradó régiók bevonzzák a vállalkozói
tőkét, valamint helyben tartsák, illetve ”visszacsábítsák” a fiatal, friss diplomával rendelkező,
elvándorolni szándékozó vagy elvándorló pályakezdőket.
Három különböző társadalmi, gazdasági szerkezetű, és eltérő munkaerőpiaci helyzettel bíró
régióban vizsgálódtunk, melyben egyetemi központ és főiskola működik: 1. KözépMagyarországi régió, 2. Észak-Magyarországi régió és 3. Dél-Alföldi régió.
A kutatás során három nagyobb célcsoportra (felsőoktatási intézményi szakok [1]; ezen
szakok hallgatói [2] és gazdálkodó szervezetek [3]) nézve vizsgáltuk meg a kutatási
hipotéziseinket.
A vizsgálni kívánt ágazatcsoportok számát a kezelhetőség és az áttekinthetőség érdekében
leredukáltuk. A csoportosításnál figyelembe vettük az oktatási rendszer által használt képzési
szakmacsoportokat, ezáltal összekapcsolhatóvá vált a vállalatok ágazati, szakmai szerkezete a
képzőintézmények által kibocsátottak szakmai összetételével. A vizsgálat alapjául szolgáló
vállalatok, gazdálkodó szervezetek ágazati besorolását a fő tevékenységek TEÁOR szerinti
besorolása alapján végeztük el. Ezt két fő tényező miatt éreztük fontosnak: az egyik, hogy az
egyes ágazatcsoportokba olyan vállalkozások kerüljenek, amelyeknek a jellemző
törzsfoglalkozásai részben azonosak, illetve e szakmák, foglalkozások egymással
helyettesíthetőek, a másik tényező a feldolgozhatóság. A gazdálkodó szervezetek mellett,
ezen ágazati csoportosítás mentén választottuk ki a vizsgált felsőoktatási intézmények szakjait
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is, melyek azonban a három régióban – az eltérések és hasonlóságok beazonosíthatósága miatt
– azonosak.
A vizsgált szakok:
Gépészmérnök és mechatronikus BME, Miskolc, GAMF,
Villamosmérnök BME, BMF
Építészmérnök BME
Programtervező informatikus ELTE, SZITE
Földtudomány és Műszaki földtudomány ELTE, Miskolc
Biológus és biomérnök ELTE, SZITE
Vegyész és vegyészmérnök ELTE, SZITE
Környezetmérnök
Munkánk során a korábbi, hasonló tárgyú kutatások, fejlesztési projektek eredményeit
felhasználva, a másodelemzés módszerével, valamint kvalitatív módszerekkel törekedtünk – a
célokhoz, eredményekhez és a lehetőségekhez mérten – minél szélesebb körű helyzetfeltárást
és információgyűjtést végezni a téma által érintettek körében (felsőoktatási intézmények,
munkaerőpiaci szereplők, hallgatók, egyéb érintettek), hogy az összegyűjtött adatokat és a
feltárt összefüggéseket elemezve, képesek legyünk konkrét fejlesztési javaslatok
megfogalmazására.
A másodelemzés módszerét használva igyekeztünk a kutatásunk szempontjából releváns,
magyarázó erejű összefüggések feltárására a következő adatbázisok felhasználásával:
Munkaerőpiaci kereslet-kínálat előrejelzésének adatbázis (, 3K Consens Iroda,)
A szakmai gyakorlat – vállalakozói nézőpontból adatbázis (Benned a Lehetőség Alapítvány)
2006. évi, OFA támogatott kutatása)
A szakmai gyakorlat – hallgatói nézőpontból (Benned a Lehetőség Alapítvány) 2006. évi,
OFA támogatott kutatása)
Diplomás pályakezdők elhelyezkedése (Educatió Kht. és GVI közös kérdőíves felvétele)
Interjús adatfelvétel- munkaerő közvetítőkkel (Felsőoktatási műhely, Educatio kht.)
A kutatás során a kvalitatív módszerek közül a strukturált egyéni, illetve csoportos interjúk
módszerével igyekeztünk széles körű információgyűjtést végezni az érintettek között. Ezen
kvalitatív módszer alkalmazását támasztotta alá, hogy a téma bonyolult összefüggésekre épül,
melyeket – a teljesség igényével – kizárólag kvantitatív módszerekkel nehéz vagy lehetetlen
feltárni, illetve a téma jelentőségénél fogva, az egyes szereplők az adatgyűjtés során
igényelték a személyes hangvételt (például a munkaadók).
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A fenti módszerekkel összegyűjtött adatokat, információkat elemzésnek vetettük alá, illetve
megvizsgáltuk a kutatási tervben felállított hipotéziseinket, melynek eredményeként összeállt
egy – az adott témát elemző – kutatási anyag, mely segítségünkre volt a következtetések
levonása és a javaslatok megfogalmazása során.
A kutatás során fény derült arra, hogy a főbb feszültségpontokat – a különböző szakok
esetében – más és más specifikumok színesítenek, ezért a kerekasztal beszélgetésekre való
felkészülés során – minden szak esetében – egy-egy esettanulmányt készítettünk, hogy
feltárjuk az adott szakhoz kapcsolódó sajátosságokat mindhárom régióban.
Ezt követően vitaindító anyagot fogalmaztunk meg a feltárt főbb feszültségpontok mentén,
melyet az érintettekkel (felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói, hallgatói önkormányzatok
munkatársai, karrierközpontok munkatársai, munkaadók, kamarai és egyéb szakértők) közös,
moderált kerekasztal beszélgetések keretében vitattunk meg, annak érdekében, hogy közösen
fogalmazzunk meg fejlesztési javaslatokat, építve a konkrét adottságokra, igényekre és
lehetőségekre, melyet a ”Fehér Könyv” típusú megközelítés igényel.
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1. FESZÜLTSÉGPONTOK A FELSŐOKTATÁS KÖRÜL
1.1. Általános környezeti feszültségek: a többciklusú (bolognai) képzési rendszer
bevezetésének időszakában)
Tömegnyomás a felsőfokú intézményeken
A többciklusú (bolognai) képzésre való átállás periódusára Magyarországon már néhány éve a
felsőoktatás kapuit feszítő tömegnyomás jellemző, amelynek az oktatáspolitika - liberális
meggyőződésével összhangban- nem állt ellen. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a 90 es évek
végén tágra nyíltak a felsőoktatás kapui. Kormányzati oldalról e törekvések támogatását (is)
szolgálta a felsőoktatási intézmények felvételiztetési jogának megvonása, a kétszintű érettségi
rendszerének bevezetése mellett. Azonban a kapuk tényleges megnyitását maguk a
felsőoktatási intézmények végezték el azzal a döntésükkel, hogy –kevés kivételtől eltekintvea belépés feltételeként nem írták elő az emeltszintű érettségit. Ennek eredményeként néhány
év alatt a megfelelő korosztály 10 százalékáról 50-60 százalékára emelkedett a
felsőoktatásban résztvevők aránya.
Feszültségek a finanszírozás terén
A felsőoktatási intézmények engedékenységét a tömegek belépésével kapcsolatban a
normatív finanszírozás rendszerével lehet magyarázni: A felsőoktatás finanszírozásában
meghatározó szerepet tölt be a hallgatói létszám szerinti normatíva, valamint a központilag
meghatározott keretszámokon felüli, de a (meglehetősen alacsonyan megállapított) belépési
küszöb fölötti jelentkezők térítései. E rendszer a hallgatói létszám maximalizálására
ösztönözte az intézményeket, mert csak ilyen módon voltak képesek a relatíve romló
finanszírozási feltételek mellett az intézményi működés változatlanságát fönntartani.
Feszültségek a tömegképzés körül
Már a kétszintű képzés bevezetése előtt érzékelhetővé vált, hogy a korábban alkalmazott
képzési módszerek, és az ehhez rendelkezésre álló infrastruktúra csak korlátozottan alkalmas
a hallgatók tömegeinek képzésére, különösen csorbát szenvedtek az olyan gyakorlathoz
kötődő képzési eljárások, mint a kiscsoportos szemináriumok, laboratóriumi gyakorlatok és a
szervezési feladatokkal járó külső gyakorlatok. Emellett megfigyelhető volt (és maradt
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mindmáig) a képzés, a tanárok és diákok közötti közvetlen kommunikáció elszegényedése. E
helyzettől bizonyosan nem függetlenül felerősödött a hallgatók individualizációja.
Feszültségek a követelmények meghatározása körül
Az egyes intézmények, ezen belül karok, szakok, tanszékek, sőt professzorok által kialakított
követelmények a megelőző évtizedek során organikusan alakultak ki, oktatási-nevelési –
szakmai tradíciókra épültek, és nem voltak tekintettel sem az intézményfinanszírozásban, sem
a hallgatók befogadóképességének gyengülésében, sem a felső oktatáspolitika céljaiban
végbement változásokra. Minél többen hagyták el diplomával az intézményeket, annál
élesebben vetődött fel a létrejött tudás és képességek gyakorlati alkalmazhatóságának kérdése,
növekedett a kritikus vélemények aránya a munkaerőpiaci igényeket megfogalmazó
szférákban. A tömegképzés, feszültséget hozott létre az intézmények finanszírozási érdekei és
a hallgatókkal szemben támasztott követelmények között: Az intézmények, az oktatók
rákényszerültek a tradíciók alapján álló követelmények módosításához, a gyengébben teljesítő
hallgatók illetve a rajtuk keresztül elérhető bevétel megtartása érdekében.
Feszültségek az intézményi kapacitások és a növekvő, megnövekedett hallgatói létszám
között Az intézmények arra kényszerültek, hogy növeljék az oktatók óraterhelését,
csökkentsék a kiscsoportos – gyakorlatorientált szemináriumok és laboratóriumi munka
arányát, és ezzel mérsékeljék az egyébként növekvő és költséges műszaki technikai fejlesztés
iránti szükségleteket.
Feszültségek a hallgatók teljesítménye és szabadságfoka körül
A felsőoktatásba való belépést egyrészt az érettségin megszerzett pontszám, azaz a
középiskolai képzés színvonala, másrészt a belépésre jogosító pontszám határozza meg. E
kettő eredőjeként a korábban megszokottnál alacsonyabb hallgatói teljesítmény jött létre.
Ezzel párhuzamosan, de lényegében ettől függetlenül - hozzákezdtek a felsőoktatási
intézmények és hallgatói közötti viszonyrendszer átalakításához: annak érdekében, hogy a
tradicionális paternalista viszonyt egy szabályozott, polgári jellegű szolgáltató- szolgáltatást
igénybe vevő viszonnyá alakítsák át. Ennek keretében többszöri sikertelen kísérletet tett a
kormányzat a mennyiségi szabályozást is „elvégző” tandíj bevezetésére, valamint sikerrel
bevezették a kreditrendszert, amely - már a bolognai rendszer bevezetése előtt megnövelte a
hallgatók szabadságát az önálló tanulási utak kialakítására, majd a bolognai rendszer
bevezetésével egy időben lehetővé tették, hogy a hallgatók viszonylag kevés korlát mellett
félévről-félévre maguk határozhassák meg mennyi energiát kívánnak befektetni. Napjainkban
már érzékelhetők a hallgatók által kifejlesztett teljesítési stratégiák. E stratégiák egy része a
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hallgatók élethelyzetéhez, megélhetési körülményeihez, jövedelemszerzési szándékaihozkényszerűségeihez igazodik. A stratégiák másik csoportjának középpontjában a megroggyant
tanulási motivációk, vagy éppen a tanulási sikertelenséggel való szembenézés kerülése áll.
Akár pozitív akár megkérdőjelezhető értékeken nyugszik a hallgatói szabadság gyakorlása,
jelentős mértékben korlátozza a bevétel, illetve teljesítménykényszer alatt működő oktatási
intézményeket gazdálkodásuk tervezhetőségében és hatékonyságában.
Feszültségek a képzési piacon az intézmények versenye a hallgatókért
Amint a tanuló ifjúság (és szüleik) a rendszerváltást követő gazdasági-foglakoztatási válságra
adott válaszként a jövőbeli társadalmi státusz-biztonság megteremtésére a tanulási utak
„meghosszabbítását” választották a felsőfokú képzésbe való tömeges belépéssel, úgy az
oktatáshoz közel álló, illetve arra magát képesnek tartó szakmai csoportok felsőoktatási
intézmények alapításával és működtetésével teremtették meg státuszbiztonságuk új alapjait. E
csoport törekvések mögött - az esetek egy részében - a szocializmus ideológiai kritikája állt,
amely gyakorlati megnyilvánulásaként a korábban tiltott vagy éppen, hogy megtűrt
világnézeti csoportok felsőoktatási intézményeinek létrehozásával állította helyre a
kívánatosnak tartott ideológia képviseletet. Így jöttek létre az egyházi felsőoktatási
intézmények. Az esetek másik részében az újkapitalizmus piaci logikája teremtett „rést” új –
magán- felsőoktatási intézmények létesítésére. E magán egyetemek és főiskolák a meglévő
állami felsőoktatási intézmények piaci, azaz a megnövekedett tanulói keresletre adott
rugalmatlan válaszai folytán nyertek teret a képzési piacon. E törekvéseknek a rendszerváltó
politika helyt adott: és éppen a normatív finanszírozással fejezte ki semlegességét. Az így
létrejött, megerősödött és a korábbi sokszorosára növekedett oktatási kapacitásokat önnön
fenntartásához fűződő érdekei mozgatják. Sajátos szabadpiaci állapotok alakultak ki a
képzési kínálati piacon. E sajátosság abban ragadható meg, hogy a működési feltételeket
nagyrészt a „gyenge” szabályozó beavatkozásoktól lényegében tartózkodó állam biztosítja,
amelyhez csak mérsékelten járul hozzá a tényleges fizetőképes kereslet. A bolognai rendszer
bevezetése körüli időben (2003-2006) már világosan látszott a tanulói kereslet csökkenése. Ez
rányomta bélyegét a bolognai rendszert kialakító felsőoktatási érdekcsoportok tárgyalásaira és
végül a kialakított rendszerre. Mellőzve azt a kérdést, hogy mely csoportok voltak a vesztesei
és melyek a nyertesei a bevezetett bolognai rendszernek, itt azt hangsúlyozzuk, hogy még ma
sem kristályosodtak ki a képzési kínálat azon karakteres tartalmi elemei, amelyekből
következtetéseket lehetne levonni arra, hogy a jövőben szűkülő kereslethez miként fognak
az intézmények igazodni. Miként alakítják a képzés tartalmát? Milyen igazodási pontokat
találnak a képzés tartalmának alakításához? Milyen mértékben engedik foglalkoztatói igények
érvényesülését? Hogyan reagálnak az egyre differenciáltabb tanulók kereslet megjelenésére?
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Hogyan reagálnak a pályára lépő diplomások sikeres/sikertelen elhelyezkedésére. Hogyan
reagálnak a képzési kínálat egyre inkább láthatóvá váló szerkezeti és mennyiségi
feszültségeire?
Feszültségek a foglalkoztatói igények kielégítésében
A rendszerváltást követő évtizedben a „foglalkoztatás” terén három meghatározó folyamat
ment végbe. Az egyik az egyének, állásaik tényleges megszűnése, vagy jövőjüket,
jövedelemszerzési – és társadalmi pozícióikat veszélyeztető folyamatok elleni védekezéselőre menekülés okán létrehozott mikró és kisvállalatokban való önfoglalkoztató
vállalkozások létrehozása. A másik a gazdasági veszélyzónába került állami vállalatok egyegy részének kivásárlása révén megmentett egységeiben való „továbbfoglalkoztatás”. A
harmadik a zöldmezős beruházásként betelepülő külföldi vállalatokban vállalt munka.
Nincsenek adataink e folyamatok által érintett diplomás munkakörök mennyiségéről, de
bizonyosak vagyunk abban, hogy az önfoglalkoztatást többszázezer diplomás választotta, s
ehhez hasonló nagyságrendben tartotta meg munkahelyét 50-150 ezer közötti diplomás, amíg
a külföldi vállalatok betelepítése több tízezer diplomás számára teremtett új munkahelyet.
Mondandónk szempontjából e tipológia azért hordoz fontos információkat, mert érthetővé
válik az, hogy a foglalkoztatottakkal szembeni elvárások hangsúlyosabb megfogalmazásai,
miért csak az évtized vége felé erősödnek fel
Természetes, hogy az önfoglalkoztatók többszázezres tömege nem mérlegeli saját szakmai
felkészültségének megfelelőségét. De az átalakulás második típusába tartozók szakmai
felkészültségével szembeni - esetleges- elégedetlenségek megfogalmazását is erősen
korlátozza a szocializmus éveiben és az átalakulás során átörökített- kialakult szakmai
kultúra. Az első évtizedben e két foglalkoztatási formáció munkaerő felszívó képessége igen
gyenge volt, s ráadásul elsősorban, mint számos kutatás kimutatta, ha munkaerőre volt
szüksége, akkor a nagyszámban rendelkezésre álló, már gyakorlattal rendelkező szabad
munkaerőhöz fordult. A betelepülő külföldi vállalatok – az első években – a fiatal frissen
pályára lépő és a tapasztaltabb diplomás munkaerő óriási kínálatából válogathattak.
Lényegében mindig megtalálhatták a számukra megfelelő munkavállalókat.
A mennyiségi, majd minőségi munkaerőhiány az egyik oldalon és a túlkínálat egyes
területeken a 2000-es évfordulója körül kezdett megjelenni, illetve észrevehetővé válni. Ez az
az időszak, amikor már a valamelyest meggyökeresedett vállalatok a humán erőforrásokkal
kapcsolatos elvárásaikat is kezdték megfogalmazni. E megfogalmazások mögött érdekek,
illetve foglalkoztatási kultúrák különbözőségei mutatkoztak meg a legélesebben.
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Az önálló, hazai talajon létrejött, általában tőkeszegény, a jó versenypozíciók kialakításáért
küzdő vállalkozások azt az igényt fogalmazták meg (és tartják még ma is) hogy a felsőfokú
képző intézményektől kész, lényegében azonnal a mélyvízbe dobható munkaerő kibocsátást
várnak el. Ezzel szemben a biztosabb piaci pozíciókkal és a pályakezdők vállalati
adaptációjának évtizedes gyakorlatával rendelkező külföldi vállalatok többsége az alap
szakmai tudással rendelkező, jól képezhető- adaptálható pályakezdők „előállítását”
szorgalmazta, és attól sem zárkózott el, hogy valamilyen formában támogassa, vagy részt
vegyen a képzésben, különös tekintettel a pályakezdők munkaszervezeti adaptálásában
(gyakornoki rendszer, kooperatív képzés működtetése).
Ki fizesse a révészt? A hazai vállalatok és a felsőoktatási intézmények közötti kommunikáció
mindmáig esetleges, de azért üzengetések vannak. A vállalati üzenetek a képzés
gyakorlatorientáltságának megteremtéséről, erősítésről szólnak, nem rejtve véka alá azt a
fontos körülményt, hogy a pályakezdők gyakorlatba való bevezetését lassú, és „túlzottan
költséges” tevékenységnek tekintik. Szeretnék, ha ezt a költséget, vagy ennek jelentős részét a
felsőoktatás vállalná.
Ezzel szemben a felsőoktatás kezdetektől fogva, és a bolognai képzési rendszer kialakítása
során is azt üzente, hogy egyrészt anyagi és kapacitásbeli korlátai miatt, másrészt képzésszakmai megfontolásai miatt nem vállalja olyan gyakorlatorientált képzés megvalósítását,
amely az elvárt azonnal bevethető munkaerőt „előállítaná” Ez a feszültség napjainkban is
terheli, de egyúttal forrásban is tartja a munkaerőpiac és az oktatás kapcsolatát.
A változtatás feszültségei a bolognai rendszerű, többciklusú képzésre való áttérés
keretfeltételei megteremtésének több évet igénybe vevő folyamatát mindvégig meghatározta a
változtatástól való félelem. Pontosabban az, hogy a változtatás felborítja az intézmények
közötti és az intézményi működtetés - ugyan feszültségektől nem mentes, de már megszokott,
már-már kezelhetőnek vélt - adott pillanatban meglévő status quo-ját, netán egyensúlyát.
Feszültségek, eltérő értelmezések a Bsc. célja körül - mire jó a Bsc?
Kutatásunk során eltérő értelmezésekkel találkoztunk a Bsc. képzés céljával kapcsolatban. A
bolognai átalakulás egyik alapgondolata szerint a többciklusú képzési rendszer lényege, hogy
három-, három és fél év alatt elsősorban gyakorlati elemekből fölépülő alapképzés szerezhető
meg, amivel a pályakezdők megállják a helyüket a munkaerőpiacon. Aki azonban
akadémikus, hagyományos egyetemi képzésre, ill. tanulmányokra vágyik, az alapképzés után
választhatja a mesterképzést.
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Az egyetemek/főiskolák számára komoly kihívást jelent(ett), hogy miként lehetséges olyan
alapképzést kialakítani, ami egyfelől megfelel a munkaerőpiac igényeinek, azaz kellően
gyakorlatias ahhoz, hogy képzési kimenetként azonnal „bevethető” pályakezdők hagyják el az
intézményt. Ugyanakkor kellő elméleti alapozottságot és szemléletet nyújt azoknak, akik a
mesterképzésben folytatják tanulmányaikat.
A főiskolákat és egyetemeket a bolognai átállás választás elé állította: vagy az alap-, vagy
pedig a mesterképzésre kellett nagyobb hangsúlyt fektetniük. Természetesen ez a dilemma
azok számára volt a leginkább nehezen föloldható, akik egyensúlyt szerettek volna találni
ebben a helyzetben, azaz mind az alap-, mind pedig a mesterképzés programját egyenlő
minőségben kívánták kidolgozni.
Fölmerül természetesen a kérdés, hogy megtalálható-e a módja az egyes
szakmák/tudományok eddig öt éves átadásának új, többciklusú képzés körülményei közé
történő átültetésére?
Mindez pedig megvalósulhat-e úgy,, hogy gyakorlati ismeretekkel vértezze fel a hallgatókat
a munkaerőpiacra történő eredményes kilépésre, s egyszersmind alkalmassá tegye őket a
mesterképzésben történő továbbtanulása?
További kérdés, hogy a felsőoktatási intézmények – kivált azok, amelyeknél a gyakorlatorientáltság eddig nem volt elsődleges szempont, sőt, tudományos műhelyként definiálták
magukat – mennyire tudják magukévá tenni, prioritásként kezelni azt a tényt, hogy a bolognai
képzés bevezetésével akarva-akaratlanul is, hallgatóik jelentős hányadát a munkaerőpiacra
történő mihamarabbi kilépésre kényszerítik.
Nyilvánvaló, hogy ez az egyetemek/főiskolák stratégiáját nem elhanyagolható mértékben
módosíthatja. A feltételes mód azért indokolt, mert tapasztalatunk szerint a felsőoktatási
intézmények többségében ez a felismerés még nem mutatkozik meg tettekben, és továbbra is
– nemcsak az Msc, hanem a Bsc képzésben is – az akadémiai képzést tekintik legfőbb
feladatuknak.
Ez a tény önmagában semmiképpen sem nevezhető meglepőnek, mivel a
gyakorlatorientáltság szempontjai (kivált három év alatt) eddig csak jól körülhatárolt keretek
között jelentek meg az egyetemek elsődleges törekvései és szándékai között. Azaz ezen
intézmények, akik számára a tudósképzés, az alkotó szellemi munkára nevelés volt a
történetileg kialakult legfontosabb célkitűzés – ehhez alakított és ezt a célt szolgáló
eszközrendszerrel, módszerekkel, stb. –, most hirtelen egészen más körülmények között és
feltételek mellett kell egy eddig gyakorlatilag ismeretlen hozadékokkal (is) járó
tevékenységeket ellátni. Túlzott optimizmus lenne tehát azt várni az egyetemektől, hogy
olyan feladatokat oldjanak meg zökkenőmentesen, ami eddigi profiljuktól alapvetően távol
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állt. Nem lehet véletlen, hogy a Bsc. képzés gyakorlat-orientáltságúvá tételében – az általunk
megkeresett intézmények közül – a főiskolák sokkal inkább előrébb járnak. Az ugyanis, hogy
ők a bolognai rendszer bevezetését megelőzően is inkább a szakember-képzés, mintsem a
tudós-képzés területén igyekeztek kitűnni, nyilvánvalóan nagyobb segítséget jelentett
számukra az alapszakon történő képzés gyakorlatiasabbá alakításában. Arról sem szabad
megfeledkezni, hogy a három éves alapképzésből kikerülők a vállalatok szempontjából
alkalmasak lehetnek azon fehér, vagy legalább szürkegalléros állások betöltésére, ahol a
szakmai ismeretek alkalmazott, a napi termeléshez-szolgáltatásokhoz közelebb álló oldalára
van szükség. Ezt a korábbiakban a felsőfokú technikus-képzés is ki tudta elégíteni (amiben a
főiskoláknak szintén nagy rutinjuk van), a jövőben az egyetemi/főiskolai alapképzés is
alkalmas lehet rá.
Szakmai alapozás avagy gyakorlatorientált képzés?
Kutatásunkban az egyetemi képzés „kimenetének” (Bsc./Msc.) munkaadói megítélésénél a
munkaközvetítő cégek ismereteit hitelesnek tekintjük. A foglalkoztatói véleményekkel,
meglátásokkal kapcsolatban két elemet tartunk érdemesnek kiemelni. Az egyik az a
megközelítés, amely szerint a vállalatok a képző intézményektől egyes konkrét, a
termelő szervezeti, a munkamegosztásban létező pozíciókra való képzést várják el. Így
amikor a bolognai rendszerű képzésben felfedezik a korábban is – elvétve- létező 3+2 éves
avagy főiskolai és egyetemi képzési szinteket, akkor ezt úgy vélik, hogy be tudják azonosítani
- a mérnöki pályán – az üzemmérnöki és tervező mérnöki pozíciókkal. E beazonosításnak
fontos eleme, hogy e két pozíció valóban létezik a mérnöki pályán, vagyis megfelel a létező
munkamegosztásnak: Ennek alapján egyúttal feltételezik is, hogy a képzés tartalma is őrzi e
hagyományokat, azaz „ismerős” a vállalatoknak, megfelel a kialakult besorolási
rendszerüknek, nem kell majd változtatniuk. A másik, kiemelendő motívum a gyakorlottság
elvárása. Ez az elvárás természetesen a pályakezdők esetében mérsékeltebb, de mindenképpen
elvárás, a Bsc. képzésben résztvevők esetében, a gyakorlatorientáltság.
Ebben az összefüggésben fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a bolognai rendszerű képzés
hiányos ismerete, annak feltételezése, hogy a Bsc képzés, a vállalatok mércéje szerint is
„gyakorlatorientált”, még sok csalódásra és feszültségre fog okot adni. Az általunk vizsgált
szakok között is vannak olyan képzések, amelyek -a vállalati munkamegosztás, a munkaköri
besorolás szempontjából a mérnökképzésnél ellentmondásosabb helyzetbe kerülnek: A
feszültség azokban a munkaszervezetekben várható, ahol tradicionálisan mérnökök, illetve
diplomások és technikusi végzettségű munkavállalók dolgoztak együtt. Ez a helyzet
elsődlegesen a vegyész, a biológus, és a földtudományi, valamint a gazdasági szakmákban
jelentkezhet. Itt ugyanis a tradicionálisan kialakult munkaszervezeti hierarchiába egy új
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feladatkört- pozíciót kell iktatni, ha tartani akarják a képzettségi szint és a munkakör közötti
egyszerű összefüggéseket. Igaz, hogy a munkaszervezetek valóságában a munkafeladat,
munkakör és képzettségi szintek közötti szoros összefüggés a munkaszervezetben eltöltött
hosszabb idő után fellazul, mégis, a pályakezdők, vagy a gyakorlattal nem rendelkező idősebb
munkavállalók felvételénél, a nagyobb munkaszervezetekben egyértelműen érvényesült.
A termelő szervezetek nézőpontjából a képzés gyakorlatorientáltságának még a fentieknél is
fontosabb szerepe van. A gyakorlatorientáltság fogalmát a vállalatok, és az őket képviselő
munkaközvetítők igen sokféleképpen fogalmazzák meg. Ezek között a legfontosabb az, amit
gyakorlati érzékként fogalmaznak meg. Azt tapasztaltuk, hogy erre minden általunk vizsgált
területen szükség van. A napi termelési, tervezés, sőt kutatási feladatokat végző
interjúalanyaink egybehangzóan állítják, hogy ezt az érzéket egyrészt a gyakran ismételt
tevőleges tapasztalatszerzés alapján lehet létrehozni. Azonban azt is panaszolják, hogy „a mai
ifjúság a hardveren nő fel, mármint az informatikai hardveren, „semmi kapcsolatuk nincs az
anyaggal, mármint fával, papírral, vassal, nem érzi annak a nagyszerűségét, hogy valamit
csinálok,” s ezért -ezt már mi tesszük hozzá- nagyon nehéz ezt az érzéket kialakítani. A
képzők – a műszaki és természettudományos pályákon általában azt veszik észre, hogy
könnyebben, sikeresebben képezhetők azok, akik már valamilyen középfokú szakmában
képzettséget szereztek, esetleg néhány évet el is töltöttek a munkában. Nem véletlen, hogy azt
tartanák ideálisnak, ha a szakmák, a szakmai gyakorlottság mélységben is egymásra
épülnének. Például a gépész technikus fémmegmunkálási gyakorlattal rendelkezne, az
üzemmérnök mindent tudna, amit egy technikusnak szükséges, s ez az egész sornyi tudástapasztalat megjelenne a tervező mérnök tudásában.
Mindezt nyilvánvalóan lehetetlen a felsőfokú képzésben megvalósítani, de fontolóra kéne
venni, hogy mit tehetnek, mind e szakmák az elméletei, mid a gyakorlatainak „felhalmozása”
vonatkozásában az általános és középiskolák.

1.2. Szakmai alapok, kompetenciák, készségek átadásának problémái
Jelen kutatás egyik kulcsfogalma a gyakorlatorientált képzés. A kifejezés tartalmának
meghatározása első látásra egyszerűnek látszik: olyan képzési tartalmat jelöl, aminek
birtokában a pályára lépő a lehető legsimábban, legrövidebb idő alatt képes bekapcsolódni a
munkába, miután a munkaadó és a jelentkező közötti egyezség megszületett. Interjúink során
azt tapasztaltuk, hogy a „szakmai alapokat” analitikusan csak a képzők képesek látni.
Foglalkoztatói nézőpontból főként sommás, globális ítéleteket szokás megfogalmazni:
„megfelelő”, „sok benne a fölösleges elmélet” és ehhez hasonlóak. A foglalkoztatók
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többnyire nem képesek részletekbe menően meghatározni, hogy a képzők mit tanítsanak.
Kivétel is van: a legnagyobb foglalkoztatók törekszenek arra, hogy saját tevékenységükhöz
kapcsolódó szakmai ismeretek legyenek kiemelve, elmélyítve, azonban elfogadják, hogy ez
nem lehet része az általános képzésnek, s ezért speciális megoldásokhoz folyamodnak (pl.
saját speciális tanszéket létesítenek, szakmai ösztöndíjprogramokat alapítanak, stb.). A
képzők tapasztalati alapon határozzák meg a szakmai alapok analitikus tartalmát.
A következőkben tudatosan durva általánosításokat teszünk annak érdekében, hogy le tudjuk
írni, el tudjuk mondani azt, amit a leglényegesebbnek tartunk. A műszaki-,
társadalomtudományi és természettudományi karok, illetve ezen intézmények meghatározó
képviselői a szakmai alapokat a tudomány, és annak műveléséhez szükséges tudásokból és
készségekből vezetik le. A főiskolák a gazdasági-, és közszervezetek működési gyakorlatából.
Ezeket nem elemzik nap, mint nap, így a lépéstartás nincs eleve biztosítva, de oktatási
tradícióikra építve, azt időről időre megújítva mégis fenntartják ezeket az irányokat. Emögött
évtizedes, esetleg évszázados tapasztalatok – a tudományos-, vagy gyakorlati élethez fűződő
kapcsolatok állnak.
E kutatás keretében feldolgozott információk alapján nagy valószínűséggel állítható, hogy a
foglalkoztatók - a szakmai alapok ismerete mellett – a jelentkező felkészültségét akkor
tartják megfelelőnek, -a gyakorlatba bekapcsolhatónak- ha már dolgozott, -egyedül vagy
másokkal
együttvégzett
olyan
munkát,
amelyet
annak
végeredménye
/termékek/szolgáltatása alapján lehet értékelni; s e munkavégzés során képes volt elfogadni a
munkaszervezet által támasztott követelményeket, és ennek alapján odaadóan (motiváltan)
tevékenykedni. Más szóval rendelkezik mindazokkal a szakmai alapokkal és
kompetenciákkal, valamint a munkavégzéshez szükséges készségekkel, divatos
kifejezéssel élve „soft skillekkel”, amelyek együttesen a kezdő munkavállalót terhelhető,
munkakultúrával-, azaz munkavégző képességgel rendelkező munkatárssá teszik. A
foglalkoztatók a felsőoktatástól elvárt gyakorlatorientált képzéssel szemben igen sokrétű
elvárásokat támasztanának. Ugyanakkor a foglalkoztatók be is látják általában elvárásaik
megvalósíthatatlanságát, „csak azt kérik” hogy „legyen szakmai érzéke” a pályára lépőnek és
legyen képes a munkaszervezetben folyó tevékenységre, mind szakmai, mind emberi
szempontból, s végül legyen képes és motivált a tanulásra és munkára. Nem kevés elvárás ez,
sokak szerint a mai rendszerben megvalósíthatatlannak tűnik. E munkaadói elvárásoknak
három csoportját különböztethetjük meg: a szakmai felkészültség (1), a nyelvi és informatikai
felkészültség (2), és az emberi- szociális felkészültség (3). Ehelyütt a pályakezdők szakmai
képzettségéről alkotott megközelítést már tárgyaltuk, a nyelvi és informatikai felkészültség a
szakmai felkészültséghez hasonlóan alapkövetelményként értékelhető és egyszerűen mérhető
is. Az emberi-szociális felkészültségük meghatározása azonban nehezebb. Ezek olyan
készségek, amelyek a munkaerőpiacon való sikeres helytálláshoz szükségesek, s sajnos
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nincsenek meg sok pályakezdőben. Erre megoldást jelenthet ezeknek a készségeknek a
fejlesztése vagy az egyetemi (de sokkal inkább már korábbi) tananyagba való beépítése. A
jelenlegi trend, miszerint felhívják a figyelmét a diákoknak arra, hogy foglalkozzanak
ezeknek a fejlesztésével, valamennyire hatásos, mert a diákságnak csak egy kis része kezd el
önszorgalomból valamit megtanulni, ráadásul vannak olyan esetek, amikor a környezet nem
teszi lehetővé ezeknek az önerőből való pótlását. Ugyanakkor interjús tapasztalatainkban
láttunk példákat e képességek és készségek létrejöttére, csakhogy ez szinte kizárólag a
hallgatók egyéni törekvésein, mintsem a képzési rendszeren múlott.

1.3. Hallgatók pályaválasztása, hallgatók befogadóképessége/hiány
A felsőfokú képzettség iránti tömeges igény-, s az oktatáspolitika nyitása következtében
súlyos feszültségek keletkeztek a fenti „szakmai alapok” elsajátításánál. A képzésbe lépők
sokasága nem rendelkezik elegendő előképzettséggel a szakmai alapok befogadására, a
képzők nem fejlesztettek ki olyan tudásátadási módszereket, ami erre alkalmas lenne. Fontos
megemlíteni, hogy nem is tartják feltétlenül szükségesnek és lehetségesnek ilyen módszerek
kialakítását. Érvelésük szerint bár a tudomány, vagy a gyakorlat egységes, de ehhez a
hallgatóság heterogén, s a munkaerőpiaci követelmények sem egységesek, s végül a
tudomány művelésére való felkészítés sem egyeztethető össze a tömegesen nem tudományos
tevékenységre való felkészítést elváró munkaerőpiaci követelményekkel. Csapdahelyzet
alakult ki. Tudomány, munkaerőpiaci szereplők és hallgatók egymás foglyai.
A probléma nem új keletű, csak a súlyossága erősödött az alábbi tényezők együttes
megjelenése következtében: Ezek:
• a felsőoktatási intézményekre nehezedő tömegnyomás,
• a főiskolai és egyetemi képzési program azonossá válása,
• a programok közötti átjárhatóság és lineáris egymásra építhetőség biztosítása,
(elsődlegesen a Bsc.-ről beszélünk)
• valamint a munkaerőpiaci igények változása.
A pályaválasztás során a tizenévesek nincsenek tisztában a végzettségek és képzettségek
közötti kapcsolatokkal. Sokszor csak középiskolai kudarcélményeik határozzák, hogy milyen
irányba mennek tovább. Illetve sokszor az sem, mivel a politika lebontotta a korábbi felvételi
korlátokat s így a felsőoktatásra nehezedik az a követelmény, hogy végezze el a képesítéssel
járó feladatot. A felsőoktatás számára az a kérdés, hogy a rendelkezésre álló feltételek mellett,
korábban felhalmozott képzési tapasztalataival, módszereivel miként tudja megoldani ezt a
feladatot? A válasz sajnos igen egyszerű: nehezen.
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Korábban elvégzett munkaerőpiaci keresleti előrejelzés-számításaink szerint a hazai
munkaerőpiacon jelentős hiány tapasztalható az érettségit nem igénylő kékgalléros
munkakörökben és jelentős a túlkínálat a diplomás munkakörökre. Pontosabban a
diplomás kibocsátás, a kínálat szakmaszerkezete nem felel meg a foglalkoztatói munkaerő
kereslet szerkezetének. Tovább nehezíti a helyzetet az, hogy a mostani átalakulási időszakban
azoknak sincsenek információi, akiknek rendelkeznie kellene azokkal. Tragikus képet fest,
hogy az Msc. szakok szerepéről, funkciójáról, működéséről sok esetben azok az oktatók se
tudnak biztosat mondani, akiknek már kevesebb, mint fél éven belül el kell kezdeniük az
oktatást. Az oktatók sincsenek tisztában azzal, hogy mennyi tudást ad a hároméves képzés a
hallgatók kezébe. Mind a hallgatók, mind az oktatók számára egy dolog látszik
egyértelműnek: a mesterképzéssel könnyebben és egyszerűbben lehet majd állást találni, mint
a Bsc. végzettséggel. Úgy vélik, hogy a munkaerőpiac vélhetően szívesebben fogja felvenni
azokat a hallgatókat, akik zsebében mesterdiploma van. Már, ha egyáltalán eljutnak odáig,
mert egyre szélesebb azoknak a csoportja, akik gimnáziumi vagy szakközépiskolai
érettségijük alapján bekerültek a felsőfokú képzésbe, de tanulmányaik során nem voltak
sikeresek, nem jutottak diplomához. Ilyen csoportok mindig voltak a felsőfokú képzésben, de
a jelenlegi rendszerben a csoport mérete egy-két nagyságrenddel változott. Ma még nem lehet
tudni e csoport nagyságát, csak annyit, hogy-az egyes intézmények becslése szerint a Bsc.
képzésbe belépők 20-25 százaléka tartott lépést a követelményekkel. E számítások és a
pályára lépőkkel készített interjúk alapján azt állítjuk, hogy a társadalom, elsősorban a
fiatalabb generációk törekvései és a hazai piaci-, és közszféra munkaerő igénye között
megbomlott az összhang. Ebből az következik – és most figyelmen kívül hagyjuk a jelenlegi
globális gazdasági válság egyelőre beláthatatlan hatását a jövőbeli gazdasági-, és
foglalkoztatási szerkezetre- hogy tömeges diplomás munkanélküliségre számíthatunk, illetve rejtőzködve- az már évek óta jelen van. Ezzel együtt azt is állítjuk, hogy a diplomához jutott
társadalmi csoportok törekvése olyan társadalmi státusz megszerzése, amely csak kevesebbek
számára lesz elérhető. Ennek következtében számítani lehet széles társadalmi csoportok
frusztrációjára: az érintettek rá fognak kényszerülni, hogy elképzelt karrierjüktől eltérő – a
jelenlegi presztízsszerkezet szerint „alacsonyabb” munkakörökbe lépjenek, olyanokba,
amelyekben esetleg részben, vagy egyáltalán nem tudják tanult szakmájukat alkalmazni,
olyanokba, amelyekre szakmai szempontból -tömegesen- még részben sincsenek felkészülve.
A bolognai rendszer egyik alapelve, hogy azok is hozzájussanak a Bsc. diplomához, és a
munkaerőpiacra lépjenek, akik nem akarnak, vagy nem képesek az Msc. diplomáért tovább
tanulni. Most azonban azt a veszélyt látjuk kibontakozni, hogy a Bsc. diplomát megszerezni
nem képes csoportok - miután „elhasználták” a rendelkezésükre álló 8 félévet,
szakképzetlenül fognak kikerülni az iskolarendszerből. A kredit rendszer hazai gyakorlata
nemcsak azt teszi lehetővé, hogy az oktatáspolitika - miközben finanszírozza a képzést3K CONSENS IRODA
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sokáig ne szerezzen tudomást (illetve ne avatkozzon be) e folyamatba, hanem azt is, hogy az
érintettek ne kapjanak figyelmeztetést arról, hogy veszélyzónába kerültek. E várható,
kedvezőtlen folyamattal kapcsolatban azt a kérdést kell feltennünk, hogy miként lehetne a
képzési rendszert a jelenleginél biztonságosabbá alakítani annak érdekében, hogy a
rendszerből ne kerüljenek ki tömegesen szakképzetlenül? És milyen társadalompolitikai
„beavatkozásokat „ lehet tenni az érintett csoportok várható frusztrációjának megelőzésére?. E
kérdéskör része, hogy a ráfordításokat miként lehet kevesebb vesztességgel felhasználni? E
kérdés megválaszolásához nem tekintettük feladatunknak a hazai felsőoktatást átalakító
előkészítési folyamat kutatását és elemzését. Azt vállaltuk, hogy a „gyakorlatorientáltság”
szempontjából vizsgáljuk meg a létrejött képzést, valamint feltárjuk azokat a mozgatórugókat
és –ha vannak ilyenek- jó példákat, amelyek elősegítik e kitűzött cél megvalósítását,
elmélyítését.

1.4. A feszültségekről összefoglalva
A fentiekben megpróbáltuk röviden összefoglalni azt, hogy a bolognai rendszerű többciklusú
képzés kialakítása periódusában mely élő, működő feszültségek voltak érzékelhetők „abban a
légkörben”, amelyben elsődlegesen a kormányzat és a felsőoktatás szereplői, a foglalkoztatók
mérsékelt jelenléte mellett a többciklusú képzést kialakították. A tervezés folyamatában
egyetemek és főiskolák vettek részt és a bolognai elveknek megfelelően a duális képzési
rendszer felszámolásával, a státus quo felszámolásán, elvileg az egyenlőség, az azonos
pozíció megteremtésén munkálkodtak. De ezen közben egyes intézmények külön-külön,
mások „egyetemi” vagy „főiskolai” csoportként véleményeik kialakításánál arra gondoltak,
hogy a kialakítandó új rendszer éppen tárgyalt eleme miként fogja érinteni az
intézményfinanszírozás, a hallgatókért folyó verseny, a hallgatói tömegek kezelésében, a
foglalkoztatói igényekre adott korábbi válaszaik terén elért pozícióikat. Az álláspontok
kialakításában fontos szerepet töltött be az egyébként természetes szándék, hogy a
kialakítandó képzési programok illeszkedjenek a résztvevők képzési kultúrájához, szakma
értelmezéséhez,
meglévő
oktatási
kapacitásaihoz.
E
nehéz,
mindenképpen
kompromisszumokra kényszerítő feladat megoldását körbevevő feszültséggel telitett légkört a
visszalépés, menekülés lebegtetésének tudatos vagy öntudatlan stratégiájával súlyosbították.
A változtatás kereteit adó hatalmi térben a kormányzat mindvégig kettős szerepet játszott:
Egyfelől hatalmi pozícióját kendőzetlenül használva következetesen képviselte az átalakulás
elkerülhetetlenségét, másfelől az empowerment, a felek önálló, szabad, felelősségteljes
kompromisszumalkotás kereteit megteremtve nyitva hagyta a megoldások megválasztását. E
kettős viszonyrendszerben a tárgyalásban résztvevő felek, még a megoldások kidolgozásának
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szakaszában is lebegtették végső döntésüket: elfogadják-e magát a bolognai rendszerre való
átalakulást. Végül az átalakulás mellett döntöttek. 2005-ben, illetve 2006-ban elkezdődött
Magyarországon a többciklusú képzés, amely - természetesen, de sajnálatosan - magával
hordozza csaknem az összes régebbi és újabb keletű feszültséget és kihívást. Utóbbiak közül a
képzés gyakorlatorientáltsága iránti igény nem új, a duális képzési rendszer idejében is jelen
volt. Az egyetemeknek és főiskoláknak voltak hosszú időn keresztül működtetett megoldásai
arra, hogy a pályára lépő diplomások némi gyakorlattal lépjenek ki a munkaerőpiacra. A
megoldások többsége még a szocializmus évtizedeiben alakult ki, amikor az állami vállalatok
és intézmények lényegében fenntartás nélkül vállalták a pályára lépők bevezetését a
gyakorlatba. Ez egyrészt az iskolapadi képzés utolsó éveiben a képzés szakosítása, másrészt a
nyári illetve évközi gyakorlatok formájában valósult meg. Emellett a képzési célok, a
képzések „ munkaerőpiaci orientációjára „ maga a duális képzési rendszer is választolt azzal,
hogy - az általános értékelés szerint- a főiskolák „inkább a gyakorlatra” az egyetemek,
bizonyos gyakorlati orientáció mellett inkább a szakma általános elméleti tudásanyagának
átadására koncentráltak. A duális rendszerben a főiskolai és az egyetemi képzést két,
egymástól elválasztott képzési szintnek tekintették, s fontos kivételek mellett, a foglalkoztató
kompetenciájába utalták, hogy az egyes munkaköröket főiskolai vagy egyetemi
végzettségűekkel töltik-e be. A kivételek között a legfontosabb a tanárképzés területén
jelentkezett. A főiskolai végzettség általános iskolai-, az egyetemi végzettség középiskolai
tanári munkára adott jogosultságot. De miután egyes egyetemek is folytattak főiskolai képzést
- például a műszaki pályákon - egyes esetekben hatóságilag ellenőrzött tevékenységek
feltételei közé iktatták az egyetemi diplomát. Így tettek különbséget a főiskolai és egyetemi
képzések között. Például az építészeknél csak bizonyos (kisebb? Kevésbé bonyolult? Kisebb
felelősséggel járó?) építmények tervezését végezhették főiskolai végzettséggel.
Ugyanakkor az is megfigyelhető volt, hogy – a hatóságilag nem szabályozott területeken- a
foglalkoztatók szabadon dönthettek arról, hogy a feladatok elvégeztetésénél tesznek-e
különbséget a két képzési típus között. Megfigyelhető volt, hogy a tényleges vállalati
gyakorlat megszerzése után a különbségtétel fokozatosan elhalványult.
A szocializmus évtizedeiben a vállalatok és a felsőoktatási intézmények között szoros
kapcsolatok alakultak ki, számos pénzügyi, szerződéses csatorna is ezt szolgálta. A főiskolák
egy része, műszakiak, vagy egy-egy szakterületre specializáltak, olyan technikumokból, vagy
felsőfokú technikumokból alakultak főiskolákká, amelyeket eredetileg egy-egy vállalat vagy
éppen intézmény hozott létre „saját céljaira”, s a jó, gyakorlatias kapcsolatok, mind az
oktatás, mind a kutatás területén megmaradtak akkor is, amikor már függetlenedtek, egy-egy
ágazat főiskolájává váltak. Ugyan a kapcsolatok keletkezéstörténete az egyetemeknél más
sémára működött, de vállalati kapcsolatokkal természetesen az egyetemek is rendelkeztek.
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Egy-egy szakma-terület specifikumait - általában a képzés utolsó, utolsó előtti évében –
szakosodási lehetőségek felkínálásával juttatta el a hallgatókhoz. Megjegyezzük, hogy a
rendszerváltás előtt a megfelelő korosztályok 10-13 %-a között mozgott a beiskolázás szintje,
szemben a mai 50-60%-kal, s az ezen felüli igényeket a felnőttképzés keretében,- általában
munkaadói támogatás mellett- esti és levelező szakokon elégítették ki.
A rendszerváltást követően, a vállalatok leépülésével a felsőoktatás vállalati kapcsolatai is
megroggyantak. Ez, bár súlyosabban érintette az egyes al- ágazatokra specializált főiskolákat,
mint az egyetemeket, de mindkét intézménytípusra erősen hatott: elapadtak a kutatásfejlesztési megrendelések, romlott vagy teljesen megszűnt a vállalatok gyakornok fogadási
képessége-hajlandósága. Mindezeknél fontosabb, hogy az új, általában külföldi
nagyvállalatok megjelenésével a vállalatok technológiai megoldásai is kicserélődtek, s ez az
oktatókat könnyebben-nehezebben teljesíthető tanulási feladatok elé állította. A szakmai
kapcsolatok elszakadása, majd éveket igénybe vevő újraélesztésének feladata szakmánkét, de
részben egyénenként is más- más energiákat igényelt.
Évekbe tellett, és még ma is ezeket az éveket éljük, amíg elkezdődött az oktatási intézmények
és a vállalatok közötti kapcsolatok újraépülése. E folyamatot néhány éve a szakképzési
hozzájárulás é s az innovációs alap felhasználásának szabályai is támogatják.
Az elmúlt években felerősödtek a felsőoktatási intézmények és a munkaerőpiaci szereplők
közötti kapcsolatok erősítésére vonatkozó elvárások. Észrevehetjük, hogy maga a
megfogalmazás megoldást kínál valamire anélkül, hogy elemezné és értékelné a „két
szereplő” helyzetét, társadalomban-gazdaságban betöltött/elvárt szerepeit, pozícióját, érdekeit,
céljait, működési feltételeit, meglévő együttműködéseit, azok tartalmát, majd megállapítaná a
felsoroltakban tapasztalt kedvező és kedvezőtlen jelenségeket, pozitív funkciókat és
diszfunkciókat, s végül mindezekre építve javaslatot tenne a megoldásokra.
Az elemzés nélküli megoldási javaslatból úgy tűnhet, hogy az egyetemek és a munkaerőpiaci
szereplők közötti kapcsolatok erősítése univerzális gyógyír lehetne minden problémára.
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a legfontosabb problémákat, amelyekre általában
gyógyírként ajánlják a kapcsolatok erősítését.
• a munkaerő kereslet-kínálat egyensúlyának helyreállítása, folyamatos
működtetése, az egyensúly szabályozása;
• a munkaerőpiac számára megfelelő
o szakmai tudással kilépő munkavállalók „előállítása” (hallottuk ezt már a
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•

•

következő megfogalmazásban is: a munkaerőpiac számára megfelelő „termék”
vagy „biológiai munkaeszköz” előállítása);
o gyakorlati felkészültséggel;
o munkavégző képességgel és motivációval;
o kifejlett/kifejlesztett kompetenciákkal kilépő pályakezdő (lásd a lisszaboni
kompetencialistát);
vállaljon úttörő szerepet a kutatás-fejlesztés-implementáció hazai művelésében és
ezzel segítse elő a hazai gazdaság (ill. gazdasági szereplők) piaci növekedését, sikerét,
piaci pozícióinak javítását;
Mindezek teljesítésén (is) keresztül teremtsen az oktatásból kilépő hallgatók számára
„sima”, sikeres, magas jövedelemmel járó utat a munka világába.

A javaslatban nem esik szó, de implicite benne van, hogy mindezek megvalósítására
vonatkozó elvárás az éppen rendelkezésre álló feltételek, illetve körülmények változatlansága
mellett fogalmazódott meg. Azaz elvárja hogy a felsőoktatás:
• meglévő személyi állományával;
• meglévő humán kapacitásai és fizikai felszereltségével;
• az éppen működő finanszírozási szisztéma körülményei között;
• (most már) a felsőoktatás többszintű, bolognai rendszere szabta keretek között. Ezen
belül is a hallgatók többségét illetően 3-3,5 év alatt;
• a tömegképzés körülményei között;
• a képzésbe belépők szelekciója nélkül;
• működés közben, a bolognai rendszerre való átállás folyamatában;
• több, a fentiekben felsorolt vonatkozásokban, saját intézményes társadalmi csoportérdekeinek felfüggesztésével, illetve figyelmen kívül hagyásával.
teljesítse a fentiekben megfogalmazott követelményeket.
Mindezt valósítsa meg olyan körülmények között, amikor az együttműködésre javasolt
munkaerőpiaci szereplők
• szinte minden, a képzés számára releváns jellemzőjükben (tevékenység,
technológiai, elméleti és gyakorlati tudás, igényelt mennyiségek stb.) diverzifikáltak,
és egymással sem működnek együtt.
A fenti felsorolással nem a feladat lehetetlenségének igazolása, még kevésbé a javasolt
együttműködés értelmetlenségének vagy szükségtelenségének alátámasztása volt a célunk,
hanem az, hogy jelezzük, milyen bonyolult, egyik napról a másikra nem megvalósítható
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célkitűzésről van szó. Olyanról, amely megvalósítása az összes szereplő célszerű és egyenlő
mértékű együttműködését követeli meg. E szereplők:
• az állam, mint szabályozó és (legalább részben) finanszírozó;
• a vállalatok és közfoglalkoztatók, mint ”felhasználók” és a megvalósításban aktív
résztvevők;
• a felsőfokú képző intézmények szolgáltatásait igénybe vevő, aktív, a
megvalósulásért erőfeszítéseket tevő befogadók; azaz a hallgatók
• A társadalmi közeg, elvárásaival, normáival, támogatásával maguk a képző
intézmények, mint élő szervezetek:
o Célszerű szabályaikkal;
o Munkavállalói motivációs rendszereikkel;
o Célszerű humán ”kapacitásgazdálkodással”;
o Célszerű fizikai-, pénzügyi erőforrás gazdálkodással.
A kutatás keretében számtalan interjút készítettünk és azt tapasztaltuk, hogy a szereplőknek
nincs egy közös, kölcsönösen elfogadott víziója a célról, amely megvalósítását illetően is
konszenzus mutatkozna.
Ez a vízió például így hangozhatnék: X év alatt érjük el azt, hogy a felsőoktatás, a
munkaerőpiaci szereplőkkel együtt, felmérve (tartamilag és számszerűen) az erősen
strukturált munkaerőpiaci igényeket (megismertetve ezeket a potenciális hallgatókkal, és
általában a társadalommal), olyan, a bolognai rendszerhez igazodó, de azt nem szolgai
módon követő, a szükség szerinti mértékben gyakorlat- és/ill. elmélet- orientált képzést alakít
ki, amely kiegyensúlyozottan képes szolgálni a vállalkozói szféra, a közszféra, a független
kutatói szféra igényeit.
E vízió további elemeként azt is meg kell fogalmazni, hogy e politikában prioritást élvez a
fentiekben megfogalmazott összefüggés, azaz:
• szükség szerint fokozatosan megszünteti/korlátozza, de legalábbis nem támogatja
azokat a társadalmi-, intézményes-, piaci törekvéseket, amelyek keresztezik,
hátráltatják, vagy éppen ”szembe mennek” e törekvésekkel;
• e célhoz igazítja a szabályozókat: ösztönzőket és korlátokat;
• tekintettel az átalakulás hosszú idejére, következetesen képviseli és megvalósítja azt.
Nyilvánvaló, hogy ezen elemek nemcsak az államra, hanem a munkaadókra, illetve
szervezeteikre, a képző intézményekre, s mindazokra a szervezetekre vonatkoznak, amelyek a
közvélekedést és az egyének, társadalomirányítás közötti összhangot szolgálják.
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Ha rendelkeznénk ilyen vízióval, akkor lennének szempontjaink a jelenlegi helyzet
értékeléséhez, feltárhatnák, hogy melyek a diszfunkcionális működések, és azok okai; annak
érdekében, hogy ezeket átalakítsuk.
Megjegyezzük hogy a hazai változás-menedzselési gyakorlat egyik legsúlyosabb hibája, hogy
ha el is készítette vízióját (mert igen gyakran csak egy-egy tulajdonképpen elszigetelt
probléma feloldására törekszik) nem készíti el sem a kiinduló helyzet felmérését (benne a
divergáló meghatározottságokkal, célokkal és érdekekkel), sem - erre építve - nem dolgozza
ki a vízió megvalósításához vezető, az egyes, de legalábbis a legfontosabb szereplők számára
vonzó, érdekükbe vágó, járható, ösztönözhető utakat. Ennek hiányában a rendszer által
érintett szereplők a változtatásban csupán azt láthatják, hogy mit fognak veszíteni, de azt nem,
hogy mit nyerhetnek.
A kidolgozott utak, és az úton való végigmenéshez szükséges eszközök hiányában a szereplők
egyrészt folyamatosan tiltakozásra fordíthatják energiáikat, másrészt – gyakorta óriási
leleménnyel, kreativitással – ”félrehasználják”, eltorzítják, maguk képére formálják a
változtatás okán kinyitott lehetőségeket. Ilyenformán a végeredmény leggyakrabban
tragikomikus lesz: a szereplők – ha a tiltakozásuk részben vagy egészben sikertelenséggel járt
– olyannyira és individuálisan maguk képére formálják a célt, hogy a végén már senki sem
emlékezik arra.

1.5. A vizsgált képzések; tények, feszültségek, megoldások
E kutatás keretében a másodlagos információgyűjtés-feldolgozás valamint a személyes
interjúk eszközeivel dolgoztunk a bevezetőben felsorolt egyetemek/főiskolák szintén felsorolt
szakjain. Vezető oktatókat és hallgatókat, karrierirodákat kérdeztünk meg az „egyik oldalról,
majd interjúkat készítettünk foglalkoztatókkal, „a másik” oldalról. Végül olyan kerekasztal
beszélgetéseket szerveztünk, amelyekre oktatókat és munkaadókat hívtunk meg, hogy együtt
beszéljük meg az elméleti és gyakorlati képzés megfelelőnek és problématikusnak tartott
elemeit.
A kutatás leíró értelemben vett eredményeit e bevezetőt követő tanulmányban, valamint a
mellékelt esettanulmányokban közöljük. E helyütt „csupán” a gyakorlatorientált képzéssel
kapcsolatos kulcskérdéseket, a feszültségeket, és, ha találkoztunk ilyenekkel a jó
megoldásokat foglaljuk össze.
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A képzési programok keretei
Az oktatókkal folytatott beszélgetésekből egyértelműen kiderült, hogy az 5 éves képzésről, a
kétciklusú képzésre való átállás, s ezen belül a Bsc. képzési programjának kialakítása során az
első és csaknem legfontosabb kérdés a képzés kereteinek kialakítása volt. Az tehát, hogy a
képzés
• 6 vagy 7 félévet igényeljen és
• Megjelenjenek-e szakirányok, amelyek a szakma valamely alkalmazási területének
ismeret- és gyakorlat specifikumaira képezve összefüggésbe hozhatók egy-egy
szakmai-technológiai szegmenssel, valamint
• kapcsolódjon e hozzá munkahelyi gyakorlat?
Az akkreditációs folyamatban is részt vevő, vezető oktatók szerint a viták során az egyetemek
és a főiskolák között alakult ki a törésvonal. Az előbbiek általában – hiszen a képzési
programok kidolgozása szakonként folyt- hat, a főiskolák a hét féléves képzés mellett
érveltek. Az egyetemek azért foglalták el ezt az álláspontot, mert úgy értelmezték, hogy az
elsődleges, és megvalósítható cél a mesterképzésre való felkészítés, hiszen –érveltek- a
gyakorlatban fellelhető alkalmazásokra való felkészítés amúgy is meghaladná a képzés
lehetőségeit. A főiskolák ezzel szemben azért ragaszkodtak a 7 félévhez, hogy az utolsó félév
egésze munkahelyi gyakorlat lehessen.
Valójában a vita mögött a gyakorlatorientáltság fogalmának értelmezése állt. E tekintetben az
egyetemek és főiskolák mást-mást gondolnak a gyakorlatról is, bár - természetesen- vannak
szak-specifikus elemei is a kérdésnek. Az egyetemek a gyakorlaton –ebben a gépészek,
villamosmérnökök, még a vegyészekkel, biológusokkal is megegyeznek – gyakorlat alatt a
laborgyakorlatot értik. Gépészek elsősorban különféle mérőeszközökkel, méréseket,
vegyészek a tulajdonképpeni laboratóriumi munkát értik. Ehhez szerintük - nem külső
gyakorlóhelyekre, hanem az oktatási intézmények laboratóriumaira van szükség.
A főiskolák - több évtizedes oktatási tapasztalattal – már az úgynevezett elméleti, szakmai
alapozást is másképpen képzelik el, mint az egyetemek., Ugyanis tradícióik szerint is, és most
is - a Bsc. képzés keretében – üzemmérnököket képeznek. Ez azt jelenti, hogy, a hallgatók
által elfoglalandó munkakör(ök) ismeretében viszonylag pontosan tudják definiálni a
„kimeneti követelményeket” és így az elméleti alapokat nyújtó tantárgyak súlypontjait is e
munkakörcsoport szükségleteiből vezetik le, ugyanis tapasztalataik szerint a pályára lépők
legalább 80%-a megvalósítói feladatokat fog végezni, és csupán 20 százalékuk kerül
komplexebb tervezői feladatok el. Tapasztalataik szerint az így értelmezett elméleti
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tudásátadás mellett - az egyetemi képzésben megszokottnál jóval nagyobb arányban
szükségesek a laborgyakorlatok, amely keretében elmélyített készségfejlesztésre törekszenek.
S végül ilyen gyakorlatias alapok megépítése után kulcsfontosságunak tekintik a vállalatoknál
eltöltött többhónapos gyakorlatokat, amelyekhez a vállalatok által megfogalmazott
szakdolgozati témák kidolgozása is kapcsolódik.
Bár a megközelítésekben jelentős különbségeket tapasztaltunk az általunk vizsgált egyetemek
illetve karok/szakok között, mégis azt mondhatjuk, hogy az egyetemek a képzési keretek
kialakításánál elsősorban arra törekedtek, hogy az alkalmas legyen az Msc. képzések
megalapozására, a főiskolák törekvéseinek középpontjában a munkaerőpiaci igényeknek való
megfelelés állt. A két álláspont ütközésének eredményeként a műszaki egyetemek és a
műszaki főiskolák között az a kompromisszum jött létre, hogy legyen a képzés hat helyett hét
féléves (ez a főiskolák törekvéseit tükrözte) azonban a hetedik félévben csak kisebb hangsúlyt
kapjon a vállalati, az intézményen kívüli gyakorlat (4 ill 6 hét), s helyette az „elméleti
elmélyítés”, azaz az Msc. képzésre való felkészítés kerüljön a középpontba.
Három-, három és fél év gyakorlat után –e kompromisszummal mindkét fél elégedetlen: a
főiskolák a gyakorlatorientáltság, az egyetemek az elméleti felkészítés megvalósításának
akadályát látják benne.
Az a kérdés merül fel, hogy helyes volt-e az az alapdöntés, amely szerint egyetlen egységes
Bsc. képzés létrehozásáról döntöttek, ahelyett hogy egy- egy önálló – de átjárható- képzést
terveztek volna gyakorlati (professional) és elméleti (academic) fókusszal. A bolognai
átalakulás európai gyakorlatában, mindkét megoldásra van példa.
Továbbra is a műszaki képzéseknél maradva, meg kell említenünk, hogy vannak magukat
szerencsésnek mondható szakok. A gépészek nem mondják magukat szerencsésnek, mert
náluk a főiskolai képzés eredetileg 8 féléves volt. Így - megfogalmazásuk szerint- egy
félévvel csökkent a képzésre fordítható idő, s ezen belül már nincsen lehetőség egy fél éves
vállalati gyakorlatra. Ezzel szemben a főiskolai villamosmérnök képzés szerencsésnek
mondja magát, mert az eredeti képzés 6 féléves volt, s így - megfogalmazásuk szerint- egy
félévvel megnőtt a képzési idő: lehetőség nyílt a vállalati gyakorlatra.
E két példában fontos közös elem a vállalati gyakorlat kérdése, de látni kell, hogy még ennél
is fontosabb: mind az egyetemek mind a főiskolák esetében a korábbi képzési tapasztalat, akár
a képzés elméleti, akár a labor, akár a vállalati gyakorlat elemekre gondolunk. Nem a
változáshoz-változtatáshoz való viszonyban van különbség, - hiszen látjuk, hogy mindkét fél
a régihez viszonyítja az újat, hanem egyrészt abban, hogy a bolognai (Bsc) megoldás
3K CONSENS IRODA

27

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé ?
mérsékeltebb vagy erősebb kényszert jelentett az intézmények személyi- fizikai képzési
feltételeinek változtatására, a falhalmozott tapasztalat újraértékelésére. E változtatásokhoz
nem volt kiérlelt akarat, elegendő ösztönzés és vonzó jövőkép. Másrészt s talán ez még
fontosabb, a bolognai filozófia felértékelte a gyakorlatorientáltságot, és ennek intézményi
keretet is adott a két képzéstípus közötti határok lebontásával, a főiskolák és az egyetemek
közötti presztízs - távolság csökkentésével. Bizonyítékait nem, de jeleit már látjuk, hogy e
távolságot tovább fogja csökkenteni például a mérnöki és informatikai területeken a
munkaerőpiaci alkalmazási gyakorlat: Bsc. diplomával rendelkezőket is megbíznak olyan
feladatokkal, amelyeket korábban az 5 éves képzésből kikerültekkel végeztettek el. E
megoldás tömeges megjelenése visszahathat az egyetemek pozícióira és kikényszerítheti a
gyakorlatorientáltsággal kapcsolatos nézeteik átértékelését.
A képzés kereteinek vizsgálatánál külön kell szólni a tanárképzés és így a tudomány
egyetemek problémáiról. Általános vélemény, hogy a kétszintű képzési rendszer nem ad
alkalmas keretet a tanárképzéshez, különösen a kétszakos tanárképzéshez. Minden
megkérdezett fél úgy gondolja, hogy e tekintetben az 5 éves képzés megtartása lett volna a
megfelelő válasz. Megkerülhetetlennek tartják a tanárképzés jelenlegi rendszerének
megváltoztatását.
E kutatás alapkérdésén kívül esik, mégis szólni kell arról, hogy a tanári pályát választók
száma soha nem látott mélységekbe zuhant. Becslések szerint 100 kémikus, biológus,
matematikus, fizikushallgató közül 3-4 választja a tanári tanulmányokat. Véleményünk szerint
e tény a tanári pálya és nem a tanárképzés válságát jelzi. Ezzel azt kívánjuk jelezni, hogy bár
elfogadjuk az 5 éves képzés visszaállításának szükségességére vonatkozó egyetemi érveket,
ez javíthat a tanárképzés minőségén, de véleményünk szerint nem növeli a tanári pálya
vonzerejét. Interjúalanyaink jelzik, hogy a tanárutánpótlás várható hiánya tovább fogja
csökkenteni a középiskolák képességét arra, hogy növeljék a tanulók műszaki-, és
természettudományi elköteleződését.
Kutatásunk eredményei között számolhatunk be arról, hogy a különböző Bsc. szakok, az
akkreditáció folyamatában különféleképpen értelmezték a gyakorlatorientáltság fogalmát, és
ennek alapján alkalmasabb és kevésbé alkalmas megoldásokat találtak. Gyanítjuk, hogy
egymás tapasztalatainak megismerése javíthatná egy jövőbeli felülvizsgálat eredményességét.
Bizonyítható, hogy a programok jelenlegi keretei között is van mozgástér – és vannak olyan
intézmények illetve szakok, amelyekben a felhalmozott oktatási tapasztatok alapján már
folyik az átalakítás. Látható, hogy megkezdődött a hallgatók befogadó képességéhez való
alkalmazkodás, valamint a képzés tárgyi-fizikai feltételeinek javítása, bővítése. Azonban
nincsenek még információk a kibocsátott Bsc.-s pályakezdők beválásáról.
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Kutatásunk során látjuk a kompromisszum lehetőségeit a képzési keretek vonatkozásában.
Ugyanis azok az intézmények, amelyek a Bsc. képzéssel a munkaerőpiacra kívánják
felkészíteni a hallgatókat, úgy látják, hogy a képzést egy félévvel kell meghosszabbítani
annak érdekében, hogy a hallgatók legalább egy féléves gyakorlatot – többnyire kooperációs
képzés formájában- szerezhessenek. Azok az intézmények, amelyek ma az Msc.-re –való
fölkészítést tekintik elsődlegesnek, szintén egy félévvel hosszabbítanák meg a képzést az
elméleti mélyítés érdekében.
A valóságban azt tapasztaltuk, hogy egyes intézmények a gyakorlati képzés kiterjesztését a
képzés szervezés eszközeivel, a hallgatókkal és a vállalkozásokkal való együttműködéssel,
kooperatív képzés formájában már kipróbálták. Erre az adott lehetőséget, hogy a 7. vagy 8.
utolsó félévet a vállalatok finanszírozták.
Azonban az intézmények szerint a mesterképzésére való alapos felkészítés is igényelné ezt a
fél évet. Ez esetben azonban mindenképpen súlyos korlát a finanszírozás, mivel nem
valószínűsíthető, hogy a központi költségvetés a mainál többet fordíthatna a képzésekre.
Megítélésünk szerint a hallgatókkal szemben támasztott, jelenleg túlzottan laza
követelmények növelésével ellensúlyozható a többletkiadás.

Az elméleti alapozás - modul-képzés
A Bsc. szakmai alapozó tananyag kialakításával kapcsolatosan a szakvezető oktatók szinte
minden vizsgált szakon elmesélték, hogy nehéz, olykor keserves feladatnak tartották az
eredetinek tekintett 5 éves képzés számára évtizedek alatt kialakított alapozó tantárgyak
kiválogatását, azt a döntést , hogy a 3-3 és féléves képzés keretében mely tantárgyakat
szerepeltessék. A mérlegelés, illetve döntés tantárgyi szinten történt, amely tantárgyak a
felsőoktatás gyakorlata szerint féléves, 12-13 hetes egységekből áll. Ma már látjuk –
állapította meg egyik természettudományi kar vezető oktatója, hogy „túlzsúfoltuk a képzést.
Egyrészt emészthetetlenné vált a hallgatók túlnyomó többsége számára, másrészt – korábban
nem is vettük észre, amire most a hallgatók figyelmeztettek- nagyon sok helyütt átfedések
jöttek létre a tantárgyak között.” Kiderült, hogy minden oktató – a maga számára,
pontosabban a tantárgy számára építi meg a kapcsolódási pontokat annak érdekében, hogy a
hallgatók számára érthetővé tegye anélkül, hogy tájékozódna más oktatók más tantárgyai
belső tartalmáról. Általában igaz, hogy a programok kialakításánál tantárgyakban
gondolkoztak a programok alkotói, annál is inkább, mert a tantárgyakhoz személyek, oktatók
kapcsolódnak, csakis így lehetséges tanrendet kialakítani. Azonban ez a módszer szétfeszíti a
3 éves képzést: feleslegek és hiányok keletkeznek. Azonban a megoldás nyilvánvalóan nem
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az, hogy a tantárgyak átfedéseit kiiktassák, hiszen természetes kapcsolódásokról van szó,
sokkal inkább az, hogy egy-egy féléves kurzust - több –eredetileg különböző tantárgyak részét
képező tantárgyi elemet tartalmazó modulokká formálják. A modulok tudás-csomagokra és
nem hagyományos értelemben vett tantárgyakra épülnek. E módszerrel úgy lehet csökkenteni
a hallgatók terhelését, hogy egyúttal könnyebben érthetővé válik a tudás csomag szakmaigyakorlati haszna, alkalmazási területe(i), s ezáltal könnyebben is befogadható. .

Munkakörök és képzettségek
A Bsc. diplomák és munkakörök beazonosítása terén az oktatókkal és még inkább a
hallgatókkal folytatott interjúk során nagyon sok bizonytalanságot tapasztaltunk, annak
ellenére, hogy a meghirdetett szakok honlapjain, mindig kapunk valamilyen választ „a mire
tesz a képzés alkalmassá c. kérdésre. A mérnököknél az egyik esetben asszisztensi,
segédmérnöki feladatokra gondolnak az oktatók: olyan tervező mérnöki tevékenységre,
amelyet a Bsc diplomával rendelkező mérnök egy 5 –éves, avagy a jövőben Msc diplomával
rendelkező felügyelete- ellenőrzése mellett végez. A másik terület a kivitelezés, a gyártás,
valamilyen megvalósító tevékenység. Ez esetben, szemben a tervezési feladatokkal teljes
értékű, önálló munkavégzésre alkalmas munkaerőnek gondolják a Bsc. diplomával
kibocsátott hallgatókat. Ezt a megközelítést, az építészeknél megerősíti az, hogy tervezői
engedélyt csak az 5-éves-, vagy Msv. Diplomával rendelkezők kaphatnak. Valóban a tervezés
hagyományos munkafolyamatában kialakult ez a munkamegosztás az asszisztensek, kezdő
mérnökök és vezető mérnökök közötti. Napjainkban azonban egyrészt a tervező programok
létrejötte, másrészt a hatékonysági követelmények miatt ez a munkamegosztás eltűnőben van:
a tervező, a tervezési engedéllyel rendelkező mérnökök egyre kevésbé igénylik az
asszisztenseket, a rajzolást, az egyéb rutinfeladatokat a tervező programok általában elvégzik.
Más mérnöki területeken, gépészeti-, villamos-, vegyészeti-, bio-mérnöki feladatoknál csak
kivételes esetekben vannak tervezői engedélyhez kötött tevékenységek itt, hosszabb távon
felmerül a kérdés, hogy a megfelelő gyakorlatot és ennek alapján elismerést szerzett Bsc.
diplomával, rendelkező mérnökök tervezhetnek-e a jövőben. A legvalószínűbbnek azt tartjuk,
hogy a „szakma” védekezni fog, s –ahol ma még nincs, ott el fogja érni, hogy a tervezést
kössék engedélyhez. A jövőben fontos lenne az ilyen törekvések ésszerű korlátok közé
szorítása.
A képző intézmények, a mérnöki területeken a Bsc. diplomát általában üzemmérnöki
feladatok megvalósítására tartják alkalmasnak: a kultúrmérnököknél (infrastruktúra, építés)
megnevezésbeli elkülönítést is használnak, hagyományosan, - a korábbi főiskolai szintű
képzésre utalva építőmérnöki diplomát kap az Bsc. végzettségű. A magasépítés esetében már
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az Msc.-vel azonos építészmérnöki megnevezést kap, aki Bsc. diplomát szerez. E
végzettséggel az építésvezetői tevékenység illetve e tevékenységcsoportba tartozó
tevékenységek, a gépészmérnököknél a termelési és technológiai folyamatok irányítása,
felügyelete, működésének biztosítása, a bio-, és vegyészmérnököknél a bio-, és vegyi
folyamatok technológia szerinti lefolyásának biztosítása, - széles értelemben vett üzemi
folyamatok működtetése az elsődleges feladat.
E gondolatmenetből kilóg, mégis nagyon fontos elmondani, hogy az egyetemi/főiskolai
képzés, és így újabban a Bsc. alap diploma nemcsak az itt tárgyalt termelési folyamatokban
való részvételre készíthet fel, hanem olyan igazgatási, kereskedelmi, más ágazatok
üzemeltetési, sőt akár gyártási stb. tevékenység területeire is, ahol a biológusi-, kémikusi-,
informatikai, gépész-, villamos, építész stb. mérnöki alapismeretek szükségesek.
A szakok munkaköri ön definíciói az üzemmérnöki feladatok mellett általában a technikusi és
egyes esetekben a technológusi munkakört is megemlítik, azt a munkakört, amely
elnevezésében azonos az érettségire épülő OKJ- szakképzettséggel. Így - elvileg - minden
Bsc. szakma technikusi, technológusi munkakörre is alkalmassá tesz. Tehát olyan
munkakörök betöltésére, amelyre a szakközépiskolai vagy felnőttképzés keretében OKJ-s
szakmát is lehet szerezni 1-2 év alatt. Nemcsak az építészeknél, gépészeknél és
villamosmérnököknél van ez így, - a papírforma szerint, hanem a vegyészeknél és
biológusoknál is, akik OKJ-s szakmaként laboratóriumi-, vegyész-, vegyipari-, építőanyag
ipari-, bőr-, ruha-, textilipari, növénytermesztési-, élelmiszeripari -, környezetvédelmi-,
természet-, és környezetvédelmi technikusi szakképzettséget szerezhetnek.
Mindemellett – ha már az egyetemi Bsc. és szakközépiskolára épülő OKJ-s képzésekkel
egyaránt betölthető munkakörökről van szó,- meg kell említeni azt is, hogy felsőfokú
szakképzettségként létezik mérnökasszisztens képzés, amely – legalábbis elnevezésében ugyanazon munkakörökre utal, mint amit a Bsc. gépészeknek, villamosmérnököknek-,
mechatronikusoknak-, vegyészeknek stb. az egyetemek és főiskolák ajánlanak.
Az OKJ-s technikusképzés nem része a bolognai rendszernek, mivel középfokú képzésről van
szó. Azonban a felsőfokú szakképzés már része annak. Képzési programja – elvilegbeilleszkedik a felsőfokú képzés rendszerébe, a képzést vállalhatják a felsőfokú képző
intézmények, és a megszerezhető 120 kreditből 60 kreditnyit be lehet (kell?) számítani, ha
valaki, miután megszerezte a képzettséget, a lineáris képzés elveit követve Bsc. diploma
megszerzése érdekében kíván tovább tanulni.

3K CONSENS IRODA

31

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé ?
A fenti információk összegyűjtése kapcsán támadt kételyeinket a vezető oktatókkal és
hallgatókkal készített interjúk megerősítették A tapasztaltak rövid összefoglalását adjuk az
alábbiakban
•

•

•

•

a mérnökasszisztens képzés tananyaga valójában nincs összeegyeztetve a Bsc.
Képzési és Kimeneti Követelményekkel, ezért - erre még nem volt példa- nehéz
lenne a kredit beszámítást elvégezni
A mérnökasszisztens képzés – a középfokú szakképzési kultúrára épül, ezért sokkal
erősebben gyakorlat centrikus, mint a Bsc. képzés, ezért nehéz dolga lenne annak a
felsőfokú képző intézménynek, amelyik ilyennel megpróbálkozik. Tudunk ilyenről,
és elmondták, hogy csak azért tudják megoldani a képzést, mert csupán 10-12
hallgató jelentkezett.
A mérnökasszisztens képzés elméleti anyaga is erősen kötött, nagy megterhelést
jelent a hallgatóknak, egyes tantárgyaknál magasabb követelményeket támaszt, mint
az egyetemi/főiskolai képzés, ezért sokan kritizálják.
A képzéshez kötelező vállalati gyakorlat tartozik.

Az OKJ-s mérnökasszisztens képzés követelményei alapján vizsgálva a Bsc.-s képzést az
állapítható meg, hogy a Bsc képzés legfeljebb szakmai alapokat teremt a mérnökasszisztensi
feladatok ellátásához, de azt nem elégíti ki.
Azonban fontos megjegyezni, hogy a valóságban, amennyiben a munkaadók mutatnak
hajlandóságot arra, hogy mérnökeik mellé mérnök asszisztenseket alkalmazzanak, akár a
tervezés, akár a kivitelezési, üzemeltetési területeken, akkor a Bsc. diplomával rendelkezők is
képesek lehetnek a szükséges „gyakorlatorientált elméleti” és üzemi gyakorlatot elsajátítani.
Igaz, a betanítás és a betanulási idő terhe/ költségei a foglalkoztatókra hárulnak.
Bizonyos szempontból ugyanez a helyzet a Bsc. képzés egészével is, - hiszen a szakirányok,
amelyek a szakmai alapozás után illetve mellett a munkaerőpiacra készítenek fel, nem egyegy gazdasági ágazat tényleges tervezési és technológiai folyamatain keresztül folytatja az
oktatást, hanem sokkal inkább egy-egy feladatcsoport, működési elv, problémák elvi,
általánosított megoldási sémái köré rendezi az átadandó tudást, amelyet inkább
„elméletorientált gyakorlatnak” nevezhetnénk.
Vannak olyan szakok, illetve azok szakirányai, amelyek utalnak egy-egy széles értelemben
vett ágazatra. Tehát látszólag nem érvényes rájuk a fenti megállapítás. Azonban a hallgatói és
oktatói vélemények egybehangzóan állítják, hogy a Bsc.- szakirányok valójában nem
reflektálnak sem a vállalatoknál alkalmazott technológiákra, sem azok működési elveire. Amit
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a hallgatók – főleg elméletben- tanulnak, azok inkább a tananyaggá, elméleti tudássá
transzformált működések, elvek, összefüggések. Ezek – általános meggyőződés szerint
alkalmasak a gyakorlatban végbement folyamatok megértésére, de igen kevéssé alkalmasak a
folyamatok irányítására, csinálására, manipulálására, illetőleg a beavatkozásra.
Valójában az oktatók nem gondolják, hogy a szakirányok alkalmassá teszik a hallgatókat
valamely tényleges foglalkozatónál megtalálható gyakorlati munka végzésére. Az eredeti
tervek szerint sem hitték, hogy így lehetne, és azóta szkepszisük csak növekedett.
Komolyabban gondolják azt, hogy az Msc. két évében folytatott szakirányok alkalmasabb
felkészítést fognak adni. Igaz, az Msc. szakirányai között ugyanakkor nagy súlyt kap, szinte
minden szakon maga a kutatás, illetve annak a képességnek a kifejlesztése, hogy a hallgatók
képessé váljanak a kutatásra.
Az egyetemek oktatói, - és ebben a vonatkozásban lényeges különbség van a főiskolák és az
egyetemek között (még abban az esetben is, amelyikben a felkeresett főiskola maga is indít
Msc-t)- általában maguk is megoldatlannak tartják magát az alapképzést. Nemcsak azt nem
hiszik, hogy kellőképpen gyakorlatorientált lenne, de azt is csak fenntartásokkal, hogy
alkalmas lenne a „felvételi nélkül bekerült hallgatók Msc.-re való felkészítésére.” A tényleges
tapasztalatokra azonban még várni kell, mert ebben az évben, még csak három- három és fél
évvel ezelőtt felvett hallgatók 15-20 százaléka végez, azok, akik lépést tartottak a kitűzött
teljesítmény követelményekkel. „ Általában ők a legjobbak, „azok, akikből még kutató is
lehet”- mondják egybehangzóan a műszaki és a tudományegyetemi oktatók.
A főiskolák, amelyek többsége nem tudott megfelelni az Msc. alapításhoz szükséges
követelményeknek, egészen másként gondolkoznak a munkaerő piaci megfelelés
követelményéről. Érthető, mert korábbi gyakorlatukat, képzési tapasztalataikat is e téren
halmozták fel. Amíg az egyetemi oktatók általában az 5 éves képzés megszüntetésében látják
„a rendes” képzés akadályát, addig a főiskolák oktatói mintha könnyebben fogadták volna el a
bolognai feltételeket. Igaz „siratják a nyári gyakorlatokat, a képzésből elvesztett 2 vagy 1
félévet, de megpróbálják ellensúlyozni. Egyrészt a laborgyakorlatok jó szervezésével, a
feltételek javításával, másrészt a munkahelyi gyakorlatok alaposabb szervezésével, személyre
szólóbb pedagógiai munkával.
Általában az általunk vizsgált Bsc. szakok nem a munkaerőpiacon létező munkakörökre
képeznek. Igen vegyesek a tapasztalataink abban a tekintetben, hogy a megkérdezett
oktatóknak van-e elképzelésük arról, hogy melyek lehetnek a képzés által megcélzott
munkakörök. E tekintetben a mérnöki szakmák oktatói több munkakört és pontosabban
3K CONSENS IRODA

33

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé ?
tudnak megnevezni, a természettudományiak kevésbé - természetesen a kutatói és tanári
pályákon kívül. Valószínűleg extrém eset a biológusoké, és a környezet mérnököké, akik alig
érzékelik a munkaerőpiaci igényeket. De e kijelentéshez hozzá kell tenni, hogy ugyan
bizonyosan sok oktatónak sok különféle elképzelése van, de hiányzik a képzők közös
elképzelése, az amelyet a diákok számára közvetítenek. A mérnöki és az informatikai képzési
területeken, ahol tudni vélik, hogy mire képeznek, sem sokkal jobb a helyzet, hiszen a
munkakörök olyan széles skálájára gondolnak, amelyre képezni nem tudnak, illetve túlzott
követelménynek tartják.
Ma már közhely, hogy a foglalkoztatók nem ismerik a képzést, és nem tudják, hogy mire lesz
képes a Bsc. képzésből kikerülő hallgató. Nyilvánvaló, hogy mégha csak úgynevezett szakmai
alapozó képzésről van szó, akkor is szükség lenne a foglalkoztatók pozitív tájékoztatására,
hiszen aligha kínálnak –majd- állást olyan pályakezdőknek, akik képzettségéről nem tudnak
semmit. Ebből a szempontból a főiskolák kedvezőbb és az egyetemek kedvezőtlenebb
helyzetben vannak, hiszen a foglalkoztatók inkább a korábbi főiskolai, mintsem 5 éves
egyetemi képzéssel azonosítják be az új Bsc. képzést.
Képzők, hallgatók és foglalkoztatók általános bizonytalanságát a képzés tartalmának
munkaerőpiaci használhatósága körül az enyhítheti, illetve oldhatja fel, ha a képzési idő alatt
megismerhetik egymást, tapasztalatot szereznek egymásról. Ennek lehetséges formáit a
gyakorlati képzésről szólva mutatjuk be.
Megjegyezzük, hogy vannak olyan szakmai területek, mint például az informatika, (amelynek
egyébként szintén nagyon sok, önálló háttérismereteket igénylő területe van) ahol olyan
jelentős a hiány, hogy a hallgatók számára már másodéves korban munkát ajánlanak. Ennek
kapcsán, a fent javasolt ismerkedés megtörténik, a foglalkoztatók gyorsan képet alkothatnak a
képzésből kikerültek felkészültségéről és készségeiről. Ahol a kereslet gyengesége miatt erre
nincsen lehetőség, ott ezt tudatos szervezéssel lehet csak pótolni.
A képzés és munkakörök beazonosításának hiánya - még viszonylag könnyen kezelhető, ha
elegendő figyelmet és szervezési kapacitásokat fordítanak a problémára. Igaz, éppen e
kapacitások hiánya jellemzi a felsőoktatást. Ennél súlyosabb probléma - melyet fentebb már
szóba hoztunk- a munkaszervezeti és társadalmi státusztörekvések közötti feszültség.
A vállalatok, foglalkoztatók és a karrierjük építésén iskolaválasztással, tanulással munkálkodó
tanulók/hallgatók egyaránt szervezeti és társadalmi hierarchiákban gondolkodnak. E
hierarchiák mindkét fél számára a képzési rendszerben jelennek meg. Ennek megfelelően
ismert pozíciók a betanított munkás, a szakmunkás, a technológus/ technikus és a diplomás
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megvalósító illetve tervező/kutató szakember tudása és pozíciója. Mindkét fél úgy hiszi, hogy
az iskolarendszer is ennek megfelelően építkezik, illetve épül egymásra. A foglalkoztató
nemcsak tudást, illetve kapcsolódó készségeket kíván „vásárolni” hanem olyan embereket,
akik elfogadják és természetesnek tartják az ehhez kapcsolódó munkaszervezeti pozíciót is.
Ugyanis tudják, megtapasztalták, hogy csak helyzetükkel elégedett emberek lehetnek
kellőképpen motiváltak ahhoz, hogy elvégezzék a feladatot. A „kidolgozott”, azaz
rendszerszerűen működő munkaszervezetekben (a nagyobbak általában ilyenek, a kicsikről
csak egyes esetekben mondható ez el) a munkaköröket, tapasztalati alapon beazonosítják a
hierarchikusnak elképzelt iskolarendszer, illetve a képzettség egy- egy elemével: szakmunkás
képzettség (szakiskola, szakközépiskola ) technikus, technológus képzettség
(szakközépiskola) diplomás megvalósító munkakörök (főiskola) tervező-, kutató, illetve a
sokféle szellemi munkakörre alkalmas munkaerő (egyetem).
A jelenleg tapasztalható –remélhetőleg átmeneti zavarok egyike – a főiskolai és az egyetemi
Bsc. képzés formális azonosságából ered. Kutatásunk azt mutatja, hogy a formális azonosság
mögött a vizsgált szakok többségénél – jelentős tartalmi különbségek vannak, éppen a
képzések eltérő mértékű gyakorlatorientáltsága miatt. Éppen ezért nem a főiskolák, hanem az
egyetemek által kibocsátott Bsc. diplomával rendelkezők fognak nagyobb zavart okozni a
foglalkoztatóknál, de ez várhatóan viszonylag rövid idő alatt a foglalkoztatók
tájékozottságának növekedésével megoldódhat. Azonban az egyetemi hallgatóknál már más
lesz a helyzet, mert ők éppen a magasabb presztízse miatt választják az egyetemet, és nem a
főiskolát. Illetve azt feltételezik, hogy az egyetemi végzettség a munkaszervezetben is
magasabb pozíciót fog számukra kijelölni.
Azt tapasztaltuk, hogy azok a hallgatók, akik az egyetemeket választották, az Msc.re is
készülnek – mondván így lesznek versenyképesek a legmagasabb munkaszervezeti pozíciók
megszerzésénél. Akiknek ez nem fog sikerülni, frusztráltak, csalódottak lesznek, mert az új
képzettségi szint belépésével azokban a munkaszervezetekben, ahol eddig nem alkalmaztak
főiskolásokat, hiányozni fog egy képzettségi szint- a Bsc. diplomával belépő pályakezdő
munkavállalók számára. Számos, munkaadóval készített interjúból kiderült, hogy a Bsc.
diplomával rendelkezők feltételezett alkalmasságát a mai, szokásszerű technikus pozíciókkal
azonosítják be.
Azonban
• a pályakezdők nem ezt a munkaszervezeti pozíciót képzelik el maguknak és
• a munkaadók egyrészt nem azt a tudás és készséghalmazt várják el a technikustól, amelyet
a Bsc. diplomások magukkal hoznak, másrészt meg fogják tapasztalni a Bsc.-s
pályakezdők eltérő státusztörekvéseit, s az ebből következő motiválatlanságot. Ezt a
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várható jelenséget leghangsúlyosabban a vegyész és biológus szakma foglalkoztatóinál
tapasztaltuk
Tanulói nézőpontból a szakközépiskolában, illetve érettségi után megszerezhető technikusi
képzettség a képzési hierarchiában sokkal mélyebben van, mint a Bsc. diploma, így
várhatóan e munkaköröket nem fogják elfogadni. De az is lehet, amint a képzők feltételezik,
hogy a foglalkoztatók időben észre fogják venni a képzés alkalmatlanságát a technikusi
szintre, mivel az még az OKJ-s képzésnél is kevésbé járul hozzá a begyakorlottság
kialakulásához.
Egyes főiskolák érzékelik a várható problémát. Igaz nem a fenti, a munkaszervezeti és
társadalmi státusztörekvések közötti várható feszültség problémájából indulnak ki, hanem
abból, hogy várhatóan - igen sokan nem lesznek képesek a a Bsc. diploma megszerzésérerészben éppen azért, mert a „az alapozásba nagyon sok „egyetemi eredetű” elméleti anyagot
sikerült bezsúfolni”- mondják. Másrészt azért, mert a hallgatók magukkal hozott
felkészültsége annak ellenére nem elegendő a tananyag befogadására, hogy felzárkóztató
órákkal próbálják hiányosságaikat felszámolni.
E főiskolák között vannak olyanok, amelyek látván azt a veszélyt, hogy a hallgatók egy része
nem lesz képes megszerezni a diplomát, a felsőfokú szakképzésbe „irányítják” őket. E módon
mérnökasszisztensek lehetnek. Azonban interjúalanyaink is alátámasztják, amit a fentiekben
már kifejtettünk „Nincs elhelyezve a rendszerben ez az egész asszisztensképzés, ez nagy baj. A
technikus fogalmával tud valamit kezdeni a vállalat a mérnökasszisztens fogalmával nem”.
Annál is inkább így van ez, mert a Bsc. képzés megjelenésével- újabb versenytársa támadt a
korábban létesített felsőfokú szakképzésben szerezhető mérnökasszisztens képzésnek.
A jelenlegi rendszerben a képzési kimeneti követelmények „feladata”, hogy hidat teremtsen
a munkakörök és a képzés között. A kutatás eredményeként azt mondhatjuk, a fentiekkel is
ezt kívántuk alátámasztani, hogy ez a törekvés a Bsc alapszakok tekintetében nem járt
sikerrel: Az általunk vizsgált szakok vonatkozásában – bár vannak mértékbeli eltérések és
kivételek - sem a foglalkoztatók, sem a képzők nem tudják beazonosítani a megcélzott
munkaköröket, így nyilván képezni sem tudnak rá.
A pozitív eseteket vizsgálva azt láthatjuk (ugyanis a kutatási időszakban a 7 féléves
képzésben résztvevő műszaki hallgatók egyike-másika már szakdolgozatát írta egy-egy
foglalkoztató támogatásával, mások gyakorlati idejüket töltötték a vállalkozóknál) hogy a
munkakör specifikus szakképzettség - ha a jelölt kellőképpen motivált – a hallgató és a
foglalkoztató együttműködésében jön létre. Az együttműködés legsikeresebb formája a 4-8
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hónapos kooperatív és az organikus szendvicsképzés. Azonban a műszaki és
természettudományos területeken e gyakorlatszerzési formák megszervezése, az intézmények
önkéntes vállalásán múlik. (Organikus szendvicsképzésnek azt a gyakorlatban létező, a
hallgatók által létrehozott tanulási-gyakorlatszerzési útvonalat nevezzük, amely során a
hallgató 2-3 félév elvégzése után a tanult szakmájának megfelelő munkát vállal, itt
jövedelmet és gyakorlatot szerez, majd hozzákezd a következő félévi követelmények
teljesítéséhez, ezt a váltást akár többször is megteszi. Ehhez hasonló tanulási út, amikor a
hallgató munka mellett „lassított ütemben tanul, illetve tesz eleget a követelményeknek. )
A KKK- híd szerepe csak akkor érvényesülne, ha az abban megfogalmazott „kimeneti
követelmények a képzés nyelvére is le lennének fordítva, operacionalizálva lennének.
Szemben a valóságban megtapasztalt megoldásokkal: az 5 éves képzés korábbi elméleti
tantárgyait zsúfolták be a képzésbe, esetleg bizonyos „húzásokkal.”. Sietünk megjegyezni,
hogy a különféle karokon oktató interjúalanyaink közül sokan elmondták, hogy felismerték a
tananyagok gyenge pontjait: a túlzsúfoltságot, az elvontságot, amely a befogadást nehezíti „de
még időre lesz szükség ahhoz, hogy átdolgozzuk a programot”. E változtatások nyilván
szükségesek és közelebb visznek a képzés sikeréhez, de még nem mondhatjuk azt, hogy
elegendőek lehetnek a KKK-ban megfogalmazott kompetenciák kialakításához, hiszen ezek
mind szakmai és szociális készségeket sorolnak fel, amelyek létrehozása csak a tényleges
gyakorlat útján lehetséges. Ide sorolhatjuk a készségek kialakulásáig tartó laborgyakorlatokat,
és a munkaszervezet keretei között megvalósított gyakorlatot.
Laborgyakorlatok
Az oktatók és a hallgatók szemében a műszaki és tudományegyetemi képzés középpontjában
annak a készségnek a kifejlesztése áll, hogy a hallgatók képesek legyenek valamit
megcsinálni: Ez az előadásokon említett, bemutatott tulajdonságok, jelenségek
megismerésére, ahol ez releváns leírására, mérésére és végül a folyamatok előidézésére,
esetleg valaminek a létrehozására, megcsinálására irányul. E tevékenységhez, szakmáktól
függően speciális eszközök, anyagok, mérőműszerek, informatikai berendezések, gépek,
jelenségek előidézéséhez szükséges szimulátorok stb, és nem utolsó sorban mindezek
használatára vonatkozó tudás, és begyakorlottság szükséges. „Mert nem ugyanaz- magyarázza
az egyik interjú alanyunk- ha egy kísérlet, vagy szimuláció eredményét kivetítjük a 200 fős
előadó falára, vagy ha a laborban 1-2 hallgató előidézi az „eseményt”, mindegyikük
megnézheti a mikroszkópon, és ezután írja le, amit látott. Fontos, hogy nap, mint nap újabb
műszerek és eszközök jelennek meg, újabb programok segítik a jelenségek lefolyásának
elemzését. Az a fontos, hogy lépést tartsunk az iparral, de még jobb, ha nekünk van a
legmodernebb és legszélesebb eszközparkunk, és az ipar jön hozzánk. A hallgatók meg úgy
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menjenek ki a munkaerőpiacra, hogy nemcsak láttak már ilyet, de használni is tudják.”
Minden szakmának megvan a saját eszközparkja, és szakmánként változik a labormunka
szerepe a tevékenységben. A vegyész és biológus szakmában –legalábbis, ami a kutatói
szakmát illeti – szinte mindent meg lehet tanulni egy jól felszerelt és hozzáférhető egyetemi
laborban. Az informatikusok nem tudnak gyakorlatot szerezni gépek, és megfelelő programok
nélkül, a gépészeknek, mechatronikusoknak megmunkáló berendezésekre, robotokra,
hegesztő berendezésekre, anyagvizsgáló berendezésekre stb. van szükségük. A gépészek,
építészek modelleket készítenek, és mérnek.
Az egyetemek és főiskolák arra törekszenek, hogy laborjaik –a lehető legteljesebb vertikumot
képviselve jól felszereltek legyenek, és arra is rákényszerülnek, hogy a hallgatók számára
kellő számú „munkahelyet” tudjanak biztosítani. A laborok működtetéséhez laborvezetők, a
hallgatóknak példát mutató és segítséget nyújtó oktatók, esetleg Phd-s hallgatók,
asszisztensek szükségesek.
A laborok berendezése és az oktatáshoz-működtetéshez szükséges anyagok drágák, a
normatívából nem fedezhetők az oktatási intézmények tapasztalatai szerint. A bolognai elvek
ugyan a Bsc. gyakorlat orientáltságát hangsúlyozzák, s a gyakorlat nyilvánvalóan drágább,
mint az elméleti oktatás, mégis a Bsc. normatívája az Msc. fele körül mozog. Mivel a
gyakorlatokat nem vagy nehezen tudják az oktatási intézmények finanszírozni, ezért „az első
évben szinte nem is szervezünk gyakorlatokat, mert akkor van a legtöbb hallgató. Annyian be
sem férnek a laborokba, de a későbbi években is nagyon óvatosan kell bánni a
labormunkákkal.” Sok helyen elmondták-megfigyelhettük, hogy egy műszer körül 15-20
hallgató áll, és csak 2-3 képes közel férkőzni. Interjúalanyaink szerint azok szerezhetnek
mélyebb tapasztalatot a gyakorlati munkában, akik részt vehetnek az oktatók által végzett
kutató munkában. Az oktatók törekednek arra, hogy a legtehetségesebb diákjaikat bevonva
lehetőséget adjanak erre.
A tömeges képzés, a hallgatók jelentős részének gyenge előképzettsége, a labor férőhelyek és
a labor asszisztencia hiánya együttesen vezet oda, hogy a hallgatók többsége – csak a
megfelelő készségek nélkül kerülhet csak ki a munkaerőpiacra. Mindehhez hozzá kell tenni,
hogy a foglalkoztatók napi munkájukat – a verseny következtében- egyre súlyosabb költség és
idő korlátok között végzik. Fokozatosan csökken az az idő, amit a pályára lépők betanítására
fordíthatnak.
Az bizonyosnak látszik, hogy a jóval szűkebb körre kiterjedő Msc. képzés keretében, kb.
dupla normatív finanszírozás mellett a gyakorlati készségek kialakítására nagyobb
lehetőségek lesznek. Különösen akkor lesz ez igaz, ha az egyetemek és főiskolák megtartják,
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illetve fokozzák a kutatás-fejlesztésben betöltött szerepüket. Ezáltal ugyanis pályázatok útján,
vagy a vállalkozói szférából kapnak feladatokat, s e munkák révén nemcsak az oktatói
kutatómunka, az oktatók számára nélkülözhetetlen kiegészítő jövedelem, hanem a hallgatók
legalább egy szűkebb csoportjának bevonása révén a szakmai gyakorlat kérdése is
megoldódik. Igaz, ez a gyakorlat elsősorban csak a jövő kutatóit gazdagítja. Akik a szakma
alkalmazóiként kívánnak munkát találni a munkaerőpiacon, nagy valószínűséggel
kimaradnak.
Jó gyakorlatok
Minél aktívabb egy kar, egy tanszék, valamely témára specializált kutatócsoport, s minél
nyitottabb, bürokrácia mentesebb egy felsőfokú intézmény, annál sikeresebb lehet
• A szakképzési hozzájárulás bevonásában
• A vállalati kapcsolatok kialakításában, s ezen keresztül
• Projektmunkák elnyerésében
• Műszerek és anyagok megszerzésében
• Az érintett szakma történéseinek, fejlődésének nyomon követésében, új tudások
bevonásában, „kitermelésében”
• Az oktatás gazdagításában
E kutatási jelentés itt és most íródik, ahol, amikor
• az oktatást, ezen belül különösen a Bsc. képzést a tömegképzés jellemzi
• amikor - még- nem alakultak ki a tömegképzéshez és a korábbinál gyorsabb
munkaerőpiacra bocsátáshoz szükséges felkészítő-, oktatási módszerek
• még nem alakultak ki a megfelelő, optimális tananyagok
• nem áll rendelkezésre elegendő fizikai kapacitás
• nem valószínűsíthető, hogy a képzési normatívák jelentősen növekednek
• nem valószínűsíthető, hogy a tandíjrendszer bevezetésével további forrásokat
lehessen bevonni
E körülmények között nevezzük – a kutatás során megismert eljárások közül jó gyakorlatnak
ha a Bsc. képzéshez minél több, tudatosan szervezett, a képzéshez szorosan kapcsolódó külső,
vállalati kapacitást vonnak be. Ez egyrészt forrásbevonást jelent a szakképzési hozzájáruláson
keresztül, amely felhasználása révén az oktatást és az intézményeken folyó kutatást lehetővé
tevő, jól felszerelt laboratóriumok alakíthatók ki. A bevonható kapacitások másik típusa, a
tudás-bevonás: egy–egy szakmai részterület képzéséhez, nemcsak eszközöket vonnak be,
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hanem az adott témában vezető vállalatok tudását is: külső, a vállalatoktól érkező előadók
ismertetik meg a hallgatókat a szakmai problémákkal és megoldásokkal.
A külső tudások bevonásának leggyakoribb és követendő eszköze, a vállalatok által megadott
szakdolgozati témák felajánlása a hallgatóknak. Egy-egy hallgató a választott téma kapcsán
ismerkedik meg a vállalattal. A szakdolgozat megírásához két mentort kap: az egyiket a
vállalat, a másikat a felsőoktatási intézmény adja. E megoldás előnyei a következők
• a hallgató valós problémát old meg a szakdolgozat megírása során
• a vállalat olyan problémákat is megfogalmazhat a hallgató számára, amely
megoldásához nincs kapacitása.
• A vállalat- azáltal, hogy a hallgató munkáját egy oktató is támogatja, bevonja a
felsőoktatási intézmény tudását, a probléma megoldásába.
• A felsőoktatási intézmény oktatója olyan gyakorlati példákhoz jut, amelyet oktatói
munkája során felhasználhat
• A szakdolgozat mentorálása során az intézmény- és a vállalat között szakmai
kapcsolat jön létre, amely kutatás fejlesztési megbízáshoz, vállalati források
bevonásához vezethet.
• A vállalat e munka során megismerteti a hallgatót a vállalati munkával, kipróbálhatja,
és végül állást ajánlhat neki.
• A hallgató elegendő ismerethez – munkahelyi tapasztalathoz juthat ahhoz, hogy
eldöntse: az adott területen kíván-e dolgozni.

1.6. A képzés finanszírozása- intézményi és egyéni megoldások.
Megállapításaink interjúkra, kerekasztal beszélgetésekre és nem konkrét számszaki
adatgyűjtésre, elemzésre épülnek. Azért foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert kutatásunk során
azt tapasztaltuk, hogy az általunk vizsgált problémák, illetve feszültségpontok szinte
mindegyike összefüggésben van a képzés finanszírozásával. Mielőtt áttekintenénk a vizsgált
intézmények és szakok általánosan tapasztalt problémáit, rögzítjük, hogy az elmúlt évtizedben
– beszélgető partnereink szerint- az intézmények bevételeiben fokozatosan nőtt az
úgynevezett saját bevételek, és csökkent a központi költségvetésből származó bevételek
aránya. Ez az arány most, az intézmények közötti jelentős különbségek mellett 50-50 % körül
mozog.
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Tapasztalataink a következő állításokba sűríthetők:
1. Az oktatók alulfizetettek, ilyennek is ítélik helyzetüket. Bérük nem versenyképes, saját
szakmáikban, ha a szabad piaci bérekhez viszonyítják. Az elmúlt években – egyrészt az
egy oktatóra jutó hallgatók és az egy oktatóra eső kötelező órák növekvő száma,
másrészt az intézmény saját bevételi kényszere miatt kapacitásaik növekvő részét
foglalta el az intézménynek nyújtott tevékenység. Ez csökkentette a korábban
megszokott „külső” jövedelemszerzésre fordítható időt és energiát.
2. A csekély kereseti lehetőségek miatt az oktatói utánpótlás akadozik. „Egyre nehezebb
a gyakornokok, a labor asszisztensek, technikusok és Phd-sek megtartása, mivel a
versenyszféra elcsábítja őket. Ennek következtében az oktatói utánpótlás is akadozik.
Még súlyosabb, hogy még akkor sem lehetne elegendő számban kiscsoportos
gyakorlatokat szervezni, ha lenne ehhez elegendő labor, műszer, anyag.”
3. A Bsc. normatívája hozzávetőleg fele az Msc-jének. Ez a körülmény az egyik akadálya
a gyakorlatorientáltságra, a munkaerőpiaci igények kielégítésére vonatkozó bolognai
elvek megvalósításának.
4. Az intézmények a hallgatói létszámok növelésével, a belépési küszöb leszállításával
válnak képessé a bevételek növelésére, abban az esetben, ha a ráfordításokat nem
növelik arányosan. Ez az összefüggés jelentősen befolyásolta az akkreditációs
folyamatot, a kialakított mintatanterveket. Csökkentették a szemináriumok és labor
gyakorlatok arányát. Csökkent az oktatók mentorálási kapacitása, illetve ahol ezek
csökkenését mérsékelni akarták, ott növelni kellett a befektetett oktatói energiákat.
5. A finanszírozási rendszer – „egyébként” a bolognai elveknek megfelelően – arra
ösztönzi az intézményeket és karokat, hogy bővítsék munkaerőpiaci kapcsolataikat,
annak érdekében, hogy kiegészítő bevételhez jussanak a vállalatokon keresztül
megszerezhető szakképzési hozzájárulás, és innovációs alapokból. A szakképzési
hozzájárulás ellentételezése - egyes esetekben- a tananyagok vállalat-specifikus
fejlesztését tette szükségessé. De az a leggyakoribb, hogy „csak” odafigyelő
kapcsolattartással és a végzős hallgatók kiajánlásával jár.
6. A felsőoktatási intézmények és a vállalati szféra közötti szakmai kapcsolatok
fejlesztése, működtetése – a tudományos életben való részvétellel együtt illetve mellettegyaránt alapvető fontosságú a karok, tanszékek, kutatócsoportok szakmai fejlődése,
lépéstartása és a képzés tartalmának, gyakorlatorientáltságának folyamatos megújítása
szempontjából. E kapcsolatok egyrészt az adott szakmában meghatározó nagyvállalatok
kezdeményezésein másrészt az egyes oktató szakemberek informális kapcsolatain
alapulnak. E tekintetben igen lényegesek, az egyes oktatók kezdeményezései, a korábbi
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hallgatókkal kialakított kapcsolatok ápolása, és nem utolsó sorban a gyengén fizetett
kutatók-oktatók kiegészítő jövedelemszerzési törekvései. A kapcsolatok ápolásának
eredményeképpen juthatnak megbízásokhoz az egyének, illetve a kutatócsoportok.
7. Az oktatók egyéni erőfeszítései alapján létrejött megbízások sok esetben feszültségeket
támasztanak az oktatók és/illetve az egyén és az intézmények között, olykor a közösség
indokolatlan előnyszerzésnek, ügyeskedésnek, máskor a munka elvégzése révén a
kötelező oktatási-kutatási feladatokból kivont kapacitásnak tekinti. A megszerzett
munkafeladat megítélése különösen akkor negatív, ha a feladat megoldása az intézmény
eszközeivel történik.
8. Kutatásunk során általában azt tapasztaltuk, hogy az oktatói-kutatói mikró
közösségekben kialakultak a normák és a szokásszerű megoldások, amelyekkel
elkerülik, illetve minimalizálják a konfliktusokat. Ugyanakkor az intézmények
szabályozzák is a külső szerződések megkötését, az eszközhasználatot. Ennek
eredményeként csak kötelező befizetések és levonások után maradó összegből lehet a
vállalt feladatot elvégző személy(ek) munkabérét kifizetni. A sztandard intézményi
elvonás mellett a gépek, műszerek amortizációját, és az anyaghasználatot is levonják.
Az egyes közösségekben illetve intézményekben eltérő szokások alakultak ki a
tekintetben, hogy a piaci kapcsolataik révén munkát hozó személyek részesülnek-e
külön díjazásban. A kialakult eljárásokba az érintettek többnyire belenyugodtak, bár
méltánytalannak tartják. Rendre előfordul az „illegális munkavégzés” illetve, ha ezt a
feladatmegoldás eszközigénytelensége lehetővé teszi, a vállalt feladatok eltitkolása.
„Enyhébb esetekben szemet hunyunk”- mondta egy tanszékvezető.
9. Az egyes intézmények, oktató-kutató közösségek vállalati kapcsolatai szűkebb vagy
szélesebb körűek. Ez intézményenként, szakmánként, és régiónként is változó.
Megfigyeltük: minél nagyobb egy intézmény, annál bürokratikusabb a szerződéskötési
eljárás, mind a szakképzési hozzájárulások, mind a projekt megbízások esetén. Vannak
intézmények –és szakmák, amelyek nem fordítanak elég energiát a kapcsolatok
ápolására s ezért a laborok felszereltsége szegényes, elavult, és /vagy kevés. Ennek
következtében a gyakorlati oktatás is hiányt szenved. Más intézmények, karok,
felszereltsége egészen kiváló, az oktatás is gördülékenyen folyhat. Ezzel függ össze,
hogy azonos Bsc. program keretében az egyik intézményben 2-3-szor több, illetve
kevesebb kiscsoportos gyakorlatot képesek a hallgatóknak nyújtani.
10. A vállalati megbízások mellett pályázati programok keretében is dolgoznak az oktatók.
E projektek lehetőséget adnak műszerek beszerzésére és munkabérek kifizetésére. E
feladatok alapvetően a kutatást szolgálják, de mind a vállalati, mind az „Eu-s”
forrásokból finanszírozott projektek lehetőséget adnak arra is, hogy a „jobb,
tehetségesebb, elkötelezettebb„ hallgatókat bevonják a kutató munkába. A hallgatók
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szempontjából ez fontos gyakorlatszerzési lehetőség. Vannak szakok, ahol a vállalati
gyakorlattal egyenértékűnek, máshol hatékonyabbnak, megfelelőbbnek is tekintik. Ez
utóbbival nem tudunk egyet érteni, mert a vállalatoknál folyó munka egyúttal
tapasztalatot is nyújt arról, hogy miként kell dolgozni munkaszervezetekben, piaci
verseny feltételek között. Fontos az is, hogy „közben” a hallgatót megismerik, esetleg
munkahelyet kínálnak neki.
11. A intézmények oktatói illetve kutatói sajátos viszonyok között léteznek. Egyfelől
alkalmazottak, viszonylag alacsony bérért növekvő oktatói feladatokkal, csökkenő
pozitív pedagógia élménnyel, a hallgatók többségének gyengének ítélt teljesítménye
miatt. Másfelől közösségi vállalkozók, akik kapcsolatteremtő képességükkel, erre
fordított energiáikkal és munkájukkal „saját bevételt” hoznak az intézménynek, hogy
ezzel biztosítsák az intézmény működését, az oktatási feladatok ellátásához szükséges
feltételeket. Harmadrészt olyan intézményi kontrol alatt dolgozó magánvállalkozók,
akik bizonytalan feltételek mellett küzdenek napi megélhetésükért, versenyképtelen
bérük kiegészítéséért. Negyedrészt tudományos teljesítményre kötelezett kutatók,
akiktől a szakma eredményeket, publikációkat, az intézmény lépéstartó, az oktatás
színvonalát emelő tudásátadást vár el.
Kutatásunk során azt tapasztaltuk, hogy az idősebb oktatói generáció már nem kíván
változtatni helyzetén, de a fiatalabbak többsége egyáltalán nem vagy tartósan nem
vállalja.
12. Az egyetemeken és főiskolákon eltérő szerepvállalások alakultak ki. Természetesen e
tekintetben is lényeges különbségek vannak az intézmények között. A főiskolák inkább
az oktatásra, és szolgáltató jellegű külső munkavégzésre, az egyetemek a tudományos
kutatásra koncentrálnak. A bolognai átalakulás folyamatában voltak olyan elképzelések,
hogy a főiskolák inkább az alapozó képzésre, az egyetemek az Msc.-re és Phd képzésre
specializálják magukat. Korábbi oktatási gyakorlatuk is ésszerűvé tette volna ezt a
megoldást. Számtalan szociológiai eszközökkel leírható tényező tette irreálissá ezt az
elméletileg ésszerű megoldást, köztük az érdekek, a presztízs és a lobbierő. Nyilvánvaló
hogy a finanszírozási rendszernek is igazodnia kellett volna egy megoldáshoz. Ez nem
javaslat, csak a helyzet jobb megértése miatt említjük meg.
13. A fentiekben bemutatott finanszírozási rendszer súlyos nyomokat hagy a minőségen.
Ma még azt hisszük, hogy a belépési pontszámok magassága, nagysága biztosítja az
eredményt, a munkaerőpiacra kilépők felkészültségének minőségét. A kutatás során az a
benyomásunk alakult ki, hogy ez nem így van. Ezzel szemben az intézmények
egyszerre, mint fentebb jeleztük- legalább négy szerepet játszó oktatóinak aktivitása a
meghatározó: képesek-e a bizonytalan körülmények között az intézmény javára
gyakorolni szerepeiket.
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14. Az intézmények jelenlegi finanszírozási rendszere, egyrészt a különböző jogcímeken
nyújtott központi kormányzati pénzügyi normatívákból másrészt a költségtérítéses
hallgatók befizetéseiből, harmadrészt a vállalatok képzési hozzájárulásaiból és
innovációs járulékaiból – megszerezhető forrásokból, negyedrészt vállalati
megbízásokból valamint pályázatok útján megszerezhető forrásokból áll.12 Az elmúlt
évtizedben az „egyenértékű hallgató/oktató arányszám alapján számított költségvetési
hozzájárulás” a felére csökkent, amelyet általában -eufémisztikusan- kétszeresére
növekedett hatékonyságként szoktak megfogalmazni. Az intézmények működtetését
szolgáló bevételek 30-60 százaléka az intézmények és az oktatók saját erőfeszítésein
alapul. A jelenlegi finanszírozási rendszer a hallgatók számának maximalizálására, a
saját bevételek növelésére, a minőségi szempontok háttérbe szorítására, az oktatók
kereseti igényeinek leszorítására ösztönöz.
15. Az intézmények bevételeit meghatározó tényezők közül a hallgatói létszám a
legkönnyebben változtatható. Igaz úgy tűnik, hogy a végletekig megkönnyített, az
esélyegyenlőség elvének egyoldalú értelmezésén nyugvó belépési arány részben
demográfiai okokból nem növekszik tovább.
16. A hallgatók után járó normatívák nem szolgálják a gyakorlatorientált képzést. Mivel
e képzés sokkal drágább, mint az elméleti. A Bsc.-Msc. képzések normatívái közötti
átlagosan kétszeres különbség akkor sem fogja lehetővé tenni a gyakorlati képzésre
fordítható összegek növelését, ha az Msc. képzés megindul, hiszen a felvehető
államilag finanszírozott hallgatók száma a harmadára csökken, s ha ehhez 10-20%
százaléknyi költségtérítéses hallgató járul – a valóságos bekerülési költségek
töredékének befizetésével- talán éppen kiegyenlíti az elmúlt évtizedben kialakult
létszámhoz képest a bolognai rendszerben elszenvedett „veszteséget”.
17. A költségvetés tartós korlátai, valamint a képzési kibocsátás egyre jobban látható
mennyiségi és szerkezeti zavarai (mismatch) miatt nem várható a költségvetési
finanszírozás szerepének növekedése. Az sem várható, hogy a belépési és minőségi
követelmények növelése okán elveszített hallgatói normatíva – például minőségjavítási
felárként- ottmaradjon az intézményeknél. Ebből következik, hogy a képzés
gyakorlatorientáltságának erősítése csakis a munkarőpiaci kapcsolatok fejlesztésével
és a kormányzati szabályozási politika támogatásával lehetséges a mai körülmények
között. (Megjegyezzük, hogy a szakképzési hozzájárulás és innovációs alap
felhasználásának jelenlegi „válság szabályozása” éppen e kapcsolatok fejlesztése ellen
hat.)

1
2

Polónyi István: Konfliktusok a felsőoktatás-finanszírozásban (2006) PPT előadás, )

http://www.okm.gov.hu/letolt/felsoo/05mell4_finanszproblvalasz.pdf
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Jó példaként is említhetjük azt az intézményt, amely rendszerbe szedte a 11. pont alatt
bemutatott szerepeket, és megfelelő menedzsment kapacitásokat fordít arra, hogy
fenntarthatóvá tegye a sokrétű finanszírozást, és egyúttal csökkentse az egyes oktatókra hárult
terheket.

1.7. A szakmai gyakorlat, kooperatív képzés feszültségei
A vállalkozók, a munkaközvetítő cégek, a pályakezdő munkavállalók, és nem utolsó sorban a
felkeresett felsőoktatási intézmények vezető oktatóinak, gyakorlatszervező tanárainak
nagyobb része egyetértett abban, hogy a munkahelyi gyakorlatnak kulcsfontosságú szerepe
van abban, hogy a felsőfokú képzésből kilépők, akár az alap, akár a mesterképzésről van szó,
alkalmasak legyenek a munkaszervezeten belüli, a piaci követelmények által meghatározott
munkára.
Kutatásunk megmutatta, hogy ennek az alkalmasságnak a létrejötte a megfelelő iskolapadi
képzés és gyakorlat mellett is időigényes, azaz költségekkel jár. Éppen ezért fontos, nyíltan is
feltehető kérdés, hogy ki fizeti meg ennek költségeit. Láttuk, hogy a kisebb és nagyobb cégek,
a piacvezetők és a követők, azaz a jobb és kevésbé jó verseny pozícióban lévő vállalkozások
másként és másként viszonyulnak a pályakezdőkhöz. Abban ugyan egységesek, hogy a
tapasztaltabbakat és a motiváltabbakat kedvelik, de abban már nem, hogy a többé- kevésbé
tapasztalatlanokhoz miként viszonyulnak.
Vannak olyan vállalati, többnyire multinacionális humán erőforrás kezelési kultúrák, amelyek
az adaptálhatóság, a „rossz beidegződések” hiánya miatt, érdemesnek tartják időben, pénzben,
mentori segítségnyújtással többet áldozni a pályakezdőkre, és vannak olyan kultúrák is,
amelyek nagyon kimérten kezelik ezírányú befektetéseiket. A kisebb vállalatok, beleértve a
mikró vállalkozásokat is, attól függően fektetnek be többet vagy kevesebbet, hogy
tevékenységük mennyire speciális,- egyáltalán elsajátítható e „az iskolában” vagy más
vállalkozásoknál. És közöttük vannak olyanok is, amelyek nem fektetnek be a munkaerő
fejlesztésébe, ehelyett a szabad piacról csábítják el a már gyakorlatot szerzett
munkavállalókat.
Az EDUCATIO Kht. Felsőoktatási Műhelyétől kapott adatbázisának feldolgozásával
megállapíthattuk, hogy a foglalkoztatók számára a pályakezdők munkavégző képessége a
legfontosabb kompetencia, s ezt követik a „tisztán” szakmai és a személyes kompetenciák.
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Munkavégző képesség kompetencia elemei
precíz munkavégzés
nagy munkabírás
önálló munkavégzéshez szükséges készség
csapatmunkához szükséges készség
kapcsolatteremtő, kommunikációs készség

A munkavégző képesség „elsajátítása” nagyobbrészt olyan elemekből áll, amelyek csakis
valódi

munkaszervezetben,

teljesítmény

és

minőségkövetelmények

nyomása

alatt,

fejleszthetők ki. Éppen ezért nemcsak a (potenciális) munkaadó, hanem maga a pályakezdő
sem lehet tudatában annak, hogy miként fog megfelelni ezeknek a követelményeknek. E
képességek kialakulása légüres-, illetve nem adekvát térben nem történik meg. Ezért
törekszenek arra az egymástól eltérő technológiákat és munkaszervezési eljárásokat
alkalmazó munkaszervezetek, hogy – ha megtehetik - olyan formákat találjanak a hallgatók,
illetve a pályakezdők munkaszervezeti adaptálására és kipróbálására, amelyek optimalizálják
ráfordításaikat. Ilyen formák az organikus – és szervezett szendvicsképzés, a kooperatív
képzés a hallgatók diplomaszerzését megelőzően, és a gyakornoki program a diplomaszerzést
követően.
A gyengébb versenyhelyzetben lévő illetve kisebb vállalatok – általában – nem képesek e
formák működtetésére. Ez probléma lehet számukra, mivel – a munkaszervezeti adaptációs
folyamat, a pályakezdő megfigyelése lehetőségének hiányában könnyen hibázhatnak: a
pályakezdő nem válik be. Probléma a pályakezdő számára is, hiszen erőfeszítései kudarccal
végződtek
De vajon probléma-e a képző, kibocsájtó intézmény számára az, ha végzettjei a tanulmányi
idő alatt nem szereznek a szakmában mélyebb gyakorlatias ismereteket, nem próbálják ki
saját készségeiket, nem fejlesztik azokat a valóságos közegben, a valóságos
követelményeknek megfelelően.? Annak ellenére, hogy a gyakorlatorientált képzés nem új
keletű fogalom, és a bolognai rendszerű képzés ennek szükségességét egyértelműen
kimondja, kutatásunk során mégis számtalan egymásnak ellentmondó nézettel és intézményi
gyakorlattal találkoztunk, s ennek számtalan okát, jó és kevésbé alkalmas gyakorlatát tártuk
fel
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A szakmai gyakorlat szabályozása
A felsőoktatási törvény kimondja, hogy a gyakorlatigényes szakokon a szakmai gyakorlat
teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak, a kapcsolódó kormányrendelet pedig nevesíti
is az érintett szakokat, azonban ez a törvényi szabályozás nem teremt szabályozott kereteket a
munkatapasztalat-szerzés eszközeinek a megvalósítására.
A jogszabályok ezen rugalmassága egyfelől éppen hogy elvárt, hiszen a felsőoktatás
eltömegesedése miatt olyan nagy számú hallgató számára kell biztosítani a szakmai
gyakorlatot, amire egy szabályozottabb formában a munkaadók nem lennének képesek, mint
ahogy ez sok helyen így is komoly problémát jelent a felsőoktatási intézmények és a hallgatók
számára.

Másrészről

ez

a

szabályozatlanság

komoly

hiányosságot

jelent,

mert

bizonytalanságot szül a szakmai gyakorlat szereplőiben, emellett „kiskapukat nyit” mind a
felsőoktatási intézmények, a hallgatók, mind a munkaadók számára: e feladat, kötelezettség
elsikkasztására. Gondolunk itt a szakmai gyakorlatok eltérő tartalmaira, a sokszor csak
formális – lepapírozott – teljesítésére, stb.
A hatályos felsőoktatási törvény csak a szakmai gyakorlati képzésben részt vevő hallgatók és
a gazdálkodó szervezetek jogainak és követelményeinek ismertetését tartalmazza, nem nevez
meg egy – a felsőoktatási intézményektől független – szervezetet, mely – hasonlóan a
szakképzésnél a kamarák szerepéhez – híd szerepét töltené be a felsőoktatási intézmények és
a gazdálkodó szervezetek között. Nem tartalmaz sem kényszerítő jellegű rendelkezéseket,
sem a hallgatók és gazdálkodó szervezetek számára definiált kedvezményeket, melyek
motivációt jelenthetnek a szereplőknek a szakmai gyakorlati képzésbe kapcsolódni. Ez alól
egyetlen kivétel van: a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény, amely nevesíti azt az esetet,
amikor a felsőoktatási intézmény – az adott szak akkreditációjában szereplő szakmai
gyakorlati képzésre – küldi a hallgatót a gazdasági szervezethez. Ebben az esetben a
gazdálkodó szervezet a szakmai gyakorlattal kapcsolatos költségeit – a szakképzési
hozzájárulása terhére – visszaigényelheti. Ezen kívül a vonatkozó törvények nem nevesítenek
a szakmai gyakorlati rendszer szereplői számára kedvezményeket. Így ez nem nyújt kellő
segítséget és nem jelent kellő motivációt a felsőoktatási szakmai gyakorlati képzésekben részt
vevő szereplők egyikének sem abban, hogy a szakmai gyakorlat eszközével élve
érvényesítsék érdekeiket.
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A szakmai gyakorlat hídképző szerepét, a jogszabályokba lefektetett előnyök tovább
erősíthetnék, ezáltal:
•

több munkaadó, több hallgató számára biztosítana lehetőséget gyakorlati képzésre,

•

azon szakok hallgatói is motiváltabbak lennének a szakmai gyakorlati képzésben
részt venni, ahol ez most nem kötelező,

•

kisebb energiákat kellene a felsőoktatási intézményeknek a hallgatók kihelyezését
célzó munkaerőpiaci kapcsolatok építésére fordítani, hiszen a munkaadók is
motiváltabbak lennének. Különösen fontos lenne a KKV-k ösztönzése

A munkaerőpiac, ugyan számít a felsőoktatási intézményekre, hogy az intézmények jól
felkészített, képzett munkaerőt bocsátanak ki, azonban a munkaerőpiac – a lehetőségeihez
mérten – nem nyújt elég segítséget ahhoz, hogy az oktatási intézmények a munkaerőpiaci
igényeknek mindinkább megfelelő potenciális munkaerővel lássák el a gazdaságot. Ennek
oka részben a fent bemutatott szabályozási anomália, de említhetnénk itt a felsőoktatási
intézmények gyenge kommunikációs tevékenységét is, melyet mindenképp fejleszteni
szükséges a hatékonyabb kapcsolatépítés-, ”működtetés” érdekében.
„Ez ma egy erősen kézi vezérelt rendszer” – hangzott el egy szakmai gyakorlatért felelős
tanárral készült interjúban. Az általunk készített tanári, oktatói, vállalkozói interjúk
mindegyikéből az derült ki, hogy átfogó intézményi rendszerek hiányában alapvetően a
szakok kijelölt munkatársára vagy rosszabb esetben a hallgatóra hárul a szakmai gyakorlati
képzés megszervezése, adminisztrációja. Van, hogy ez benne foglaltatik az intézmény
valamely szabályzatában, azonban sok intézménynél nincsen pontosan szabályozva maga a
szakmai gyakorlati képzés folyamata, célja, tartalma. Gyakran a szokásjog alapján történik a
szakmai gyakorlat követelményeinek a meghatározása, a gyakorlati képzés szervezése,
adminisztrálása és ezért mutat olyan vegyes képet a hazai, felsőoktatásbeli szakmai gyakorlati
- egyes esetekben - kooperatív képzés.
Az oktatási intézmények lehetőségeikhez mérten igyekeznek a hallgatóval szemben
támasztott követelményeket megfogalmazni. Ez azt jelenti, hogy amely szakon
•

ez törvényileg nem kötelező és/vagy

•

akár a szak, szakirány tradíciói, netán – épp ellenkezőleg – annak túl fiatal volta miatt
a szak akkreditált követelményei nem teszik kötelezővé és/vagy,
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•

túl nagy számú hallgatót oktatnak és / vagy

•

teljes egészében vagy a megfelelő számban hiányoznak a munkaerőpiaci kapcsolatok
és/vagy,

•

a szakmai gyakorlati képzéssel együtt járó pénzügyi, humánerőforrás igény miatt

vagy nem is követelik meg szakmai gyakorlat teljesítését, vagy inkább intézményen belüli
szakmai gyakorlatot, illetve azzal egyenértékű követelményeket fogalmaznak meg a
hallgatók számára.
Természetesen csak azok a szakok tudnak differenciálni, melyeken a törvény nem teszi
kötelezővé a külső, nem a felsőoktatási intézményi keretek között folyó gyakorlati képzést.
Így maguk számára megkönnyítik a saját dolgukat, hiszen nem kell folyamatosan és tudatosan
bővíteni, építeni, mélyíteni a szakmai kapcsolataikat, ráadásul nem kell kezelniük az oktatás
eltömegesedésével

együtt

járó,

mennyiségi

problémát

sem. Ez

azonban

komoly

munkaerőpiacon érvényesíthető előnyöktől fosztja meg a hallgatókat (munkatapasztalat)3 és a
munkaadók számára is többletköltséggel járó adaptációs stratégiák alkalmazását követeli meg,
azaz össztársadalmi szinten drágább, mintha egy átfogó, kellően rugalmas szabályozási keret,
számszerűsíthető előnyöket biztosítva segítené, motiválná ezen gyakorlati képzési eszközök
alkalmazását.
További feszültség a szakmai gyakorlattal kapcsolatban annak időtartama. Ahol nem a
törvény írja elő a kötelező gyakorlatot, ott sok helyen csak 4 vagy 6 hetes szakmai gyakorlatot
várnak el a felsőoktatási intézmények. Ezt sok gazdálkodó szervezet kifogásolja, mondván
néhány hét alatt nem lehet bemutatni a szervezetet, annak tevékenységeit, technológiáját,
munkafolyamatát. E rövid idő alatt a foglalkoztatók sem képesek megismerni a hallgatókat,
s így nem jutnak elegendő, a kiválasztási döntéshez szükséges tapasztalathoz: a ráfordított
idő és energia mindkét fél számára haszontalanná válik.
A hallgatók – motivációjuktól függően – sokszor úgy hidalják át a gazdálkodó szervezetek
által nehezményezett rövid gyakorlati időtartamot, hogy nem csak a követelményben előírt
időre mennek el szakmai gyakorlatra. Ez számukra is sokszor kedvező, mert egy hosszabb
3

A munkaadói és a HR tanácsadói interjúkból kiderült, inkább azt a jelentkezőt veszik fel, akinek már

van tapasztalata vagy volt gyakorlaton.
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gyakorlat, nemcsak gazdagabb szakmai és munkaerőpiaci tapasztalattal, de gyakran a végzést
követően, vagy akár már a végzés előtt biztos munkaerőpiaci pozícióval járhat.
A hosszabb gyakorlatot a szervezetek, nemcsak azért szeretik jobban, mert a hosszabb idő
valóban lehetőséget ad a hallgatók számára szakmai-, munkaerőpiaci tapasztalatszerzésre, de
a hosszabb gyakorlat alatt már érdemi munkát is tudnak végezni a hallgatók. Az ilyen
hosszabb szakmai gyakorlat lehetőséget biztosít a gazdálkodó szervezeteknek arra is, hogy
leteszteljék a hallgatót, vajon érdemes lenne-e időt és energiát fektetni abba, hogy
betanítsák, mint leendő munkavállalót, hiszen a gazdálkodó szervezetek elsődlegesen a
humánerőforrás biztosítása, humán stratégiájuk megvalósítása érdekében kapcsolódnak be
a szakmai gyakorlati képzésbe.

A kooperatív képzés
Éppen ezért a felsőoktatási intézmények egy része, a kooperatív képzés modellje mentén
törekszik a gyakorlati képzés megvalósítására. Ez abban különbözik a szakmai gyakorlattól,
hogy egy összefüggő 4-10 hónapos gyakorlatot kell teljesíteni a hallgatónak, melynek
keretében egy munkahéten 4 napot a gyakorlati helyen dolgoznak és 1 napot a felsőoktatási
intézményben töltenek, biztosítván a vállalkozások számára a hallgató kvalitásai
megismerésének és adaptációjának a lehetőségét. Erre döntően a 7-8. félévben kerül sor, az
elméleti tanulmányok végén.
A mai szabályok mellett ez a megoldás szabálytalanságba kényszeríti az intézményeket,
hiszen egy 7 félévesre akkreditált képzést csak 8 félév alatt valósíthatnak meg
„összebeszélve” a hallgatókkal, mivel a 8 félévre elviekben csak akkor jár finanszírozás, ha a
hallgató nem teljesítette 7 félévre kalkulált kötelezettségeit. Valamint csak ilyen csúsztatással
oldható meg, hogy a hallgató hallgatói jogviszonyban maradhasson, s ezzel mentesítse a
gyakorló helyet, a vállalatot a járulékterhek alól.
E szabályozás már önmagában is diszfunkcionális, hiszen akkor a gyengébben teljesítő
hallgató több támogatáshoz juthat, mint a jobban (gyorsabban) teljesítő. Ezt az ellentmondást
a felsőoktatási intézmények sem tudják „igazságosan” feloldani. Egyrészt olyan hallgatókat
engednek kooperatív képzésre, akiknek még nincs meg az abszolutóriuma, azaz nem fejezte
be a tanulmányait és így mint túlcsúszót még két félévig állami normatíva terhére képezhetik,
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másrészt javasolják a teljesítő hallgatóknak hogy „csússzanak túl”, mert így munkaerőpiaci
gyakorlatra is szert tehetnek. .
A képző intézmények és a vállalatok közötti együttműködésnek több indítéka, és több célja
van, amint kutatásunk ezt részletesen kimutatta. A hallgatók képzésében való együttműködés,
három formája a leggyakoribb. Az egyik csupán formális együttműködés, amelyben az
összekötő kapocs a hallgató, aki magának keres gyakorló helyet, maga a gyakorlat tartalma a
képző intézmény számára mindvégig ismeretlen marad, azonban az intézmény ezt
teljesítésként elismeri. A másik a hallgató szakdolgozat írásához kötődik, amely során
előfordulhat, hogy a hallgató külső, vállalati konzulense és belső intézményi konzulense
között szakmai információk áramlanak. Ez mindkét fél számára előnyös tapasztalatszerzés
lehet. A harmadik, maga a kooperatív képzés, amely során a gyakorlat és az elméleti képzés
tartalmáról is történik megállapodás a két szervezet között. A kooperatív képzésben részt vevő
vállalkozások fizetnek a felsőoktatási intézmény számára, melynek egy része (általában 4050%) a képzés költségeit fedezi, míg a másik részét (50-60%) a hallgató megkapja ösztöndíj
formájában.

Ez

motiválttá

teszi

a

szereplők

mindegyikét

ezen

képzési

forma

megvalósításában.
Felmerülhet a kérdés, hogy akkor miért nem ez a gyakorlati képzési forma terjedt el széles
körben és hogy a szabályozás miért nem ezt teszi kötelezővé? Magunk sem vagyunk biztosak
abban, hogy ez jó megoldás lenne, abban sem, hogy a képző intézmények támogatnák–e
(hiszen a kötelező forma magát az önkéntességen, a kölcsönös érdekeken nyugvó „üzletet” is
veszélyezteti. Abban azonban biztosak vagyunk, hogy mindhárom fél számára ez a
legkedvezőbb. Sajnos nem minden piaci szervezet gondolkodik hosszú távú HR stratégiában,
és nem mindegyik tud – az adaptáció költségein felül – többletköltségeket vállalni a
munkaerő utánpótlása kapcsán, illetve nem mindig és nem minden szervezet szándékozik
bővíteni a munkavállalók számát. Arról ugyanis nem szabad megfeledkezni, hogy a
kooperatív képzésben tudatosan részt vevő, és a vállalatok által tudatosan kiválasztott
hallgatók odaadó munkájának, felkészülésének éppen az az egyik mozgatórugója, hogy a
gyakorlat végén, még a diploma megszerzése előtt számíthat munkahely-ajánlatra.
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Jól érzékelhető volt, hogy a munkaerőpiaci szervezetek tudatosan valósítják meg
stratégiájukat, céljaikat, menedzselik kapcsolataikat. Kérdés, hogy vajon a felsőoktatási
intézményeknek is van-e – a munkerőpiaci szereplőkhöz hasonló – az érdekrendszerek
feszültségeire válaszoló stratégiája? Az interjús tapasztalatok fényében azt tapasztaltuk, hogy
ugyan minden intézménynek van valamilyen stratégiája, azonban csak néhány válaszol
ténylegesen a munkaerőpiac és a hallgatók intézménnyel szemben támasztott elvárásaira úgy,
hogy közben igyekszik kezelni a fent bemutatott érdekrendszer feszültségeit, a finanszírozás
és működtetés egyéb problémáit is.

Jó gyakorlatok
A jó stratégiát folytató felsőoktatási intézmények a finanszírozási síkot, a többi
együttműködési lehetőséggel együtt, komplexen, csomagban kínálják a gazdálkodó
szervezeteknek, akik szakmai kérdésekben, humánerőforrás ügyben és adóoptimalizálás
terén is megoldást remélhetnek az adott együttműködéstől. Egyes nagyvállalkozások és
multinacionális cégek igen tudatosan bánnak ezekkel az együttműködési formákkal, tudván
azt, hogy az együttműködés ténye – a vállalat ismertsége miatt – potenciális versenyelőnyt
jelenthet az oktatási piacon:
•

megismertetik a hallgatókat saját termékeikkel, technológiáikkal annak érdekében,
hogy azokat használják, terjesszék illetve, hogy olyan munkaerőként jelentkezzenek
éppen

náluk,

mert

szakmai

tájékozottságuk-,

ismereteik

megkönnyítik

a

munkaszervezetbe való adaptációjukat.
•

anyagi, technikai és szellemi segítséget nyújtanak a képző intézményeknek egyrészt a
fentiekben mondottak megvalósítása, másrészt az oktatók, intézményi kutatók
szellemi kapacitásainak bevonása érdekében

•

olyan tudásbázis létrejöttét segítik a képző intézményekben, amellyel képessé teszik
az érdekkörükbe tartozó kutatások elvégzésére

Az intézmények részéről elemi érdek fűződik ilyen szoros, komplex kapcsolatok
kialakításához – benne a hallgatók szakdolgozati munkájával és kooperatív képzésével
A felsőoktatási intézmények közül jó példaként említhető a Budapesti Műszaki
Főiskola modellje, ahol a mérnök informatikus alapszakon meglévő piaci
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együttműködéseknek, egy kompetencia központokból álló szervezeti felépítés ad
keretet. A szak vezetése és oktatói nevesítették azokat a kulcstudásokat, melyek
lefedik az oktatott szak tudását, majd ezen kulcstudásokra kompetencia központokat
hoztak létre. Ezek a központok egy-egy szakterületet fednek le, melyhez piacvezető
vállalatokat kerestek vagy komoly piaci szereplőket, akikkel az adott tudás-területen –
a kapcsolatok több síkján is (gyakorlati képzés, K+F+I projektek, tudástranszfer,
innovációs járulék felhasználás, stb.) – sikeres együttműködést valósítanak meg.
A sikeres működés mögött egy jól felépített és megvalósított intézményi motivációs
rendszer működik, mely az együttműködés keretében keletkező felsőoktatási
bevételeket –jól átgondolt és minden érdeket szem előtt tartó módon – igyekszik
felhasználni az intézmény a működtetésére.
Budapesti Műszaki Főiskola – Kompetencia Központok felépítésének modellje4

4

Forrás: Budapesti Műszaki Főiskola – Mérnök informatikus alapszak bemutatkozó anyaga 2008/2009.
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Ennek keretében az oktatók bérét kiegészítik az együttműködések során befolyt
bevételekből, cserébe elvárják, hogy
a K+F+I projektek kapcsán felmerülő új technológiákat beépítsék az oktatási
tematikába,
pályázati projekteket generáljanak, sikeres projektek valósuljanak meg,
jelentős számú publikáció szülessen,
a hallgatók felkészítésénél a piaci szervezetek minden igénye ki legyen elégítve.
Szintén ebből a bevételből egészítik ki a doktorandusz hallgatók járandóságát is, hogy
a hallgatókat a felsőoktatási intézményben tudják tartani, a munkaerőpiac elszívó
hatása

ellenére.

Ezzel

doktoranduszainak
munkavégzésre

is

egyéni

biztosítják

az

motivációját

motivált

legyenek,

intézmény
arra,
s

hogy

relatíve

oktatóinak,
az

kutatóinak

alapfeladatokon

alacsony,

túli

mindenképpen

versenyképtelen fizetéseik kiegészítése miatt ne forgácsolják szét szellemi
kapacitásaikat.
Ugyanis ez komoly hiányossága szokott lenni az intézményi finanszírozásnak, mert az
a jellemző, hogy az intézmények az ilyen munkaerőpiaci bevételekből jelentős részt a
központi költségvetésükbe vonnak, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül és az így
megmaradt forrás pedig már nem elegendő az oktatók-kutatók egyéni motiváció
biztosítására, a színvonalas tudományos munka megvalósítására, a piacon is értékes
munkavégzésre. Ez pedig ellenérdekelté teszi az oktatókat, hogy ezeket a
kapcsolatokat a felsőoktatási intézmény falain belülre hozzák, vagy egyáltalán
többletmunkát lássanak el a kapcsolatépítés-, ”működtetés” kapcsán.
A bemutatott modell abban is példaértékű, eltér a felsőoktatási intézmények szokásos
gyakorlatától, hogy nem egy személy vagy a szak összes munkatársa felelős az összes
tudásterület munkaerőpiaci kapcsolataiért, hanem az elkülönülő tudásterületekre
létrehozott kompetencia központoknak megvan a saját felelőse, aki az adott területet
ismeri, átlátja.
Ennek a modellnek a működéséhez szükséges az is, hogy az intézménynek legyen egy jól
kimunkált intézményi stratégiája, melynek megvalósítása mentén minden szereplő érdekei
megfelelő mértékben érvényesülni tudnak. Fontos, hogy a stratégia megvalósítását hatékony
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PR tevékenység (honlap, szórólap, hirdetés, belső kommunikáció, stb.), támogassa, mellyel
minden szereplő előtt ismertté válnak a lehetőségek, előnyök és kötelezettségek is.
Nem utolsó sorban az együttműködésen alapuló komplex elméleti, gyakorlati-, kutatási
tevékenység biztosítja a képzés szakmai lépéstartását, a kikerülő hallgatók pozitív
munkaerőpiaci pozícióját.
Azonban hiába működtet egy felsőoktatási intézmény egy jól felépített gyakorlati rendszert,
ha a működtetés során keletkező információkat, javaslatokat nem használja fel a rendszer
továbbfejlesztésére, a szakmai munkája alakítására.
Az interjúk során fény derült arra, hogy az oktatási intézményeknél hiányzik a tudatos
önfejlesztés, amely során összegyűjtik és feldolgozzák a munkaerőpiaci kapcsolatok mentén
(hallgatók gyakorlatától a projektmegbízásokig) keletkező információkat, s ezeket
felhasználják az oktatási tevékenység továbbfejlesztésénél. Ennek elmaradását az oktatási
intézmények a módszertan, a pénzügyi források, a munkaerő és a szabályozás hiányával
magyarázzák5.
Így éppen azok a visszacsatolások nem érik el a felsőoktatási intézményeket, melyek mind a
hallgatók, mint potenciális munkavállalók, mind a gazdálkodó szervezetek, mint leendő
munkaadók, érdekeinek sikeresebb érvényesítéséhez járulnának hozzá, illetve melyek, a
felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti – akár a szakmai gyakorlati képzésen túli – sikeres és
hatékony együttműködést segítenék.
A visszacsatolások feldolgozásához azért is fontosak a szervezett keretek, mert így a
felsőoktatási intézmény adott, teljes szervezeti egysége értesül a változtatás igényéről, a
javaslatokról és nem csak az az egy-két oktató, aki a gyakorlati képzés szervezése kapcsán
kommunikál a vállalatokkal, vállalkozásokkal. Ugyan sok intézményben működik
minőségbiztosítási rendszer, azonban ebbe sok esetben nem integrálták a gyakorlati
képzéssel kapcsolatos visszajelzéseket, valamint a rendszer által nyújtott előnyöket még nem
aknázzák ki teljes egészében az intézmények, ami a fejlesztések egyik jövőbeni feladata.

5

Gyakran nem teszik kötelezővé a visszacsatolást sem a felsőoktatási intézmények szabályzataiban, sem
a hallgatói szerződésekben.
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1.8. Összefoglaló: állítások a”helyzetről”
1. Az egyes szakok képzési kimeneti követelményei nem egységesek. A képzési cél
megfogalmazásainál váltakozva fordulnak elő az alábbi kifejezések: a képzés
eredményeként „ismeri”, képes rá” „megfelelő gyakorlat után képessé válik.” A KKKk ezen változatossága dezorientáló hatással lehet mindazokra, akik a KKK-k ból
szeretnék megtudni, hogy tulajdonképpen mi legyen a képzés irányultsága
2. A vizsgálatból az mindenképpen valószínűsíthető, hogy a Bsc. képzés az
ismeretátadásra vállalkozik. A készségek kialakítása terén csak mérsékelt eredményt
tud elérni, illetve a hallgatók csupán egy szűkebb csoportjánál képes eredményes
készségfejlesztésre
3. A tanár és nem tanárképzéshez illetve a kutatófejlesztéshez és gyakorlati
szakemberképzéshez kulturálisan közelebb vagy távolabb álló oktatók, (ritka esetben
egész szakok) eltérő módon értelmezik a kimeneti követelményeket az ismeretátadás
és készségfejlesztés vonatkozásában.
4. A lineáris képzési rendszerre való átállás – eltérő pontokon okozott feszültségeket a
főiskolai és egyetemi képzéseknél. A főiskolák –függetlenül attól, hogy indítanak –e
Msc. képzést vagy nem – képzési tradícióikra építve könnyebben, az egyetemek
nehezebben küzdenek meg a Bsc. képzés kimeneti követelményeivel.
5. A Bsc. képzések – kivételek mellett, szakirányokkal vagy anélkül- nem a
munkaerőpiacon megtalálható munkakörök betöltésére, hanem főként elméleti szakmai megalapozására törekszenek. A törekvések tekintetében az oktatókat nem
orientálja egy egységes intézményi stratégia. Mindemellett jelentős különbségek
vannak az egyes intézmények tevékenységében. A kisebb vagy jobban szervezett
intézményekben könnyebben egységesülnek „szervezeti célok”
6. Az oktatók a képzési célok megvalósításának legfontosabb akadályát a tömeges
képzésben látják: úgy érzékelik, hogy a tömeges képzés sikerét nemcsak a képzés
fizikai és infrastruktúrájának és személyi feltételeinek hiányosságai akadályozzák,
hanem a kiscsoportra kifejlesztett pedagógiai- szakmai fejlesztési módszerek
alkalmatlansága is.
7. Az oktatók úgy látják, hogy kialakult szakmai normáik a számukra szokatlanul
heterogén hallgatóságon az elvárhatónál csekélyebb mértékben érvényesíthető, ezért
alkattól függően nehezen élik meg oktató-pedagógiai munkájuk sikertelenségét.
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8. A realitásokat figyelembe véve úgy látjuk, hogy a készségszintű fejlesztést az
egyetemek és a főiskolák csakis a foglalkoztatói szférával való szoros
együttműködésben tudják megoldani.
9. Az oktatók alkalmatlannak tekintik a képzés új kereteit a tanárképzésre, függetlenül
attól, hogy a tanárképzésre jelentkezők alacsony számának okát nem a bolognai
folyamat bevezetésében látják.
10. Az elmúlt években végbement változások tömegképzés, forrásbevonás kényszere
jelentősen csökkentette az oktatók tudományos karrierépítését, valamint csökkentette a
pótlólagos jövedelemszerzésre fordítható energiáikat
11. A karok, tanszékek oktatók az általuk sikeresnek tartott képzéshez szükséges feltételek
hiányát a bolognai rendszer bevezetésének tulajdonítják.
12. Nagyon gyenge a Bsc. képzés PR-ja, a foglalkoztatók többsége tájékozatlan annak
tartalmáról, így nehezen várható el, hogy a megszokottól eltérő felkészültségű
pályakezdők számára helyet teremtsenek a munkaszervezetben.
13. A képzés keretén belül a hallgatók nem jutnak elegendő információhoz a tanult
szakma munkaerőpiaci –munkaköri alkalmazhatóságáról, s ezért (is) kevés energiát
fordítanak az önálló, célzott tájékozódásra és munkavállalói szakmai felkészülésre.
14. Minden szakon megtalálható a hallgatók egy szűkebb csoportja, amely saját
erőfeszítései, motiváltsága révén az intézményen kívül vagy belül szerez elegendő
információt a munkaerőpiaci tájékozódáshoz, a tudatos szakmai önfejlesztéshez, a
szükséges munkahelyi gyakorlat megszerzéséhez.
15. Az elmúlt évtizedben a közoktatás, szakképzés, felsőfokú képzés hierarchikus
rendszere megbomlott: a tömeges technikus, és menedzserképzéssel, a felsőfokú
szakképzés keretében kialakított mérnökasszisztens képzéssel valamint a hasonló
munkakörre felkészítő Bsc. képzéssel.
16. Az elmúlt évtizedben a tanuló ifjúság és a körülöttük lévő felnőtt társadalom
elveszítette munkaerőpiaci tájékozódó képességét. A pályaválasztás elébe került a
képzési szintek megválasztása, amelyet már nem a munkaerő kereslet realitásai,
hanem a jövőbeli státusz szempontok határoztak meg. Ennek következtében súlyos
aránytalanságok alakultak ki a munkaerő kínálatban: kevés szakmunkás és a keresletet
meghaladó diplomás lépett a munkaerőpiacra, ráadásul a munkaerő keresletnek nem
megfelelő szakmai struktúrában.
17. Ma már közhely, hogy túlképzés van a humán képzettségűekből, még nem közhely, de
érzékelhető, hogy csökken a gazdasági képzettségűek iránti igény, s végül, jelenleg azt
hisszük, hogy a műszaki és informatikai szakmák iránti igény korlátlan. Ebben
bizonyosan tévedünk.
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18. Fokozatosan fejnehéz munkaerő kínálat alakul ki: amíg 20 diplomás alkalmazásához
10 segéd és kisegítő-, 15 betanított-, 35 szakmunkás és 20 középszintű fehérgalléros
illetve fehérköpenyes alkalmazására van szüksége a munkaerőpiacnak, addig 50-60
százalékos a diplomás kibocsátás, igen jelentős a szakképzetlenek reprodukciója, s
értelemszerűen alacsony a szakmunkás kibocsátás. Ilyen körülmények között, a
kétszintű képzésre való átállás okozta 2009-évi megtorpanás után, már 2010-ben a
foglalkoztatók számára definiálatlan munkakörökre dömpingszerű kínálat áll elő,
relatíve kevés munkaköri pozícióra.
19. E kínálati dömpinget mérsékelheti, ha következő években kiderül, hogy a főiskolákra
és egyetemekre beiratkozottak jelentősebb százaléka nem képes teljesíteni a
követelményeket, s 8-9 félév eltöltése után szakképzetlenül távozik a felsőfokú képző
intézményekből. Ez csökkenteni fogja az amúgy is túlzott kínálatot a diplomás
munkakörökre, de kedvezőtlen következménye is lesz: évente 20-25 000 egyetemeket
és főiskolákat megjárt szakképzetlen fiatal is kikerülhet a munkaerőpiacra.
20. A foglalkoztatás belső szerkezete átalakuló félben van: Egyrészt a Bsc, s majd az Msc.
képzésből egyre többen lépnek olyan munkakörökbe, amelyek „csupán” egy-egy
szakma alapismereteit igénylik, s a főtevékenység egy másik szakma körébe tartozik.
Másrészt a szakmák komplexebbé válnak, a szakterületek közötti határvonalak
elmosódnak s ez az átalakulás vagy új szakmák képében jelenik meg (pl:
mechatronikus, környezetmérnök) vagy az élethosszíg tartó tanulás keretében válik
szükségessé a szaktudás újabb elemekkel való kiegészítése. Ezt a folyamatot a
munkakörök gazdagodásának nevezzük
21. A foglalkoztatás szerkezeti átalakulását figyelhetjük meg abban a folyamatban is,
amely során a munkakörök egy részének dekvalifikációja végbemegy.
22. E két, a verseny erősbödése, a hatékonyság-kényszer növekedése által „generált”
folyamat, együtt a tömegképzés és diplomás túlkínálat jelenségével arra figyelmeztet,
hogy a fehér-, szürke- és kékgalléros státuszok közötti határvonalak egy-egy
szakmacsoporton belül elhalványulnak, s azok a személyek jutnak kedvező
versenyhelyzetbe, akik szakmai tudása, készségei, és – nem utolsó sorbanhajlandósága megvan a határvonalak átlépésére. Ez ma még beláthatatlanul fontos, a
képzésre közvetlenül ható kérdést vet fel: egy-egy szakmacsoporton belül olyan
elméletileg magalapozott gyakorlati és gyakorlattal összekapcsolt elméleti képzésre
van szükség a közép-, felsőközép-,Bsc. és Msc. képzések keretében, amelyben a
tudás-megértés, és a csinálás egymásra épülve elmossa a fentiekben jelölt
határvonalakat.
23. Egyetlen mai jövőbemutató példával élnénk: Kecskeméten a majdani Mercedes gyár
humán erőforrás tervezői olyan Bsc. végzettségű mérnököket keresnek, akik
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hajlandóak karrierjüket a gyárban, a szalag mellett elindítani azzal, hogy ki-ki
tehetsége-, hajlandósága és erőfeszítései eredményeként juthat, lépésről lépésre –
Lajtán inneni – kifejezéssel élve – „magasabbra”. Mert úgy tűnik – a Lajtán túl, a
képességeket és az erőfeszítést tartják a legfontosabbnak.
24. Kutatásunk során komoly erőfeszítéseket kellett tennünk, hogy interjúalanyaink
panaszáradatai mögé nézhessünk. Ezek között sok panasz hangzott el a hallgatók
motiválatlanságáról, törekvéseik szakmai megalapozatlanságáról, sajátos kredit
vadászatukról és teljesítményeik halogatásáról. A panaszok – természetesen – nem
minden hallgatóra igazak – valóságtartalmáról a hallgatókkal, a munkaadókkal
folytatott interjúink során magunk is meggyőződtünk. Úgy véljük nem a bolognai
rendszerű képzésben van a hiba. Sőt a duális képzés felszámolása alkalmas alapot
teremtett ahhoz, hogy a képzési rendszer a Mercedes által követett értékeket a
tanulókon illetve a hallgatókon érvényesítse.
1.9. Javaslatok a feszültségek mérséklésére
1. A munkaerő kereslet és kínálat folyamatainak összehangolására számos aktív lépésre
van szükség
• A kereslet –kínálat előrejelzések időszakos megvalósítására
• A Diplomás Pályakövető vizsgálatok elvégzésére
• A megfelelő becslések és vizsgálatok alapján a kormányzatnak kötelessége
tájékoztató programokat működtetni, s ennek keretében a középiskolákban
egyrészt általános pályaorientációs tevékenységet folytatnia, másrészt olyan
célzott szakmai pályaorientációt működtetni, amely lehetőséget ad a diákoknak
arra, hogy bepillantsanak, megtapasztalhassák az egyes – választhatószakmákat.
2. . A felsőoktatási intézményekre nehezedő tömegnyomást csökkenteni szükséges, olyan
lépésekkel, amelyek egyértelmű elvi alapokon állnak
• A kormányzat kötelessége olyan rendszereket működtetni, amelyekkel a
várható munkaerő kereslet, azaz az egyéni jövedelemszerzés várható területei
•
•

felé orientálja a pályaválasztókat és pályamódosítókat
A költségvetési normatív finanszírozás csupán a becsült szükségletekig
terjedhet, mind abszolút mennyiségében, mind szakmaszerkezetében
A felsőoktatás nyitott mindenki számára, aki megfelel a belépési
követelményeknek és az állam vagy saját maga vállalja a képzés költségeit
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•

•

•

•

Olyan felsőoktatási rendszert szükséges működtetni, amely csökkenti és
normalizálja a felsőoktatási intézmények hallgatói létszám növelés irányába
ható érdekeit.
A kereslet–kínálat mennyiségének összehangolása nem a felsőoktatási
intézmények feladata, azonban az intézmények feladata a képzések
tartalmának kereslethez való igazítása
A képzések tartalmának alakításában – az akkreditációban jól megválasztott
szabadságfok keretei között – a felsőfokú intézmények önállóságát érdemes és
szükséges fenntartani, annak érdekében, hogy saját képzési tradícióikra,
oktatói kutatói állományukra és a számukra releváns hallgatói-/ill.
munkaerőpiacra építve fejleszthessék a képzést
Szükséges kimondani, hogy nyújtson a Bsc. és az Msc. képzés egyaránt a
munkaerőpiacra orientált képzést. A képzés megfelelőségének, minőségének
fokmérője a kilépők munkaerőpiaci beválása.

3. A felsőoktatási intézmények és a számukra releváns munkaerőpiac közötti kapcsolat
tovább fejlesztendő. Ezért szükséges, hogy a kormányzat olyan szabályozási kereteket
teremtsen, illetve a meglévőket úgy fejlessze tovább, hogy mind a vállalati , mind az
oktatási szféra erre ösztönözve legyen. E területen tovább kell erősíteni az
egyetemi/főiskolai és a vállalati szféra kapcsolatát ösztönző rendszer-elemeket
4. A komplex együttműködések kialakítását javasoljuk a képző intézményeknek,
olyanokat, amelyek előmozdítják és bővítik a hallgatók munkahelyi gyakorlatát, a
szakdolgozati témák, és a kutatási tevékenység melletti kapcsolatokat. Érdemes példát
venni az e tanulmányban bemutatott BMF – megoldásról
5. A hallgatói gyakorlatok közül a kooperatív képzés megszervezését javasoljuk minden
intézménynek. De az Msc. képzés keretében megfelelő lehet- tapasztalatunk szerint –
a külső vállalati és egyetemen belüli gyakorlatok kombinációja.
6. Több követendő példával találkoztunk a hallgatók külső szakmai gyakorlatának
szervezésére, nyomon követésére, oktatói támogatására fordított intézményi szakmai
és menedzsment kapacitások biztosítására. Ezeket ajánljuk az intézményeknek és
jelezzük, hogy e példák minden esetben tartalmasabbá tették a vállalatok és az
intézmények közötti kapcsolatokat, amelyek szakmai és anyagi haszonnal is járnak.
7. Erőteljesen javítani szükséges az egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók
jövedelemszerzési lehetőségeit. Ezen belül az tűnik a legjobb megoldásnak, ha az
egyetemek az oktatás-kutatás- tudományos munka és külső megbízások
megvalósításában való részvételt az egyéni illetve kutatócsoportok teljesítménye
alapján differenciáltan finanszírozzák. Hosszabb távon csak ilyen módon fenntartható
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az intézmények humán erőforrás ellátása, és annak lépéstartó oktatói-szakmai
fejlődése.
8. Követendő példának tartjuk azokat az egyetemi /főiskolai kezdeményezéseket,
amelyek a középiskolai diákság szakmai orientálására és felkészítésére irányulnak.
9. Az oktatási intézményektől csak akkor elvárható az emelt szintű érettségi belépési
követelményként való meghatározása, ha a finanszírozási rendszer a mainál kevésbé
épít a hallgatói létszámra.
10. A bolognai endszer soron következő felülvizsgálatára a következő javaslatokat tesszük
• Szükséges a tanárképzés teljes áttekintése, a 3+2 éves képzés során keletkező
feszültségek feloldása, valamint - a tanári pálya iránti - bolognai rendszertől
függetlenül csökkenő érdeklődés helyreállítása, lehetőségeinek feltárása
• A Bsc. képzés 8 félévre való kiterjesztése (lásd ) oly módon, hogy a Bsc. 7
félévében mindenki számára legyen kötelező a 4 hónapos külső vállalati gyakorlat,
azonban a 8 félévben választani lehessen a külső gyakorlat és az Msc.-re való
elméleti - elmélyítő felkészítés között.
• Olyan szabályozást kellene életbe léptetni, amely a kis és középvállalatok számára
is lehetővé teszi a gyakornokok fogadását.
11. Amint a finanszírozási rendszerben csökken a hallgatói létszám utáni finanszírozás
jelentősége, fokozatosan szükséges növelni a hallgatói teljesítmény-követelményeket.
Meg kéne szüntetni a nem teljesítő hallgatók és az intézményi finanszírozás közötti
érdekkapcsolatot.
12. Figyelembe véve a munkaerőpiacon, a diplomás munkakörökben végbemenő
változásokat, át kéne tekinteni a „technikusi”, a felsőfokú szakképzettséget szerzett
„mérnökasszisztensi”, és a Bsc. képzések és végzettségek kapcsolatait, figyelembe
véve az egyes szakmacsoportokban kialakult – működő munkakörök szakmai igényeit.
E képzéseket össze kéne hangolni, a valóságos munkaerőpiaci követelményeknek
megfeleltetni oly módon, hogy a gyakorlat/elmélet arány igazodjon a
munkamegosztásban kialakult igényekhez. Érdemes lenne érvényesíteni a bolognai
rendszer lineáris alapelvét a felsőfokú szakképzés vonatkozásában: ezt a képzettséget
a Bsc. képzés részévé tenni. Ez a megoldás biztosíthatná, hogy a Bsc. képzést
elvégezni nem tudók a munkaerőpiacon értékes szakmához jussanak. Csökkenjen
annak veszélye, hogy a Bsc. diplomát - nem megszerzők szakképzetlenül lépjenek ki a
munka világába.
13. A jelenlegi tömegképzési körülmények között szükségesnek látszik a tudásátadás
módszereinek változtatása. Az úgynevezett nagyelőadások hasznosulása rendkívül
csekély, miközben e forma csak mérsékelten csökkenthető. Meg kéne találni a
tudásátadás könnyebben befogadható módszereit.
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2. A MUNKAERŐ KERESLET ÉS KÍNÁLAT EGYENSÚLYA, A
MUNKAERŐPIACI KÖRNYEZETBEN LEZAJLÓ FOLYAMATOK
A munkaerő kereslet és kínálat egyensúlyi állapota az Uniós iránymutatások kívánatos
eredményét tükrözik. Az ajánlások olyan beavatkozásokra sarkallnak, amelyek a munkaerő
kínálatot a munkaerő kereslethez, azaz a gazdaság igényeihez igazítják. Vagyis azt javasolják
a tagállamoknak, hogy a foglalkoztatottság szintjének emelése, az iskolarendszerű és
felnőttképzésre irányuló oktatási/ képzési politika mellett a foglakoztatás- és a munkaerőpiaci
politika alakításával törekedjenek a munkaerő kereslet kielégítésére. Gyakorlatias
megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy a képzési kibocsátás belső szakmaszerkezeti
arányainak kellene a munkaerő kereslet szakmaszerkezetéhez igazodnia. 6
E kívánalom mögött versenyképességi kérdések húzódnak meg: A gazdasági szereplők
szempontjából igen egyszerű a kérdés: ha nincs megfelelően képzett (és gyakorlott)
munkaerő, akkor annak „előállítása” költségekkel jár. E tekintetben a nemzetközi elemzések
egyértelműen kimutatják Európa hátrányát – mind az alacsonyabb képzettségű kékgalléros
munkaerő terén (a távol-keleti országokkal, és a bevándorlókban kifogyhatatlannak tűnő
USA-val szemben), mind a legmagasabb képzettségű, kutatás-fejlesztés - innovációra kész
munkaerővel kapcsolatban (ma még az USA-t említik első helyen, de látható már a távolkeleti előretörés is.)
A kereslet-kínálat meg nem felelésének problémáival az Unió országai már évtizedek óta
küzdenek, meglehetős sikertelenséggel. Nálunk még csak néhány éve vált láthatóvá a
probléma: a munkaerő kibocsátás szakmaszerkezete egyre jelentősebb mértékben tér el a
kereslettől.7
Úgy tűnik, hogy az Unióban már tudomásul vették, hogy az ifjúság a legmagasabb
képzettség megszerzésére törekszik, s ezért az Unióban a kékgalléros munkakörök betöltése
a migrációs politikától függ.8 Az elmúlt években csatlakozott 12-ek - köztük Magyarország6

Employers’ Analysis of the Key Challenges Facing Europe’s Labour Markets

http://www.ueapme.com/docs/various/2006/061030_employers_analysis_labour_mkts.pdf
7

2002-ben a „ Válasz nélkül a munkaerőkereslet „ (FMM számára készített kutatási jelentés , 2004-ben :
A munkaerőpiaci igények és a szakképzési rendszer közelítése c. (Felnőttképzési füzetek 11.szám 2005.) kutatási
jelentéseinkben számszerűsítettük a jelenség mértékeit.
8
Christina Boswell, Silvia Stiller and Thomas Straubhaar: Forecasting Labour and Skills Shortages:
Hamburg Institute of International Economics (HWWA) Paper Prepared for the European Commission,DG
Employment and Social Affairs ,July 2004
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is „munkaerőforrásként” jelenik meg Európában, elsősorban a szakképzett kékgalléros-,
másodsorban a diplomás hiányszakmák vonatkozásában. Az újonnan csatlakozott
országokból elindult migráció – a magasabb bérek miatt- figyelmeztethet bennünket arra is,
hogy a hazai kékgalléros valamint az egészségügy területén jelentkező diplomás és középfokú
képzettséget igénylő munkakörökben jelentkező munkaerőhiány kiegyenlítésének nem lesz
kiapadhatatlan forrása a kárpátaljai, a felvidéki és az erdélyi munkaerő.
Megközelítésünk szerint a munkaerő kereslet és kínálat egyensúlyi-egyensúlytalansági
állapotát a munkapiac szereplői és a szereplőket vezető célok, cselekvéseiket meghatározó
külső tényezők: kényszerek, érdekek és nem utolsó sorban különféle, tradíciókra is
támaszkodó beállítódottságok határozzák meg.
E „rendszer” főszereplői egyrészt a tanulók, pályaválasztók munkavállalók, mint (potenciális
munkaerő kínálat) másrészt a foglalkoztatók- a munkaerő kereslet „képviseletében”
harmadrészt az oktatási intézmények, mint a munkaerő előállítói. E három szereplő
„játékterét” a különféle kormányzati- önkormányzati politikák alakítják, ha tudják, vagy
merik.
Napjainkban nem beszélhetünk egyensúlyról, úgy tűnik a három szereplő öntörvényei
szerint, egymástól függetlenül működik. A munkaerő kereslet és kínálat végletesen elszakadt
egymástól. Ennek következményeként a néhány évvel ezelőtt még vitatott kérdést ma már
senki sem vitatja, mivel a mindennapokban is érzékelhetővé vált a kékgalléros szakképzett
munkaerőhiány, a már érzékelhető diplomás munkaerő túlkínálat – egyes területeken, s a
munkaerőpiac által nem igényelt szakképzetlen munkanélküliek tömegének nem kívánatos
reprodukciója.
A kormányzati beavatkozások – a liberális politika elveinek megfelelően – követő jellegűek: a
már tapasztalt, égbekiáltó diszfunkciókat próbálják befolyásolni, többnyire az ösztönzés,
ritkábban a kényszerítés - közvetett szabályozási eszközeivel. 9
Az egyes szereplők mozgását, törekvéseit, vagy sodródását meghatározó tényezők vizsgálata
évek óta folyik.
Közgazdasági és szociológiai szempontból egyaránt vizsgálják a pálya, szakmaválasztók, a
potenciális munkaerő szakmaszerkezetet alakító egyéni döntéseit. A hazai oktatáskutatók
többsége a továbbtanulás, illetve a továbbtanulási döntéseket befolyásoló tényezők
szempontjából vizsgálja a kérdést. E megközelítésben a feltett kérdés nem az, hogy a
„létrejött munkaerő” szakmai szerkezete milyen mértékben felel meg a munkaerő keresletnek,
hanem az, hogy az egyéni tanulási karriereket miként befolyásolták a családi háttérből és az
9

A felsőoktatási és a szakképzési törvény 2005-7 közötti módosításai arra(is) irányulnak, hogy a képző
intézmények finanszírozása és munkaerőpiaci igények szerinti működése közötti kapcsolatot megteremtse.
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iskolarendszer működéséből eredő szelekciós mechanizmusok. A kérdés, itt
egyenlőség/egyenlőtlenség kérdéssé változik: mely társadalmi csoportok (gyerekei) jutottak
több és melyek kevesebb –oktatást szolgáló közforráshoz? 10
A tulajdonképpeni munkaerőpiaci- közgazdasági megközelítés szintén nem a kialakuló
szakmaszerkezet szempontjából vizsgálja a kérdést. A feltett kérdés az, - figyelmen kívül
hagyva a közforrások felhasználásnak problémáját- hogy a diplomaszerző egyén gazdasági
döntése/befektetése megtérül-e?
Az elmúlt évek hazai – utánkövetési vizsgálatokon alapuló kutatásai szerint a diploma
megszerzése - a középfokú végzettséggel szemben- megtérülő befektetés, ugyanis a
diplomások tényleges keresete (ugyan az elmúlt évtizedben csökkenő mértékben) lényegesen
magasabb a középfokú végzettségűeknél. 11
Az oktatási rendszer kutatói mind a középfokú, mind a felsőfokú képzési intézményrendszer
vonatkozásában számos ellentmondásra világítottak rá. Így arra is, hogy az intézmények
finanszírozási rendszere nem ösztönöz a munkaerőpiac mennyiségi és tartalmi igényeinek
figyelembevételével a szakmaszerkezet alakítására, sokkal inkább az intézmények önérdekei
érvényesülnek. Ezek pedig a tanulói kereslet kiszolgálását jelentik.
Számos kutatás rámutatott arra is, hogy a tanulói keresletet alig befolyásolja a tényleges
munkaerőpiaci kereslet. A gazdasági rendszerváltás okozta leépülés, szerkezetváltás
szétszakította a pályaválasztók és a munkaerőpiac között évtizedek alatt kialakult organikus
kapcsolatokat, amelyek segítették a tájékozódást pálya és karrierválasztást. Ennek helyébemég nem léptek be –kellő hatékonysággal- a tájékoztatási célú információs rendszerek.
A kereslet és kínálat- legalább viszonylagos egyensúlyának kialakulását nehezíti az is, hogy a
hazai gazdaság munkaerő szerkezeti kereslete folyamatos átalakulásban van. Új gazdasági
szereplők jelennek meg, új munkaszervezeti és technológiai megoldásokat alkalmazva,
miközben a hazai gazdasági szereplők keresik a helyüket a nemzetközi munkamegosztásban.
Közgazdasági szempontból nemcsak az a kérdés, hogy mennyibe kerül a gazdasági szereplők
alkalmazkodása a munkaerő kínálathoz, hanem az is, hogy a költségvetés milyen
hatékonysággal használja fel az oktatásra fordított költségeket, és mennyit költ a
szakképzettségi szerkezet korrekciójára?
A kívánatos egyensúlyt úgy képzeljük el, mint egy félkeményre felfújt luftballont, amelyben
éppen annyi levegő van, hogy felveszi kerek formáját, de bármelyik pontján érintjük,
behorpad. Az elképzelt luftballon a levegőben van. Ez azért lehetséges, mert minden oldalról
10
11

Lásd például Lanner Judit, Martonfi Győrgy munkáit
Lásd Galasi Péter a 2000. év óta többször megismételt kutatásait
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támasztja egy-egy érdekcsoport, saját céljai, illetve saját mozgását meghatározó folyamatok,
szabályozók kényszerek.
Az elképzelt egyensúlyi állapot akkor van jelen, amikor a különféle oldalakról és különféle
felületeken a luftballont támasztó érdekcsoportok felöl érkező nyomások kiegyenlítik
egymást: a ballon tartja gömb alakját, nem pukkad ki és levegőben „áll”.
A gazdasági szereplők alkalmazkodásának -kutatásaink szerint - számtalan eszköze van.
• A munkavállalók képzése (részben állami forrásokból)
• az élőmunka-takarékos technológiák alkalmazása, amellyel a kékgalléros
szakképzett munkaerő hiányára válaszolhatnak,
• a munkakörök dekvalifikációját előidéző munkaszervezési megoldások,
• az informatikai rendszerek bevezetése, amelyekkel a diplomás munkaerő
szükséglet csökkenthető, s több egyéb megoldás között –
• végső megoldásként a vállalkozás egészének, vagy egy tevékenységcsoportjának külföldre telepítése.
• A vállalkozások kényszerű felszámolása
A költségvetési politika formálói – még ha érzékelik is- a képzési kibocsátás (kínálat) és a
munkaerőpiaci kereslet közötti -növekvő – meg nem felelést (zavart), nyíltan semmiképpen
sem kezelik közgazdasági-költségvetési- hatékonysági kérdésnek. Sokkal inkább politikaitársadalompolitikai kérdésnek tekintik: azt mérlegelik, hogy milyen lenne a felsőfokú, vagy
bizonyos szakmák felsőfokú képzései finanszírozáson keresztüli korlátozása, vagy miként
lehetne a középfokú képzést igénylő hiányszakmák választásának - finanszírozás növelésével
történő ösztönzése. A nyílt, radikális korlátozást elvetik, követve a liberális elveket és tartva a
társadalom ellenállásától. A lopakodó korlátozásnak már látjuk nyomait. De rögtön hozzá kell
tenni, hogy a -tanszabadság mellett- a munkaerő szakmaszerkezetének kereslethez való
közelítésére a kormányzati politika csak korlátozott hatással van, hiszen a továbbtanulók
maguk dönthetnek az „önköltséges” képzésben való részvételükről.
A hazai munkaerő kínálat alakulásától is függ, hogy a gazdasági szereplők által alkalmazott
eszközök milyen mértékben szolgálják a hazai gazdaság eredményességének alakulását és a
társadalom törekvéseit.
A közgondolkodást ma még nem kellő mértékben alakítják a munkaerőpiaci kereslet kínálat
tényei. Sőt, olyan általános felfogás is uralkodik, amely szerint a legmagasabb színtű
képzettség a legbiztosabb pozícióhoz vezet a munkaerőpiacon. Ezt a vélelmet a tudás alapú
gazdaságról szóló céltételezéssel szokták alátámasztani. „Sajnos” a munkaerőpiaci pozíció és
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a képzettségi szint között még számos közvetítő mechanizmus is elhelyezkedik. Ezzel
összefüggésben igen magas a munkavégzés, illetve ennek során megszerzett gyakorlat,
szükségessé váló tudás szerepe. Itt már nem kétséges, hogy a megszerzett tudás az
értéktermelővé válik. Ugyanakkor az iskolai tudás, -bármilyen sok, vagy „magas szintű” is az,
a megfelelő gazdasági közeg nélkül nem különösebben értékes, legfeljebb csak lehetőséget
ad, ha a megfelelő közegbe kerül. Sajnos azt is látjuk, hogy a hazai gazdaság pozíciója az
innováció terén meglehetősen gyenge, s a munkavállalóval szemben támasztott
követelményeket a hazai gazdaság-követő jellege határozza meg.
2.1. Nemzetközi munkamegosztás és a hazai munkaerő kereslet
A hazai munkaerőpiacon tapasztalható jelenségek érthetetlenek a világgazdaságban lezajló
folyamatok ismerete nélkül. Ma már közhely, hogy az ország gazdasága export-orientált,
mégsem nézünk szembe azzal, hogy ennek a munkaerőpiaci keresletre, annak
szakmaszerkezetére is van hatása. E hatást, nemcsak az ingadozó konjunktúra közvetíti
foglalkoztatási következményeivel, hanem a munkamegosztáson is jelentkezik. Tudvalevő,
hogy az elsődleges piacokon, ahol a végtermékeket értékesítik, jelentős és növekvő rész van
nemzetközi vállalatok kezében, amelyek ugyan – nem könnyen teljesíthető magas
technológiai ill. szolgáltatási követelmények mellett előszeretettel fogadnak hazai
beszállítókat, de a marketing munkát, a kutatás fejlesztést, a termelés-szolgáltatás technikai
feltételeinek megteremtését nem könnyen adják ki a kezükből. Ebből az is következik, hogy a
hazai multinacionális és magyar vállalatok, (a legjobbak, legperspektivikusabbak)
tulajdonképpen egy nemzetközi munkamegosztás részeként működnek, de feladataikat, ebből
következően szakember igényüket a multinacionális vállalati központok határozzák meg. A
kérdés mindig az, hogy melyek azok a tevékenységek amelyeket a nemzetközi vállalatok
központjai megérettnek látnak az áthelyezésre. Döntéseiket, az öldöklő árverseny mellett,
amely az olcsóbb munkaerő felé terelné őket, a társadalmi erőviszonyok is befolyásolják. Egy
példával élve: általában a kutatás-fejlesztésben és a marketingben dolgoznak a legjobb
érdekérvényesítő képességű társadalmi csoportok, azok, amelyek a végsőkig ellenállnak
annak, hogy tevékenységüket például Közép-Kelet Európába telepítsék. Ezt a csoportot követi
a gyártás-,vagy szolgáltatás tervezés-szervezés stb. A feladat áttelepítésnek ennél jóval
kevésbé képesek ellenállni a tényleges termelők- kivitelezők, legyenek mérnökök vagy
munkások. Ez utóbbiak feladatai fokozatosan távolabbi országokba kerülnek, köztük lehet
Magyarország is. Dekonjunktúra esetén a leépítés sorrendje pont fordított.
Mindebből az következik, természetesen tendenciának még nem minősíthető kivételek
mellett, hogy a világ, de döntően az európai munkamegosztásban kivitelezői pozícióban

3K CONSENS IRODA

66

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé ?
vagyunk, s a hazai munkaerő keresletet döntően ez határozza meg. Ezzel magyarázható, hogy
Magyarországon a szakmunkások iránti kereslet a legerősebb s ezt követi a mérnök, valamint
a vállalatok, pénzintézetek működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges kereskedők és
közgazdászok iránti kereslet. De azt is látni kell, hogy növekvő számban csak addig van
szükség mérnökökre, közgazdákra, kereskedőkre, ameddig a kínálathoz megfelelő arányban
társulnak szak-, és betanítható munkások. Az arány – hozzávetőleg- egy az öthöz.
Emellett a munkaerő keresletben jelentős szerepe van a demográfiai tényezőknek – egyébként
ez a tényező zavarja meg a tisztánlátást, mivel a folyamatos nyugdíjazások és/ illetve
pályaelhagyás miatt bizonyos mértékű kereslet mindig, minden szakma iránt jelentkezik.
Ennek mértéke, az adott szakmában lévők átlagéletkorának figyelembe vételével
megbecsülhető. Száz nyugdíjba menő - magasabb átlagéletkorú- mérnökök vagy fémipari
szakmunkások helyébe évente 3-3, a fiatalabb informatikusok helyébe évente 2 pályakezdő
léphet, ha egyébként nem bővül a foglalkoztatás, és nem változnak a technológiai- vagy a
munkaszervezési megoldások.
Természetesen a hazai gazdaságban jelentős foglalkoztató erővel bírnak a mikró és
kisvállalkozások Hozzávetőleg 300 ezer önfoglalkoztató vállalkozás, és ugyanennyi 10 főnél
kevesebbet foglalkoztató vállalkozás a vállalkozókat is beszámítva 1,3-1,4 millió ember
számára teremt munkát-megélhetési lehetőséget. 4 millió aktív dolgozó egyharmadát
foglalkoztatja ez a szféra. E vállalkozások túlnyomó többsége a helyi, illetve hazai piacra
gyárt termékeket, illetve ad el szolgáltatásokat. A körben a kereskedők mellett, a gazdasági
szolgáltatásokat
végzők
között
többszázezernyi
mérnök,
közgazdász,
társadalomtudományokban képzett szakember, tehát diplomások dolgoznak vállalkozóként,
vagy vállalkozók partnereiként. E körben a vállalkozások fluktuációja magas: létrejönnek,
abbahagyják, tönkremennek, helyükbe újak lépnek, azonos vagy új termékkel szolgáltatással. E vállalkozások magas fluktuációját sok tényező magyarázza, köztük az is,
hogy a hazai iskolákban, miközben folyik a szakmai képzés közép vagy felsőfokon, alig esik
szó – ha egyáltalán- a vállalkozásról, mint szakmáról.
A kereslet-kínálat egyensúlyának közelítése azt igényli, hogy a sokszereplős „tér” szereplői
között sokrétű közvetítő mechanizmusok alakuljanak ki. A munkaerő keresleti és kínálati
szerkezet egybevetése, a szakmákkal szemben támasztott tartalmi igények megismerése, a
képzésből kikerültek beválásának elemzése és mindezen információk közvetítése, nyilvánossá
tétele csupán egy, de alapvető eszköze a munkaerőpiaci kereslet és kínálat közelítésének12

12

A munkaerőpiaci kereslet-kínálat közelítés elősegítésére az Unió a szereplők informálásában látja a
megoldást, s ezért számos átfogó kutatást finanszírozott mind a várható munkaerőpiaci kereslet, mind a képzési
kibocsátás megismerésére. Figyelemre méltó a „Médium –term forecast of occupational skill needs in Europe:
an overview c kutatás (2007) , amelyet Rob Wilson koordinált (University of Warwick Institute for Employment
Research)
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Kutatásunk számos ellentmondást, a munkaerő kereslet és kínálat egyensúlyának zavarait, az
alkalmazott technológiák és munkaszervezési eljárások változásait, s ezáltal a szakmákkal
szemben támasztott elvárások gyors változásait is felszínre hozott.
2.2. Megismerhető-e, előre jelezhető e a munkaerő kereslet?
Széles körben elterjedt az a nézet, amely szerint a munkaerőpiac munkaerő iránti igényeit
nem lehet előre jelezni, mert a gazdasági folyamatok – konjunktúra és dekonjunktúra –
nagyon gyors változásokat mutat. E nézetet képviselők szerint, különösen nem lehet olyan
közép és hosszútávú előrejelzéseket tenni, amely alkalmas volna az oktatási intézmények
képzési, szakmaszerkezeti struktúrájának befolyásolására, valamint a pályaválasztók hiteles
tájékoztatására. Véleményünk szerint az előrejelzés alapvető problémáját nem a konjunktúra
kiszámíthatatlansága okozza, hanem egyrészt a gazdasági folyamatok és a foglalkoztatás
mennyiségi kapcsolata- összefüggései, másrészt a munkaerő kereslet és kínálat két eltérő
kategóriarendszere közötti kapcsolat megteremtése jelenti. Ugyanis a kereslet –
munkakörökben, a kínálat képzettségekben „fejezi ki magát”.
Bár nem állítjuk, hogy így „pontos” előrejelzéseket lehetne tenni, csupán annyit, hogy
mennyiségekkel is jellemzett folyamatok, tendenciák felfedezhetők, leírhatók, amelyek
megfelelő tájékozódási pontokat jelölhetnek ki mind a munkaerőpiaci igényekhez igazodó
képzési szerkezet meghatározásához, mind ahhoz, hogy a pályaválasztók az adatok,
tendenciák ismeretében hozhassák meg döntéseiket.
Azt az állításunkat, miszerint lehetséges a mennyiségek és tendenciák tekintetében
előrejelzéseket tenni, számos érvvel alá lehet támasztani. Ezek közül az a legfontosabb, hogy
a gazdasági –de még az igazgatási- szervezetek működésének is van logikája, amelyet nem
változtatnak egyik napról a másikra. E logika, rendszer az alkalmazott technológiákban,
munkafolyamatokban és a munkaszervezési megoldásokban lelhető fel.
A technológiák valójában berendezések, gépek, munkaszervezésen alapuló standard vagy
esetleges eljárások/utasítások, valamint a feladatmegvalósító ember egymásra ható
„tevékenységei”. A munkaerő-kereslet alapvetően annak függvénye, hogy a feladat
megvalósításához milyen technológiákat alkalmaznak. Az elmúlt évszázadban – a
tevékenységterületektől függően – egyre több szaktudást „oltottak be” gépekbe,
berendezésekbe, s ez mennyiségében és szakmai tartalmában is megváltoztatta az emberek
termelésben betöltött szerepét, termelő tevékenységeik tartalmát. A nem berendezés alapú
tevékenységek mögött egyre több racionális munkaszervezési eljárás standardizálódott, ezek
alapján változott, hogy milyen tudásokkal rendelkező embereket kell alkalmazni, közöttük
milyen feladatmegosztást kell kialakítani a munka eredményes elvégzéséhez.
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Az alkalmazott gépi, szervezési technológiák, illetve ezek mindenkori kombinációi
határozzák meg az adott tevékenység megvalósításához szükséges munkaerőigényeket. A
piaci szférában a technológiák megválasztását a piaci szereplők közötti verseny, illetve
versenypozíció határozza meg elsődlegesen: a szereplők által „birtokolt” piacok mennyiségi
és tartalmi követelményei, a költséghatékonyság, a rendelkezésre álló beruházási és működő
tőke, a rendelkezésre álló munkaerő szakmai, fizikai képességei. A bürokratikus, nem piaci
szférában – például az igazgatásban – a költségvetési kényszer erőssége-gyengesége, a
foglalkoztatáspolitikai szempontok, az alkalmazott eljárások-megoldások (tehát a választott
technológiai munkaszervezés), az igazgatás tartalmával szemben támasztott külső fogyasztóiválasztói igények, és még sok egyéb szempont határozza meg a technológiák megválasztását.
A piaci körülmények között működő vállalkozások szellemi tevékenységei, illetve a
hagyományosan szelleminek nevezett tevékenységet végzők közötti munkamegosztást
egyrészt szervezési, másrészt a vállalkozások működtetését részben leképző informatikai
rendszerek segítik. E rendszerek standardizált feladatmegoldásaival a vállalatok tervező,
nyilvántartó, gazdasági számításokat végző, kereskedelmi stb. tevékenységeit „veszik át”
részben vagy egészben, új részfeladatokat adva a munkavégzőknek, és ezzel csökkentve is az
érintett funkciókat ellátók számát. Tehát a vállalatok irányításához szükséges íróasztali
feladatok alapvetően megváltoztak az informatikai alapú vállalatirányítási rendszerek
bevezetésével. A korábban szükséges tudások fölöslegessé váltak, a feladatok
megvalósításához szükséges szakemberek száma is változott, más tudások és készségek
bizonyultak szükségesnek.
Egy-egy működő gazdaságban, társadalomban egy adott „pillanatban” különböző
technológiák működnek egymás mellett: tudás, gyakorlat, készség, tartalmában és
mennyiségében eltérő igényeket támasztva a munkaerővel szemben. Egy-egy termelési,
illetve tevékenységi ág/terület egy időben működő technológiái (egyfelől a verseny, másfelől
a szakmai megoldások „terjedése” és egymásra hatása következtében) közelítenek
egymáshoz, sok hasonlóságot mutatnak. Ennek következtében a munkaerővel szemben
támasztott mennyiségi és tartalmi követelmények is közelítenek.
Különböző termelési ágak (például az autóalkatrész-gyártás és az építőipari tevékenység)
nemcsak abban a tekintetben állnak távol egymástól, hogy egészen más szakmákat kell
bevonni a megvalósításba, hanem hogy másfajta képességek és készségek szükségesek a
munkamegosztás bármely területén.
A technológiák és a szakmák tartalma, a munkaerő igényelt mennyisége állandó változásban
van, de ez a változás nem áttekinthetetlen, hiszen a feladatmegoldás technológiája, illetve
eljárásai a beruházások és szervezeti megoldások költségei miatt viszonylag lassan változnak.
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Egy-egy technológiai típus kényszerítő erővel bír az alkalmazott tudások/szakmák és az
alkalmazott munkaerő mennyiségére, viszonylag állandóvá téve azokat. Egyes iparágakban ez
az állandóság évtizedekre, másokban rövidebb periódusra szól”13.
Az alapvető kérdés – amelyet az előrejelzésnél meg kell oldani mégsem ez, hanem az, hogy a
foglalkoztatásban, illetve annak munkaköri-szakmaszerkezetében találunk-e olyan átfogó
alapelvet, logikát, amely rendszerszerűvé, azaz előre kalkulálhatóvá teszi jövőbeli alakulását.
Korábbi kutatásainkban az alkalmazott munkaszervezési eljárások és technológia
viszonylagos állandóságában, lassabb változásában találtuk meg azt a logikát, amely a
munkaszervezetek foglalkozatási gyakorlata mögött meghúzódik. Itt érdemes elmondani,
hogy az 1999-2004 közötti kutatások során egészen más logikával dolgoztunk. Akkoriban
minden felkeresett munkaszervezetben megkérdeztük minden szakmára-, ill. szakmacsoportra
vonatkozóan, hogy megítélésük szerint 3, 6, 10 év múlva a jelenlegihez képest hány
százalékkal több vagy kevesebb embert fognak foglalkoztatni a vizsgált munkakörökben. Már
a válaszoknál érezhető volt a bizonytalanság. Az adatok feldolgozása során az eredmények
esetlegessége, logikátlansága igazolta az előrejelzés e módszerének alkalmatlanságát.
Ekkor tértünk át az új alapelvre, amely szerint a közszolgálati vagy piaci munkaszervezetben
alkalmazott munkaszervezési eljárások és/vagy technológiák határozzák meg a
működtetéséhez szükséges szakértelmet, illetve azt a foglalkozási – szakma struktúrát, amely
a munkaszervezet, illetve a technológia eredményes működtetéséhez szükséges. Eszerint tehát
a munkamegosztás az alkalmazott technológia ill. munkaszervezési eljárások lenyomata.
E megfontolás alapján empirikusan megismerhető a munkaerő keresleti előrejelzés alapját
képező foglalkozási szakmacsoport struktúra, annak belső arányai14 s erre építve előrejelzési
számítások végezhetők az alábbi kiegészítő kutatásokból nyert mutatószámok alkalmazásával.
Ezek a következők voltak:
• demográfiai előrejelzés foglalkozási szakmacsoportokra
• ágazati és vállalati méret kategória és régió szintű konjunktúra előrejelzés
• ágazati és vállalati méretkategória szerinti foglalkozási-szakmaszerkezet változáselőrejelzés
6000 foglalkoztató empirikus vizsgálata alapján hoztuk létre a foglalkozási szakmacsoport
szerkezeteket – modelleket 5 munkaszervezeti méretkategóriára, 21 gazdasági ágazatra. Az
így kapott modelleket a KSH teljes körű, telephelyi adataival felszorozva jutottunk el 196
foglalkoztatási szakmacsoportot tartalmazó területi kategóriákra (régiók, megyék) is érvényes,
13

Dávid János – Fülöp Edit A munkaerő szakmaszerkezeti kereslet-előrejelzése , a kereslet és kínálat
egybevetése In .Munkaerőpiaci Kutatások , 2008, ÁFSZ

14
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a jelent reprezentáló foglalkozási szakmacsoport szerkezethez. E szerkezetekre végeztük el a
fenti három kiegészítő kutatásból nyert mutatók segítségével a munkaerő keresleti előrejelzés
számításokat. A számítások a 2006-2015-ös periódusra vonatkoznak.
Ennek alapján tehát megismerhettük a 196 foglalkoztatási-szakmacsoport elemből álló
jelenlegi szerkezetet és kiszámítottuk annak várható változásait, a demográfiai, a
konjunkturális és a szerkezetben várható belső változások figyelembevételével.15
A munkaerő keresleti előrejelzés vizsgálata megmutatta, hogy a 2006-2015 közötti tíz
esztendőben a jelenleg kicsit kevesebb, mint 4 milliós foglalkoztatás 5 százalékos emelkedése
várható (kb.185 ezer fő). Azonban demográfiai okokból a foglalkoztatottak várhatóan 30%
kilép a munkaerőpiacról (1,15-1,2 millió fő), akiket a munkaerőpiacra újonnan belépők, azaz
az iskolarendszerből kikerülők pótolhatnak, közülük, tíz év alatt 280-290 ezer diplomás.
Emellett munkaszervezési illetve technológiaváltás okokból 10 év alatt 150-160 ezer fő csak
úgy tarthatja meg munkahelyét, ha jelenlegi képzettségi szintjét „egy fokozattal” emeli.
Hozzávetőleg 66-70 ezer középszintű képzettségűnek diplomát, és 70-80 ezer főnek közép
szinten kell szakmai képzettséget szereznie.
A demográfiai folyamatok azt is mutatják, hogy a jelzett munkaerőigény pótlásához a belépő
újabb kohorszok létszáma nem lesz elegendő. Ez az abszolút, szakmaszerkezeti struktúrától
függetlenül számított hiány a kékgalléros szakmacsoportokban fog jelentkezni.
2.3. Az egyes szakmák iránt megnyilvánuló kereslet- ahogy a HR cégek látják
A munkaerő-kereslet és –kínálat, ill. a túlkereslet és túlkínálat kérdése valójában kombinált
statisztikai és becslési módszerekkel megismerhető probléma, a legkevésbé alkalmas az
interjú eszközével való megismerésre. Az alábbiakban ezért nem tulajdonítunk túl nagy
jelentőséget az egyes szakmák felsorolásának, hiszen nem tudható, hogy abban a tényben,
miszerint a vállalatok megrendelést adtak a közvetítő cégeknek a beszerzésre; a szokásos,
„normális” fluktuációból adódó kereslet jelenik-e meg, avagy a hiány. Ugyanakkor
kétségtelen, hogy a HR-, ill. a fejvadász-cégek által is terjesztett, erősített közvélekedés a
hiányról vagy a túlkínálatról közvetlen befolyással van az oktatási kormányzatra, a képző
intézményekre és magukra a pályaválasztókra. Ebből a szempontból nézve fontos
szociológiai tényeknek kell kezelnünk e vélekedéseket, akár túlkínálatról, akar
túlkeresletről szólnak.

15

A népszámlálás , látszólag hasonló adatsorát nem alkalmazhattuk, mert lakossági és nem a munkaadók
megkérdezésén alapult, Így a foglalkozási-szakmacsoport besorolás nem a tényleges munkaszervezeti/
technológiai munkamegosztásban elfoglalt helyet fejezi ki.
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E szakmák bemutatásán túl kiemeljük a nyilatkozatokból azokat a megfigyeléseket, amelyek
túlkereslet vagy túlkínálat kialakulásának okaira vonatkoznak.
Az informatikusok iránti kereslet az elmúlt 10 évben általában állandó és kielégíthetetlen
volt.
„Elég volt, ha elejtettük azt a megjegyzést, hogy mi tudunk informatikust
közvetíteni. Rögtön minden pénzt megadtak értük. Ez így volt 1999-ben, 2002-03
körül volt egy kis szakadás, akkor nagyon rosszul ment ez a piac, de 2004 közepe
óta töretlenül megy felfelé. A magyar piac nagyon nyitott, így nem ismer
határokat a fejlődés. De ha az amerikai tőzsdén köhintenek, akkor azt itt is
érezzük. Most is van egy ilyen köhögés, azt lehet érezni”.
A műszaki végzettségűek iránti érdeklődés a 2000-es évek elejétől tapasztalható. Ekkortól a
műszaki végzettségű pályakezdők hiánya dominálja a piacot.
„A vidéki telephelyű cégek számára különösen nehéz nyelveket beszélő, jó képességű
munkatársakat felvenni, mert az oktatási rendszer túl kevés műszaki végzettségű
embert képez. Akik kijönnek az iskolából azokat azonnal elkapkodják, miközben a
közgazdász végzettségűeknél egyensúlyban van a piac. 2003-tól a hagyományos
gyártó cégek megerősödtek, azóta jellemző a műszakiak hiánya.”
Gyógyszeripari kereslet változása, orvosok, gyógyszerészek, orvoslátogatói munkakörök,
pályakezdők
A 90-es évek közepétől 2005-ig folyamatos fejlődés zajlott a gyógyszeriparban, ami az
álláshelyek bővülésével is járt. Volt olyan cég és év, amikor egy éven belül megduplázódott
az orvoslátogató csapat. Ez lehetőséget adott a pályakezdők felvételére, mivel ilyen
létszámnövekedést tapasztalt munkaerővel nem lehetett elérni. A gyógyszergazdaságossági
rendelet azonban alapvetően változtatott a helyzeten. A gyógyszeripar dekonjuktúrába
került. 20-30 százalékkal csökkent az álláshelyek száma. Ez nagyban megnehezíti a
pályakezdők elhelyezkedését ezen a területen, lényegében minden végzettségre vonatkozóan.
Míg korábban az orvos-, ill. gyógyszerész-végzettségűek kitüntetett helyzetben voltak, ma
számukra is korlátozottabbak a lehetőségek – különösen amennyiben pályakezdők. Egyes
(magyar) cégek ragaszkodnak az előbbi végzettséghez. A jelenlegi kezdők helyzete azért
nehéz, mert egyidejűleg van a gyógyszeriparban dekonjunktúra, az egészségügyi rendszerben
pedig szigorítások. Rezidensek számára sem egyértelmű, hogy bejutnak az általuk kívánt
szakra, illetve intézménybe, a rezidensképzés után pedig szakorvosjelöltként különösen
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nehéz elhelyezkedni. Ezért ha egy orvos orvoslátogatóként helyezkedik el, a visszatérés az
orvosi pályához ma nehezebb, mint korábban.
„A gyógyszerészek számára a visszatérés könnyebb. „A mostani időszak pedig, ez már
kegyetlen, ez már kezdőellenes. Nem tudom, mi történik sokakkal, akik idén megszerzik a
diplomájukat, akár orvos végzettséggel, akár főiskolai végzettséggel”
„A gyógyszerészhallgatóknak jobbak a kilátásaik. A pályakezdő orvosok a külföldi
munkavállalásnál sincsenek túl jó helyzetben, mert ahhoz legalább rezidensi, de
inkább szakorvosi végzettség szükséges. Főiskolások esetében csak az alapfokú
nyelvvizsga az elvárás, kevesen vannak azok, akik ennél magasabb szintű nyelvtudással
rendelkeznek. Ez pedig nem elég a külföldi munkavállaláshoz.”
„Az orvoslátogató szakmában egy átlagos pályakezdői életrajzzal nagyon nehéz
elhelyezkedni. Ezért az utóbbi időben kialakult az a gyakorlat, hogy a pályakezdők nagyon
alacsony bérért is hajlandók dolgozni, csak azért, hogy be tudják írni az önéletrajzba, hogy
van gyakorlatuk, és bekerüljenek a szakmába.
„Szinte lehetetlen pályakezdőként elhelyezkedni, és ez nagyon nehéz, ha telnek a hónapok, és
akkor szinte bármennyiért elmennek dolgozni. Nagyon ritka, hogy valaki magasan megszabja
az árat, és a szokásos bérszintet kéri.”
Az elmúlt másfél évben nagyon sok változás történt a gyógyszerpiacon. A humán erőforrásközvetítő cégek tapasztalata szerint régebben könnyebb volt pályakezdőt ajánlani, mivel
rugalmasabbak voltak a feltételek.
„Most sokkal keményebbek a kritériumok, nagyon nagy nyomás van a gyógyszeripari
cégeken, teljesíteni kell, megszorítások vannak. Kevesebb rizikót vállalnak fel a cégek. Ez az
utóbbi másfél évben merevebbé tette rendszert, amit még merevebbé tesz, hogy nem mobilak
az emberek.”
A közvetítő cégek véleménye teljesen egybehangzó abban, hogy a gépész-, és
villamosmérnökök iránti kereslet az elmúlt években töretlenül növekedett. Azonban az
egyetemek igen lassan alkalmazkodtak a kereslethez, a munkaadók tartalmi és különösen a
gyakorlattal szembeni elvárásaihoz, s ezért a kezdő mérnököket nem minden cég szereti
alkalmazni. Ehelyett egymástól szipkázzák el a tapasztaltabbakat.
Az utóbbi években egyre inkább szaporodnak a call centerek. Ezek a vállalatok nem
igényelnek különösebb szaktudást, előszeretettel alkalmaznak olyan pályakezdőket, akik egy,
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vagy még inkább két nyelven képesek jól kommunikálni. Vannak olyan call centerek,
amelyek csak a nyelvtudás alapján válogatnak, ami munkalehetőséget nyújt bölcsészek
számára is. Más call centerek informatikusokat, mérnököket vagy közgazdászokat keresnek.
Az elmúlt egy-két évben még nagyobb az igény az IT-szakemberek iránt. Ez nem csak a
programozókra, hanem a Helpdesk munkatársakra is vonatkozik. Több cég érkezik
Magyarországra, és most már nem elsősorban Budapestre. A mérnökök évek óta nagyon
keresettek, és jelentősen növekszik az igény a több nyelvet beszélő munkatársakra. Ez
általában az angol, párosítva valamely speciális nyelvvel (pl. török, finn) a Shared Service
Center-ek számára, amelyek egy-egy szolgáltató tevékenységet regionális központokba
szerveznek. A call centerekben folyó munka valójában nem igényli a felsőfokú végzettséget.
„Például az idegen nyelvet beszélő közgazdászoknak is meg kell hozni azt a
kompromisszumot, hogy sales service centerbe elmenjenek tapasztalatot gyűjteni. Ezek a
feladatok középfokú végzettséggel elláthatóak lennének, de a középfokú intézményekkel
probléma, hogy nem nyújtják azt a fokú nyelvtudást, amire szükség van. A sales service
centerek számára a fejvadászcégnek világossá kell tenni, hogy a kiközvetített emberek
képzettsége jóval magasabb, mint ami ahhoz kell, hogy ezt a munkát ellássák, és magasabb,
mint azokban az országokban, ahol ezeknek a centereknek az anyavállalatuk, központjuk van.
Ott ezt a munkakört rendszerint középfokú végzettséggel töltik be, olyanokkal, akik
rendelkeznek a megfelelő nyelvtudással.”
Számos munkaerő-közvetítő cég specializálódott a call centerek munkaerőigényeinek
kiszolgálására. Ezt egyrészt az tette lehetővé, hogy e szolgáltató központok egyre nagyobb
számban telepedtek meg Magyarországon - Budapesten és más városokban -, másrészt az,
hogy e területen igen nagy a fluktuáció. A tapasztalatok szerint úgy tűnik, hogy a call
centerek csak viszonylag keveseknek (legfeljebb néhány ezer, vagy esetleg tízezer főnek)
jelent tartós munkahelyet. Ennek mindenekelőtt az az oka, hogy az említett központokban a
fiatalok nem maradnak hosszabb ideig; mivel ezeken a munkahelyeken túl szűkek a
munkakörök, és mivel hiányoznak a klasszikus vállalati területek, nincs túl nagy előrelépési
lehetőség sem; így ezek a vállalatok nagyon keveseknek jelent igazi perspektívát. A call
centerek – a vélemények szerint – nem fognak továbbállni, mert már Indiában is munkaerőhiány van. Az európai nyelvek miatt nehezen mozdulnak, annak ellenére is, hogy a bérspirál
elindult. Ezeken a munkahelyeken a fluktuáció 30 százalék feletti, és aligha várható, hogy ez
a trend gyökeresen megváltozik. Emiatt a jövőben is sok embert akarnak foglalkoztatni.
„Vannak olyan ügyfeleink, akik bejelentették, hogy a közeljövőben további 500 ember lenne
az igényük. És tudunk arról is, hogy további centerek fognak idejönni. Úgyhogy a nyelveket
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beszélő pályakezdők, ha valamennyire egyezik az elképzelésük a lehetőségekkel, 5 állás
közül tudnak válogatni.”
A nemzetközi gazdasági válságot megelőzően a pályakezdőkkel is foglalkozó budapesti és
közép magyarországi munkaközvetítők, valamint az idősebb, tapasztaltabb vezetői pozíciók
betöltésével foglalkozó, általában multinacionális cégek megrendelésére dolgozó fejvadászok
egybehangzóan állították, hogy a közép- és felsőfokú műszaki-informatikai végzettségűek
iránti kereslet töretlenül növekszik. Tapasztalataik szerint sokkal több az állás, mint a
jelentkező. Pályakezdők és tapasztaltabbak egyaránt képesek elhelyezkedni, annak ellenére,
hogy vannak olyan vállalatok, amelyek nem preferálják a pályakezdőket. (Mások viszont
éppen e csoportra helyezik a hangsúlyt.) A kialakuló és érzékelhető hiány mellett további
veszélyként jelezték az EU 15-ök munkapiacának erősödő elszívó hatását. Mindemellett
jelezték, hogy a nyelvtudás hiánya ebben a nagyvállalati, ill. jellemzően a multinacionális
vállalatok által alkotott munkaerőpiaci szegmensben növekvő akadályt állít sokak
alkalmazása elé. A tulajdonképpeni műszaki végzettségűeknél kedvezőbb helyzetben vannakvoltak(?) az informatikusok, mivel e csoportnál nem jelentkezik a „pályakezdő szindróma”,
Éppen ellenkezőleg, nem ritka az sem, hogy már tanulmányaik során „elviszik” a másodharmadéves informatikusokat. Fontos, hogy az ő esetükben nem merül fel a nyelvtudás
hiányának problémája, mindenekelőtt azért, mert a munkanyelvet ismerik.
A megkérdezett munkaközvetítők között voltak olyanok is, akik az egészségügyi szférában
voltak járatosak. Ők a felső- és középfokú képzettségek hiányát érzékelték, amelyet csak tetéz
az EU 15-ök elszívó hatása.
2.4. Megismerhető-e a munkaerő-kínálat?
A munkaerő kereslet mennyiségei valójában csak a vele szemben álló kínálattal együtt
értékelhetők. A fentiekből látható, hogy a munkaerő kereslet kielégítése közel 90 százalékban
csakis az iskolarendszer által kibocsátott új belépőkkel lehetséges16. Ezért a munkaerő kínálat
mennyiségének és szakmaszerkezetének megállapításához a közép és felsőfokú képzésre
vonatkozó a 2005-ös évi oktatási statisztikai adatbázisokat használtuk. A kínálat előrejelzésre
nem tettünk kísérletet, hiszen a kereslet kínálat egyensúlya tekintetében a kínálat tekinthető a
függő változónak. Ha a politika – az egyensúly közelítése érdekében- be akar avatkozni,
akkor azt a képzési kibocsátásnál teheti meg.
A kereslet kínálat összevetésének eredményeit mutató előrejelzési adataink (a megfelelések,
a hiányok és a túlkínálat) azt fejezik ki, hogy mi történne tíz év múlva, ha a kibocsátás a
16

A kereslet-kínálat előrejelzés természetesen figyelmen kívül hagyja a munkahely cseréket, hiszen a
munkahelyet váltó munkavállaló sem a keresletben sem a kínálatban nem okoz változást.
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jelenlegi képzettségi szerkezetben folytatódna és ha a kínálatot érzékelő foglalkoztatók nem
alkalmazkodnának az egyes foglalkozási szakmacsoportok vonatkozásában tapasztalt
hányhoz, vagy a túlkínálathoz.
A képzési kibocsátás mennységének vizsgálatához is szükségesek kiegészítő vizsgálatok,
amelyek során azt kell kideríteni, hogy a képzési rendszerből – bármely szinten –kilépő
egyének valódi munkaerő kínálatot jelentenek-e tanult szakmájukban. Erre lennének- többek
között- alkalmasak a most intézményesülő utánkövető vizsgálatok. Azonban ilyenek a kutatás
ideje alatt nem álltak rendelkezésre. Így a felsőfokú képzési kibocsátás számításánál nem
vehettük figyelembe azokat, akik munkakeresőként nem jelentek meg tanult szakmájuknak
megfelelő munkapiacon.
2.5. A munkaerő kereslet és kínálat egybevetése, egyensúly és egyensúlytalanság
A kereslet –kínálat egybevetése csak a kidolgozott kategóriák között lehetséges. Adataink
tehát azt mérik, hogy -egy példával élve- a közgazdász foglalkozási szakmacsoportban
jelentkező kereslettel szemben mennyi közgazdász jelent meg a -vizsgált évben a
munkaerőpiacon. Ha azonban a foglalkoztatók által, pl. közgazdász foglalkozási
szakmacsoportnak nevezett munkakörbe éppen mérnöki végzettségűeket keresnek, akkor ezt a
keresletet rendszerünk nem érzékeli mindaddig, amíg nem alakítjuk át a kategóriarendszert
úgy, hogy a közgazdász munkakörön belül megkülönböztethető legyen a közgazdászok és a
mérnökök iránti kereslet. (A munkakörök tartalmi változásait figyelemmel kell kísérni,
szükség szerint módosításokat is el kell végezni, de kutatástechnikai okokból mérsékletet is
kell tanúsítani.)
Kereslet-kínálati egyensúly és egyensúlytalanság.
Az alábbiakban, az áttekinthetőség érdekében összevontuk a foglalkozási-szakmacsoportokat.
Diagramunk zölddel jelölt „szalagjai” mutatják, hogy a becsült évenkénti munkaerő
keresletet milyen mértékben elégíti ki, az egyes foglalkozási szakmacsoportokban keletkező
kínálat, azaz a 2005-ben diplomával illetve szakmai oklevéllel kibocsátott, először munkába
lépő csoport.17

17

(A bemutatott adatok nem tartalmazzák azokat a középfokú végzettségűeket, akik –a becslések szerint továbbtanultak, vagy elhagyták tanult szakmájukat, azonban az adatok magukba foglalják a 2005-ben felsőfokú
végzettséggel –feltételezésünk szerint –először munkába lépők összességét, függetlenül attól, hogy tanult
szakmájukban jelennek-e meg a munkaerőpiacon.)
3K CONSENS IRODA

76

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé ?

A m unkae rőke reslet és kínálat kapcsolata

Oktatók és pedagógusok
Szociálpolitikus és szociális munkás (felsőfokú)
Egészségügyi szakasszisztensek (felsőfokú)
Orvosok és gyógyszerészek
Művészeti, kulturális ,kommunikáció (felsőfokú)
Irodai, ügyviteli, igazgatási foglalkozások (felsőfokú)
Számítástechnikai foglalkozások (felsőfokú)
Gazdasági, kereskedelmi foglalkozások (felsőfokú)
Műszakiak és üzemgazdászok (felsőfokú)
Jogászok
Védelmi szakmacsoportok (középfokú)
Művészeti, kulturális sport szakmacsoportok(középfokú)
Irodai, ügyviteli, igazgatási szakmacsoportok (középfokú)
Számítástechnikai szakmacsoportok (középfokú)
Gazdasági, kereskedelmi szakmacsoportok (középfokú)
Műszaki technikusok
Egészségügyi szociális szakmacsoportok (középfokú)
Kereskedelmi, vendéglátóipari szakmacsoportok
Építőanyag, vegyipari szakmacsoportok
Építőipari szakmacsoportok
Műszeripari szakmacsoportok
Fém-, gépipari szakmacsoportok

Kielégített kereslet
Kibocsátás többlete
Kibocsátás hiánya

Fa-, bútor ipari szakmacsoportok
Nyomdaipari szakmacsoportok
Ruha-,cipő-,textilipari szakmacsoportok
Mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmacsoportok
-15000
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A narancssárga jelölés a munkaerő kereslet és kínálat közötti szakmaszerkezeti eltéréseket
mutatja. E szerint 2005-ben 52 000 felsőfokú végzettséggel munkába lépő közül közel 27000
pályára lépő diplomás találhat szakmájában munkát, s a többiek – megközelítően a
diplomások fele erre nem számíthat. A munkába lépő diplomások szakmaszerkezete olyan,
hogy lényegében minden felkínált munkakört képesek betölteni. Kismértékű munkaerőhiány,
abból keletkezik, hogy szigorúan vett képesítésük szerint mintegy 2000 fele-fele részben
műszaki illetve ügyviteli munkahely betöltetlenül maradna. Nem kétséges azonban, hogy a
valóságban a szakmák-diplomák rugalmasabbak, a mintegy 26 ezer diplomás kibocsátási
többlet bőven biztosítja e munkakörök betöltését.
A kínálati szakmaszerkezet a legsúlyosabb mértékben a diplomások esetében tér el a
kereslettől. Legnagyobb mértékű a kibocsátási többlet a széles értelemben vett (óvónőktől középiskolai tanárokig) oktatóknál, több mint 7000 fővel, a nagyobbrészt
művelődésszervezőket és kommunikációs szakot végzőket magába foglaló művészeti,
kulturális szakmacsoportban több mint 4000 fővel, valamint a szociálpolitikus és szociális
munkás csoport 2000 fővel jelenik meg.
Ennél összetettebb a műszaki végzettségűek problémája. Az itt bemutatott erősen összevont
csoport 11 féle képzettségcsoportot takar, köztük olyanokat is, amelyekben hiány
tapasztalható és közel 4000 olyan képzettségű pályakezdőt, akik –divatos, talán a jövőben a
jelenleginél inkább keresett diplomát birtokolnak. E csoportok mellett a túlkínálat szinte
minden bemutatott szakmacsoportban megjelenik. Együttvéve, a jelenlegi kibocsátási mérték
és szerkezet mellett évente 26 000 főnyi túlkínálat „keletkezése” várható.
A diplomásokkal szemben, a középfokú végzettségű szellemi foglalkozásúak csoportjára a
kibocsátás hiánya a jellemző. Terjedelme mintegy évi 17 000 fő.(Itt jegyezzük meg, hogy a
diplomás munkaerő iránti kereslet kiszámításánál – szakértői becslések alapján - már
kalkuláltunk azzal, hogy bizonyos mértékben a középfokú képzettségűek helyett
diplomásokat alkalmaznak és ennél jóval kisebb mértékben ennek fordítottja is előfordul.)
A számításainkon túli valóságban feltételezhető, hogy a középfokú fehérgallérosok iránti
kereslet 20-25%-kal kisebb a mértnél, mivel a középfokú fehérgallérosokat jelentős
mértékben foglalkoztató mikro vállalkozásoknál jelenleg - a mikro vállalkozások sajátos
családi-önfoglalkoztató jellege miatt - túlfoglalkoztatás tapasztalható. Ez százezernyi mikro
vállalkozást érint. A jövőben – a családtagok foglalkoztatási kényszerének csökkenése miatt
számítani lehet– a racionális foglalkozatás erősödésére.
Mindazonáltal évi 7-12 ezer főre becsüljük az irodai-ügyviteli és gazdasági-kereskedelmi
középfokú szakképzettséggel rendelkezők iránti keresleti többletet. Adataink szerint e
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szakmacsoportokban a képzési kibocsátás nagyjából a kereslettel azonos mértékű, azonban
éppen a hiány területeken jelentős mértékű a továbbtanulás. Mindemellett jelentősebb
mértékű kibocsátási többletről csak az elmúlt években igen divatossá váló, a középfokú képző
intézmények által széles körben propagált, évi 2000 főt is meghaladó számítástechnikusi
szakmacsoportban található. Ez azért probléma, mert e képzés szakmai tartalma – ma már alig haladja meg a képzés nélkül is egyre általánosabban elterjedő digitális írásbeliség szintjét.
E szemüvegen át nézve, az évi több mint 2000-es csoport szakképzetlenül hagyja el az
iskolapadot.
A kereskedelmi-, és a tulajdonképpeni kékgalléros fizikai szakmunkás kínálat területén
tapasztalhatók a legsúlyosabb hiányok. A kereskedelemben tapasztalt magas hiány túlnyomó
részét a bolti eladók és pénztárosok iránti kereslet teszi ki, amely munkaköröket általában néhány száz órás képzés után nem pályakezdőkkel szoktak kielégíteni. Ezt figyelembe véve a
hiány néhány száz főre apad. Egyetlen fontos feltétel szükséges ehhez: hogy álljon
rendelkezésre évente újabb és újabb 11 000, azaz 10 év alatt – 110 000 munkavállaló.
Számításaink azt mutatják, hogy ez csak a mai inaktívak bevonásával lehetséges.
Más helyzettel találjuk magunkat szemben a tulajdonképpeni fizikai szakmunkások esetében,
mivel az érintett hiányszakmák gyakorlatilag nem megtanulhatók a felnőttképzés keretében
(Emlékeztetjük az olvasót, hogy itt nem betanított munkásokról van szó.)
E kékgalléros szakmákat ágazati jellegük alapján csoportosítottuk. A diagramból is
leolvasható, hogy a hiány a fém-, és gépipari valamint az építőipari szakmákban a legerősebb.
A fém és gépipari szakmák csoportjában évi 11 500 szakemberre kiterjedő kereslettel
szemben 2005-ben csupán 2836 munkaerőpiacra lépő fiatal szakember állt. Az építőiparban
8000 fős kereslettel szemben 3321 szakembert jeleznek adataink. Emellett figyelemmel kell
lennünk a műszeripari szakember hiányra is, hiszen a fémfeldolgozás és a gépipari ágazat
nemzetgazdasági jelenősége mellett a műszeripar a harmadik legjelentősebb ágazat.
Diagramunk mutatja, hogy a fa és bútoriparban, az elmúlt években „leszálló ágba került” ruha
cipő- textiliparban és a jelentős létszámkibocsátó mezőgazdaságban, valamint az élelmiszer
feldolgozásban kisebb-nagyobb munkaerőhiány mellett kibocsátási többlet keletkezik. Ennek
mértéke 2005–ben együttesen 4000 fő körül volt. A többlet az érintett ágazati jellegű
szakmacsoportok kereslethez nem igazodó belső szakmaszerkezetéből adódik.
A kékgalléros szakmákban összességében évi 26 000 fős keresletre 6500 kínálat, azaz csupán
a kereslet 25%-a képződik évente – ha a jövőben is érvényesül az évek óta tartó tendencia. A
szakmunkás munkaerőhiány így évről évre kumulálódik, s - mint már az elmúlt évek is
bizonyították - a gazdasági fejélődés - évről évre növekvő- akadályává válik.
A képzési szinteket, illetve az iskolarendszerben megszerezhető képzettség szempontjait
figyelembe véve a következő mérleget állíthatjuk fel
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A munkaerő kereslet és a képzési kínálat mérlege a 2005-2015 periódusra számított
előrejelzés évi keresleti valamint a képzési kibocsátás 2005 évi adataival
Teljes
Foglalkoz- keresleti
tatottak
száma

Évi

előrejelzés kielégített
évi

kereslet

Szakma
Kibocsátás Kibocsátás elhagyók
többlete

hiánya

becsült

tanulók

száma

eredménye
Diplomások

Tovább

706 155

28 000

26 000

26 000

2 000

?

1 093 069

32 000

10 500

5 000

21,500

4 100

11 500

767 130

26 000

6 500

5 000

19 500

2 700

3 000

416 460

16 500

5 000

2 000

11 500

1 700

2 500

Fehérgalléros, és
fehérköpenyes középfokú
végzettségűek
Kékgalléros középfokú
végzettségűek
kereskedelmi középfokú
végzettségűek
Összesen

2 276 659

102 500 48 000

38 000

54 500

8 500

16 000

egyéb, tipikusan
felnőttképzés keretében
képzett fizikaiak
többségében
összeszerelők, gép és
berendezés kezelők,

581669

6 000

szakképzetlenek

178 281

7 000

Takarítók, őrök

220 214

11 000

összesen 3 962 978

126 500

nehéz fizikai

48 000

38 000

51 000

8 500

a szakmaváltásra
kényszerülő fizikaiak évi
pótlandó 50 % -a

4 500

szakmaváltásra
kényszerűlő diplomások
évi pótlandőó 33%-a

2 200

Évi teljes becsült
munkaerőkereslet

133 200
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Évi 52 000 diplomás és 62 000 középfokú végzettségű (32 000 középfokú fehérgalléros,
11 000 kereskedelmi, 17 000 fős kékgalléros) szakember kibocsátása mellett, azaz együttvéve
114 000 fiatal szakképzésével lényegében ugyannyi, évi 102 ezer fős szakképzett munkaerő
iránti igényre 48 ezer fős tényleges munkaerő kínálat esik. A képzési rendszer hatékonysága a
diplomás munkaerő keresletre adott válasz tekintetében 50 százalékos, a középfokú
képzettségű fehérgallérosoknál 30 százalékos, a kékgallérosoknál 37 százalékos és a
kereskedelmieknél 41 százalékos.
2.6. A foglalkozási szakmaszerkezeti kínálat problémái:
Mint korábban említettük számítások alapját az empirikus kutatásokra épülő ágazati
szakmaszerkezeti modellek képezik. E modellek több mint 6000 foglalkoztató egyedi
szakmaszerkezeti adat felvételére épülnek. A modellek ágazatonkénti szerinti elemzése
megmutatja a különböző képzettségi szintek szerkezeten belüli arányait.
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A termelő ágazatok többségében a felsőfokú szellemi foglalkozásúak és vezetők aránya nem
éri el a 20 százalékot, annak ellenére, hogy adataink a mikro és kisvállalkozásokat is magukba
foglalják, amelyekben gyakori, hogy a vállalkozó-vezetők szakmunkás vagy technikus
végzettséggel rendelkeznek.
Az oktatás, az egészségügy és pénzügy, közigazgatási ágazatban a diplomások aránya jóval
magasabb, de egyik ágazatban sem haladja meg a 40 százalékot. Ágazatoktól függetlenül, - a
vezető- „besorolás” kismértékű korrekciójával a diplomások aránya 18 százalék, amely
előrejelzési számításaink szerint tíz év múlva egy százalékponttal lesz magasabb.
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A középfokú képzettségű szellemiek arányai ágazatonként szintén jelentős különbségeket
mutat, arányuk átlagosan 29 százalék. A foglalkoztatottak további ötven százaléka a képzett
és képzetlen kékgallérosok közé tartozik.
Tehát a hazai közszolgáltató és piaci szervezetek –a szellemi és ezen belül a diplomás
munkakörük csekély növekedése mellett, akkor jutnak a megfelelő munkaerő kínálathoz, ha a
pályára lépők
• 20-30 százaléka lenne diplomás- a megfelelő szakmaszerkezetben,
• 20 -30 százaléka lenne középfokú képzettségű szellemi, beleértve az egészségügy
terén dolgozó fehérköpenyeseket is, és a további
• 50-60 százalék túlnyomó többsége érettségire, vagy 8-10 osztályra épülő
hagyományosan fizikainak nevezett – de az elmúlt évtizedben jellegében és
presztízsében sok vonatkozásban átalakult szakképzett munkás/szolgáltató lenne.
De a fent mondottak másként is fogalmazhatók: a termelő szférában 2-2 mérnök vagy
közgazdász akkor alkalmazható, ha 2-3 középfokon végzett szellemi és 4-5 szakképzett, vagy
betanítható fizikai dolgozót is lehet találni. Ez a megfogalmazás azon a rendkívül könnyen
belátható megközelítésen alapul, amely szerint a piaci munkaszervezetek versenyképes
működtetése csak akkor lehetséges, ha az alkalmazott munkaszervezési eljárások és
technológia által meghatározott teljes szakmaszerkezet rendelkezésre áll. Ugyan a szervezet
működtetői ismerik és bizonyos korlátok között alkalmazzák a helyettesítés módszerét
munkaerő túlkínálat, vagy a hiány helyzetben, de az egyes munkakörök, a munkakörökben
megkövetelt ismeretek és gyakorlatok iránti igény erősen korlátozza e módszer
alkalmazhatóságát. A munkavállalók státusz-konzisztencia iránti igénye sem támogatja a
helyettesítési módszer végletes alkalmazását.
Adataink ismertetése kapcsán nap, mint nap találkozunk kételkedéssel: Hogyan lehetséges,
hogy a diplomás pályakezdők aránya évek óta messze meghaladja a 20 százalékot, mégsem
tapasztaltunk jelentős strukturális munkanélküliséget körükben. A válaszhoz további
kutatások lennének szükségesek, de néhány – részleges választ – itt is adhatunk. Az
egyszerűbbekkel kezdjük.
• Az elmúlt években fokozatosan nőtt azok aránya, akik diplomájuk megszerzése után

•

másoddiplomás, vagy szakirányi képzésekbe kezdtek, s ezért még nem jelentkeztek a
munkaerőpiacon
A diplomás munkaerőpiacon igen jelentős a „projekt alapú” munkavégzés, amely
időszaki munkát ad azoknak, akik nem tudtak, vagy nem akartak elhelyezkedni
„rendes munkakörökbe” Erre a tendenciára utal az is, hogy a vállalkozások
folyamatosan és növekvő mértékben szervezik ki (adják szolgáltatásba) azokat a
feladatokat, amelyek nem kapcsolódnak szorosan alaptevékenységükhöz, illetve
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•

amelyek elvégzéséhez nem szükséges állandó kapacitás fenntartása. (A projekt munka
igen gyakran egyet jelent az erős kiszolgáltatottsággal, bizonytalansággal, és a fekete
vagy szürke „alkalmazással”)
A munkanélküli diplomások - családi támogatás mellett – rejtőzködnek, nem
jelentkeznek a munkaügyi központokban.

Külön kell szólni a munkakörök szakmai-tartalmi igényeinek átalakulásáról a fenti kérdéshez
kapcsolódva. Ismételten utalunk arra, hogy a kereslet kínálat összevetésére alkalmazott
módszereink ma még csak korlátozottan alkalmasak a munkakörök rugalmasságának
figyelembevételére, azaz nem érzékeljük, ha hagyományosan meghatározott képzettségűekkel
betöltött munkaköröket más képzettségűekkel kezdenek el betölteni. A legszélsőségesebb
példa erre a ma már közel 20 000 főt alkalmazó szolgáltató központ – iparág, amely főként
több nyelven beszélő diplomásokat alkalmaz tekintet nélkül a diploma tartalmára.
2.7. A munkaerő-kereslet és kínálat tényei a munkaközvetítő szervezetek tapasztalatai
szerint
Túlkereslet
A megkérdezett munkaerő-közvetítéssel foglalkozó cégek tapasztalatai szerint túlkereslet
figyelhető meg az alábbi szakmákban: a gépészmérnökök általában; minőségbiztosítási
szakmérnökök;
villamosmérnökök;
tervező-fejlesztő
mérnökök;
sales-mérnökök;
informatikusok; műszaki informatikusok általában; szoftver- és alkalmazásfejlesztő
informatikusok SQL-, Java-ismeretekkel; vegyészek; kutató biológusok; pénzügyesek;
kontrollerek; (közgazdász) műszaki menedzser, orvosok; diabetikusok; szakápolók;
röntgenorvosok; anaszteziológusok keresettebbek az átlagnál.
Általános megfigyelés, hogy a fenti szakmákkal rendelkezők iránti kereslet elsősorban azokra
vonatkozik, akik nyelve(ke)t is beszélnek. Egyes esetekben hangsúlyozzák az informatikai
tudás szükségességét is.
Túlkínálat
Az említett cégek szerint túlkínálat jellemzi a közgazdászok; jogászok; tanárok;
kommunikációt végzettek; általában a bölcsészek; marketingesek; HR- és Európaitanulmányokat végzettek; környezetmérnökök „felhozatalát”. A közgazdászok esetében
tapasztalt túlkínálat miatt már számításba veszik azt is, hogy a jelölt melyik egyetemen
szerezte a diplomáját.
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A megfigyelők keresletre és kínálatra vonatkozó véleményei sok esetben ellentmondanak
egymásnak. Az eltérések egy része nyilvánvalóan magyarázható azzal, hogy a
véleményalkotók - kis mértékben - eltérő régióban működve szerzik tapasztalataikat, másrészt
más-más vállalkozói szegmens, ágazat, tevékenységkör számára dolgoznak.
A HR-, ill. fejvadász cégek a keresletet, illetve a kínálatot alakító tényezőkre vonatkozó
megfigyelései - a felsőfokú képzés és a munkaerőpiaci elvárások közötti feszültségekre
•

•

•
•

•
•

•
•
•

A mérnökképzés gyenge pontja a nyelvtanítás, az idősebb mérnökök nagy része nem
beszél idegen nyelvet ezért – legalábbis a nemzetközi vállalatok – a hiány ellenére
sem jelentenek tényleges kínálatot.
A villamosmérnökökkel „az a baj, hogy mindig mást akarnak csinálni, sokan közülük
az informatikára nyergelnek át. Ezért a villamosmérnök-kibocsátás nem érvényesül
teljes mértékben.”
A mérnökképzés túl általános, az egyetemről kikerülő mérnökök nincsenek
felkészülve a ténylegesen létező munkakörök betöltésére.
A rendszerváltás után a tervezőmérnökök iránti igény „a nullára csökkent”, mivel a
privatizált cégek új tulajdonosai hozták magukkal a technológiát, ennek következtében
gyakorlatilag megszűnt a képzésük is. „A kreatív magyar mérnököket elűzték az
országból, aki tudott nyelveket, az mindenféle cégeknek a képviseletét kezdte ellátni.
A Műegyetemen katasztrofálissá vált a képzés, a minimum pontszámok drasztikusan
csökkenni kezdtek.” Súlyos, alapvető munkaerőhiány alakult ki a fenti
foglalkozásokból.
„Érdekes a felvételizők mentalitása: még mindig arra mennek, hogy könnyű legyen
elvégezni. Az elhelyezkedési lehetőségek kevésbé érdeklik őket.”
„A közgazdász diplomát nyújtó műszaki menedzser-képzés végzetteire egyre nagyobb
a kereslet. A mérnökhiány miatt sokszor ők is gyakorlatilag mérnöki munkaköröket
töltenek be. A műszaki-menedzser képzés jól adaptálható, mert alapvetően
kompetenciát nyújt, és ezt kezdik sok helyen többre becsülni.”
„Az a fő probléma, hogy a közgazdaságtanon belül más a preferencia, mint a
lehetőségek, a marketing érdekli őket, miközben számviteli állások vannak.”
„A tapasztalt könyvelők iránti keresletet nehéz kielégíteni
„A kontrollerek területén mutatkozó hiány egyik oka, hogy ezt a szakmát nem
oktatják, csak valamely drága, fizetős tanfolyamokon lehet ezt a tudást megszerezni.
Azonban a pályakezdők ennek költségeit nem tudják megfizetni.”
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•

•

•

„A környezetmérnökök iránti gyenge kereslet azzal magyarázható, hogy a
környezetvédelemmel összefüggő feladatokat a cégek egy-egy más szakmát igénylő
munkakör részfeladatává teszik.”
„Az egészségügyi szférában jelentkező kínálati hiányt az magyarázza, hogy a
diplomájukat sem a munkakörükben (felelősség, pozíció) sem a javadalmaikban nem
tudják érvényesíteni.”
Általános vélemény, hogy egyre nagyobb az igény a magas szintű, tárgyalóképes
szakmai nyelvtudásra, s ez hiánycikk.

2.8. A munkakörök tartalmi átalakulásának tendenciái
A munkaerő kereslet és kínálat közötti összefüggések mérésének, illetve a kereslet-kínálat
közötti kívánatos közelítés megvalósításának kulcskérdése a munkakörök betöltéséhez
szükséges tudások és gyakorlatok folyamatos nyomon követése, a munkát keresők és a képző
intézmények tájékoztatásával a megfelelő alkalmazkodás elősegítése A nemzetközi és a hazai
gazdaságban a munkakörök szakmai tartalma folyamatos átalakulásban vannak.
Természetesen ez egyes munkakörök esetében a változatlanságot és más esetekben a változást
jelenti. Az átalakulás szakmai tartalmának áttekintése szükséges ahhoz, hogy a keresletkínálat kapcsolatát megérthessük, illetve a kínálatot az átalakuláshoz igazíthassuk A hazai
gazdasági és közszolgálati szervezetek méretszerkezete valamint a nemzetközi gazdasági
versenyben betöltött eltérő szerepe szoros összefüggésben van az alkalmazott
munkaszervezési és technológiai megoldásokkal, melyek nemcsak a munkaerő szerkezetre,
hanem a munkakörök tartalmának alakulására is hatással vannak.18 E tanulmány keretei
között nincs lehetőség kimerítő elemzésre, ezért csak a legátfogóbb tendenciákra utalunk. A
könnyebb érthetőség kedvéért két típusról szólunk. Az egyik a hazai kisvállalat, amely helyi
piacokra termel, avagy egyedi termékekkel kapcsolódik a nemzetközi piacokhoz. A másik a
multinacionális nagyvállalat, amely természetszerűleg részt vesz az öldöklő nemzetközi
termékfejlesztési és árversenyben. Az átalakulás-változás a fehér és kékgalléros
munkakörökre egyaránt jellemző, sőt e munkakörök tartalmának változásai sok
18

Az ezredforduló környékén számos nyugat-európai kutatás foglalkozott az európai 15-ök
nagyvállalatainak Közép-Kelet Európai befektetési döntéseivel. Ezek között azzal is, hogy a leányvállalatok
telepítése esetén az anya- és leányvállalt foglalkozási szakmaszerkezetei komplementerek a szellemi-fizikai
munkavégzők közötti arány tekintetében: az anyavállalatoknál koncentrálódik a K+F, a marketing, a
gyártástechnológia tervezése, és a leány vállalatoknál a termelés menedzsment és a fizikai munkakörök. A New

International Division of Labor in Europe: Outsourcing and Offshoring to Eastern Europe Dalia Marin,
University of Munich, September 2005, Abstract (http://www.gesy.uni-mannheim.de/dipa/80.pdf)
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vonatkozásban összefüggésben vannak egymással. Az alábbiakban a diplomás munkakörök
tartalmi változásaira helyezzük a hangsúlyt.
Mérnökök, termelésirányítók és gazdasági foglalkozásúak arányai a foglalkoztatók
nagyságcsoportjai szerint 2005- ben

Magyarország összesen

9 és
10-19 20-49
50kevesebb
fő
fő
249 fő

250 fő
és
felette

össz.

N

Mérnök, beosztott

27,0

5,2

11,2

25,1

31,4

100,0

63261

Termelésirányító
(felsőfokú)

24,9

9,8

14,1

24,7

26,5

100,0

27811

Közgazdász

46,0

8,0

10,1

14,4

21,5

100,0

83465

Specializált pénzügyi (ff)

60,5

4,5

1,8

3,7

29,6

100,0

12273

Analitikus számviteli
foglalkozások (ff)

84,9

6,6

3,0

4,9

0,5

100,0

31328

A fenti táblázatban bemutatott két szakmacsoport „kis” és „nagy” méretű munkaszervezetek
közötti eloszlásának bemutatásával a munkaszervezetek közötti összehasonlítás relevanciáját
kívánjuk igazolni. Nyilvánvaló, hogy a munkakörök betöltőivel szembeni szakmai elvárások a
szervezeten belüli munkamegosztás jelentős eltérései miatt különbözőek. Összességében az
mondható, hogy a kisszervezetekben komplex, a nagyszervezetekben specializált
munkakörök a jellemzőek. Figyelembe véve, hogy a kis és nagyszervezetben elhelyezkedő
pályakezdők kurikulumai között nincsenek különbségek, a hozott tudás megfelelőségének,
beválásának is kicsik az esélyei. További ellentmondást jelent, hogy a kiszervezetek általában
nincsenek abban a helyzetben, hogy betanulási időt adjanak a friss diplomás belépőknek –
szemben a nagyszervezetekkel, amelyek képesek további képzéseket nyújtani (vagy fizetni)
illetve mentorokat adni az új belépőkhöz. Ebből is következik a kis-, és nagyszervezetek
eltérő stratégiái: a kicsik inkább a munkaerőpiacon már gyakorlatot szerzett, azonnal
felelősséggel terhelhető munkavállalók iránt érdeklődnek, a nagyok általában tanulási-,
gyakorlatszerzési karrier utakat „működtetnek” a szervezeten belül. Sok esetben azt
tapasztaljuk, hogy a kiválasztásánál preferálják a pályakezdőket, akiktől csupán a tanulás-,
gyakorlatszerzés képességét várják el.
A fentiek mellett is hangsúlyozni kell, hogy a nagy, illetve multinacionális szervezetek is
állandó változásban vannak. Minél drágább egy munkakör betöltése, annál inkább törekednek
csökkenteni az adott munkakörben lévők számát, amely együtt jár a munkakörök betöltéséhez
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szükséges kompetencia–elvárások növelésével. Itt kell megjegyezni azt is, hogy a
multinacionális illetve nemzetközi (vegyes) vállalkozások diplomásainak munkaerőpiaca
nagy tempóban globalizálódik: a hazai munkakörök betöltői a külföldiekkel versenyeznek,
különös tekintettel a kutatás-fejlesztés és marketing területein. A külföldiek előnyét nemcsak
az anyanyelvi kommunikáció és a kapcsolatépítés könnyebbsége erősíti, hanem az
anyavállalati pozíció is. Ugyanis e pozícióra épülhetnek az érintett funkciók –anyavállalatikoncentrálásáról való döntések is.
Általános, mindkét vállalat típusra érvényes tendencia a munkaszervezeten belüli
munkamegosztás hierarchikus jellegének csökkentése, a munkaszervezeten belüli feladatok
összesűrítése, illetve a profilidegen feladatok kiszervezése. A nagyvállalatoknál ez a
szervezeti piramis összetolását, a mikro és kisvállalatok esetében ez leggyakrabban a vezetői
(amely egyúttal tulajdonosi) munkakör szakértelem tartalmának kiszélesedését a szakmai és
vállalkozásvezetői funkciók egybeolvasztását jelenti. A kialakult új munkakörökkel szemben
támasztott követelmények tendenciáiban mindkét méret kategóriában azonosak. Ezt a
folyamatot a kisvállalkozásoknál lassítja a vállalkozások önfoglalkoztató jellege, amely a
családtagok és közeli ismerősök foglalkoztatásával is jár.
Az elmúlt évtizedben a vállalkozások „szellemi munkaterületein”, a szervezeti működés egyre
szigorúbb racionalizálódása, egyrészt a működési folyamatok, másrészt a munkaköri
feladatok informatizálásával járt együtt. De ez az állítás fordítva talán igazabb, a szellemi
területeken bevezetett informatikai rendszerek megváltoztatták a munkakörök tartalmát és
egymáshoz való viszonyát is. Ezek a változások új fegyelmi rendet hoztak létre. A
folyamatirányítás- illetve működési kontrol terén szigorúan elválasztották egymástól az
információ létrehozásával járó (ügyviteli) és azok értékelésére irányuló feladatokat. Kutatási
eredményeink szerint a következő tíz évben a mikro és kisvállalkozásoknál 15, a nagyobb
vállalatoknál 25 százalékos mértékben csökkentik a diplomás ügyviteli alkalmazottak számát,
és így felszabadítják a tulajdonképpeni diplomás munkakörök kapacitásainak egy részét.
A multinacionális vállalatoknál az informatikai vállalatirányítási rendszerek elterjedésével
megszűnik a különböző országokban, a központtól viszonylagosan függetlenül működő
vállalati egységek önállósága a gazdasági és technológiai döntések terén is. A központok
„magukhoz vonják” a termékfejlesztést, kutatásfejlesztést és a gyártástechnológia fejlesztését
és ezzel a közgazdasági és műszaki stratégiai-, tervező munkakörök jelentős mértékben
kiürülnek. E folyamat eredményeként számos tervező stratégiai munkakör megszűnik és
másokkal szemben új követelmények jelentek meg: képesnek kell lenni a máshol tervezett
vállalati irányítási-, marketing-, logisztikai- humán erőforrás gazdálkodási-, pénzügyigyártástechnológiai-, stb. rendszerek megértésére, alkalmazására, és az előírt
eredménymutatók teljesítésre.
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E helyütt nincsen módunk korábbi kutatásaink során felmerült példák sokaságával
alátámasztani állításunkat. Álljon itt csak egy. Egy Magyarországon működő
multinacionális elektrotechnikai cég vezetője arról panaszkodott, hogy miután az
anyavállalat leszállította és beüzemeltette a termék előállítására tervezett, 14 fő
betanításával működésbe hozható gyártósort, nem volt képes a megadott
személyenkénti 9 másodperces műveleti időt teljesíteni. A dolgozók több hetes
begyakoroltatása után azon gondolkozott, hogy milyen megoldással lehetne 1
másodperccel csökkenteni a dolgozók által eddig elért 10 másodperces műveleti időt.
Távol tartva magunkat attól, hogy mélyebben belegondoljunk a másodpercekért folyó
menedzser-szakember küzdelmébe (és a választható megoldásokba), csak azt
hangsúlyozzuk, hogy a műszaki- humán erőforrás kezelési feladat a következőket
tartalmazta: Át kellett vennie a technológiát az anyavállalattól érkező mérnököktől és
szakmunkásoktól. Meg kellett ismernie a berendezés működésének minden részletét,
ki kellett választania és be kellett tanítania a működtető munkavégzőket, ki kellett
találnia a megadott eredménymutatókra ösztönző bérrendszert, és el kellett fogadtatnia
a dolgozókkal azokat a –többnyire fegyelmi jellegű – intézkedéseket, amelyek
„szavatolták” a 9 másodperces teljesítményt. Végül biztosítania kellett a 9
másodperces eredmény fenntarthatóságát.
A munkakörök tartalmának, tartalmi változásainak kutatása szükségessé teszi a munkakörök
betöltéséhez szükséges tudások és készségek, azaz a kompetenciák kutatását. E feladat
megoldásával lehet igazán hasznos a munkaerő keresletkutatás, mert a kereslet mennyiségén
túl a felkészülés illetve a képzés szükséges tartalmáról is küldhet üzeneteket a
pályaválasztóknak, munkavállalóknak, képző intézményeknek és nem utolsó sorban az
oktatáspolitikának.
A szükséges kompetenciák definiálása (és annak megállapítása, hogy a képző
intézményeknek vagy a foglalkoztatóknak kell e felkészítenie erre a munkavállalókat) nagy
gondosságot, és további kutatásokat igényelnek. E kompetenciák kategóriákba foglalásának
különös jelentősége van a munkaerő kereslet és kínálat összhangjának/zavarának statisztikai
mérése terén. Hiszen ez az a kategória rendszer, amellyel – a munkaerő kereslet és kínálat
„finom” kapcsolódásai illetve e kapcsolat hiánya, más szavakkal a megfelelés és meg nem
felés megállapítható, számszerűsíthető.
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A munkakörök várható tartalmi változásainak mérésére készített vizsgálatunk csupán az első
lépéseket tette meg a munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák definiálása terén.19
Az egyes diplomás foglalkozási-szakmacsoportok vonatkozásában kiegészítő szaktudás
átfogó megnevezéssel definiáltuk a logisztikai, környezetvédelmi, minőségbiztosításiminőség menedzsment, ismereteket. Vizsgáltuk a munkakörök betöltéséhez szükséges nyelvi
és informatikai készségek iránti igényt, annak várható mértékét, valamint a közgazdasági,
műszaki és kereskedelmi munkakörök esetében vizsgáltuk ugyanezen tudások iránti igényt:
közgazdászoknál a műszaki és vagy kereskedelmi, műszakiaknál a közgazdasági és vagy
kereskedelmi, kereskedelmieknél a műszaki ismeretek iránti igényt.
E helyütt nincs mód az eredmények részletes bemutatására. Így csak példaképpen mutatjuk be
a nagyvállalati műszaki (mérnöki) munkakörök várható változását regisztráló diagramot
Becslése szerint az elkövetkezendő tíz évben milyen mértékben válik szükségessé,
9,00
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Minden foglalkozási-szakmacsoportnál ugyanazt – e diagram címében megfogalmazott
kérdést tetettük fel. A válaszok tehát azt jelölik, hogy a vizsgált csoport által betöltött
munkakörök hány százalékát fogja érinteni a megnevezett tudáselem iránti igény a következő
tíz év során ?
Az adatok itt be nem mutatott összességéből az derül ki, hogy a kis és nagyvállalkozásoknál
azonosak a tendenciák, a munkakörök bővülése a nyelvi és informatikai tudások iránti igény
19

14 gazdasági ágazatban készítettünk esettanulmányokat a munkaszervezeti, technológiai,
szakmaszerkezeti, és munkaköri átalakulásokról. Ezek elérhetőek a www.3kconsens.hu honlapon. Az így kapott
átfogó kép alapján, szintén ágazati mintán készített adatfelvételben azonban csak azokat a kompetenciákat
vizsgáltuk, amelyek a felső illetve középfokú oktatásban formálisan is megragadhatók. Ha sikerülne
kategorizálni a ma még nem megnevezett kompetenciákat és a képzési rendszer azt dokumentálná is, akkor e
szinten is lehetségessé válik a munkaerőpiaci kereslet és a képzési kibocsátás egybevetése .
3K CONSENS IRODA

91

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé ?
vonatkozásában a legerősebb, de igen jelentős - az úgynevezett kiegészítő tudások iránti igény
is.
Fontos, hogy a mikro vállalkozások vezetői jelentős mértékben igénylik olyan diplomások
alkalmazását, akik hiányzó szakmai kompetenciáikat kiegészítik.
A munkakörök tartalmi változásaira vonatkozó kutatás általánosítható eredményei, a
nagyvállalatoknál a következők: A munkakörökről – az informatikai rendszerek belépésével
fokozatosan leválnak az ügyviteli feladatok, emellett a nem ügyviteli informatikai
alkalmazások elterjedésével (és a folyamatos létszám, illetve költségcsökkentési kényszer
nyomása alatt) e munkakörök betöltői elveszítik asszisztenseiket. Feladataik -legyenek
műszakiak,
közgazdaságiak,
vagy
kereskedelmiekkibővülnek
valamely,
a
feladatmegvalósításhoz lazábban kapcsolódó olyan menedzsment feladattal, mint a
környezetvédelmi-, minőség, logisztikai -, stb. – s mindezen feladatokat erősen standardizált,
informatikailag is követett módon, szükség szerint idegen nyelven kell megoldaniuk. A
tényleges szakmai munkával egyenértékűvé válik a feladatmegvalósítással kapcsolatos
beszámolás, tevékenységük rögzítése. A munkakörök tehát egyrészt kibővülnek, másrészt - a
szakma eredeti teljessége értelmében - beszűkülnek, szabadságfokuk csökken.
A mikro vállalkozásoknál bizonyos értelemben ellenkező folyamatok zajlanak. Ott
egyértelműen megfigyelhető a munkakörök átjárhatósága, a hiányzó tudások beemelésére
vonatkozó igény, a nagyobb rugalmasság és kreativitás.
Az elmúlt években sokszor az álláshirdetésekből tájékozódtunk a keresett munkakörök
betöltőivel szemben támasztott követelményekről. Megszoktuk, hogy e hirdetésekben – a
szakmai végzettség ill. tapasztalat mellett a kommunikációs készségek, a csapatmunkára való
alkalmasság és a kreativitás-problémamegoldó készség iránti igény megfogalmazása a
leghangsúlyosabb. Nagyvállalati kutatásaink nem igazolják a fentieket, különösen, ami a
kreativitást illeti. Ellenkezőleg, a munkakörök betöltőitől elvárt tevékenységek egyre
szabályozottabbak, a csapatmunkára való készség igénye mögött inkább az alkalmazkodáselfogadás, a kreativitás mögött legfeljebb az esetlegesen jelentkező rendellenességek
elhárítására vonatkozó készségek bújnak meg.
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2.9. A munkaerőpiaci kereslet-kínálat alakulását előrejelző vizsgálatok főbb
következtetései
Ma még csak a kezdetén vagyunk azoknak a kutatásoknak, amelyek eligazíthatnának
bennünket a munkaerőpiaci keresletet alakító tényezőkről, vagyis mindarról, ami nyílt vagy
rejtett módon meghatározza az egyének munkaútját –más szavakkal- karrierjét. Közép-, és
felsőfokú végzettségűek körében végzett kutatásaink azt mutatják, hogy a munkaerőpiac által
küldött olyan üzenetek, amelyek munkaerőhiányról, vagy túlkínálatról szólnak, érintetlenül
hagyják a pályaválasztókat, a tanulmányaikat végzőket. A vágyaikat, céljaikat igazoló
üzeneteket nyitottan fogadják, de az elhelyezkedés nehézségeire, az esélyeket csökkentő
túlkínálat üzeneteit elengedik a fülük mellett, vagy egyszerűen nem hiszik el, szóbeszédnek
tartják, esetleg „jó, jó, de azért nekem sikerülni fog „ felkiáltással kívül helyezik magukat a
tágabb összefüggéseken.
Lényegében az oktatási intézmények se tesznek másként. Ha valaki, valahol azt fogalmazza
meg, hogy az oktatási intézményeknek kellene a képzési kibocsátásukkal, de még inkább a
felvételi szakma szerinti arányokkal és mennyiségekkel kifejezni a munkaerőpiaci keresletet,
akkor „ők” ezt az elvárást elhárítják. Egyrészt mert kormányzati megrendelés szerint
dolgoznak, másrészt a tanulói jelentkezéseket szolgálják ki, s végül, mert nincsenek
„hivatalos” adatok a kívánatos mennyiségekről Valóban nem könnyű elfogadni, hogy az
egyéni szándékok, célok útjába gazdasági, piaci, technológiai, munkaszervezési
törvényszerűségek állnak, vagy éppen az nehezíti az egyéni célok megvalósítását, hogy túl
sokan akarnak viszonylag kevés kiszemelt munkahelyen osztozkodni. A hazai gazdasági és
közszolgálati szféra a munkaerőigény szempontjából nagyon sok változáson ment át az elmúlt
10-15 évben. A jogászok a közgazdászok, a kommunikátorok, a pedagógusok stb. számára
küldött már üzeneteket a hiányról is,- bíztatva egyik-másik szakma választására, de úgy tűnik,
mostanában inkább negatív üzeneteket küld: Manapság az informatika, műszaki mérnöki
szakmák választására ösztönöznek az üzenetek, de ezekről se tudjuk, meddig tartanak.
Az egyre szélesebb rétegek számára tűnik evidenciának, hogy felsőfokú diplomát szerezzen,
mert ennek van presztízse, mert itt és most arról szólnak az üzenetek, hogy a diplomások
jobban keresnek, mint a középfokú szakképzettséggel rendelkezők, de tegyük hozzá, erről
sem tudjuk meddig lesz így. A munkaerőpiaci kereslet-kínálat kutatásoknak éppen az a célja,
hogy törvényszerűségeket, legalábbis tartós tendenciákat keressen s ezek alapján megbízható
információkat küldjön azoknak, akik most döntenek a pályaválasztásról, vagy pályájuk
módosításáról. Az összefüggések ismerete nemcsak új irányok kitűzésére szolgál, hanem arra
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is, hogy megértsük mi történik velünk, amikor elutasítással találkozunk, vagy éppen zöld utat
kapunk.20
A fentiekben a munkaerőpiaci kereslet mennyiségét és szakmaszerkezetét alakító tényezők
vizsgálatára tettünk kísérletet. Ennek során a felszínre került tényezőket négy dimenzió
mentén csoportosítottuk. E dimenziók (1) közgazdasági- (2) technológiai-munkaszervezési(3) oktatási és képzési- ,(4) humán erőforrás fejlesztési – foglalkozatás politikai folyamatokat
ill. meghatározottságokat jelöltek. Az egyes dimenziók keretében észlelt folyamatokat ill.
meghatározottságokat a munkaerőpiaci tér három főszereplője, (A) a foglalkoztatók, (B) az
oktatási intézmények, (C) a tanulók, potenciális munkaerő szempontjából tekintettük át.
Mivel a munkaerőpiaci előrejelzés a jövőbeli folyamatok – tendenciák alakulására építő
becslési eljárás, ezért e szempontok mögött húzódó folyamatok vizsgálata nem megkerülhető.
A munkaerő kereslet szakmaszerkezeti vizsgálatának módszertani alapja a kereslet oldaláról a
munkakörök kategóriarendszerének kialakítása. Ezzel beazonosítható módon kell kialakítani a
kínálatot leíró kategóriarendszert. Az összeegyeztetett kategóriarendszer akkor lesz alkalmas
a kereslet-kínálati előrejelzésre, ha a munkakörök flexibilitását, helyettesíthetőségi jellemzőit
is képes megragadni. Ehhez olyan, időről időre megismételt empirikus – kiegészítő kutatások szükségesek, amelyek képesek felmérni az egyes munkakörök betöltésének
foglalkoztatói gyakorlatát. E kutatásra egyaránt alkalmasak az után követő és a foglalkoztatók
közvetlen megkérdezésén alapuló vizsgálatok.
Az elmúlt évtized foglalkoztatási- munkakör betöltési tendenciái arra utalnak, hogy a
foglalkoztatók egyre pontosabb megfelelést keresnek a munkavállalók szakmai
felkészültsége, gyakorlata, azaz kompetenciái és a munkakörök szakmai követelményei
között. (Ezt a tendenciát a növekvő hatékonyság – követelmények magyarázzák). A
munkakörök keresleti, illetve a képzettségek kínálati kompetenciái közötti beazonosíthatóság
megteremtése nemcsak a munkaerő kereslet-kínálat összhangjának pontosabb mérését tenné
lehetővé, hanem segítséget nyújtana a foglalkoztatók, a képző intézmények és a
munkavállalók közötti ma még hiányzó közös nyelv kialakításához, a képzések tartalmának és
a munkaköri követelmények közelítéséhez.
Az utánkövető vizsgálatok a fentieken túl is elsőrendű fontossággal bírnak a kereslet kínálati
előrejelzés szempontjából azáltal, hogy információhoz juthatunk a tanult szakmák
elhagyásának mértékeiről és okairól illetve – a képzés oldaláról fogalmazva a képzésekben
való részvétel tulajdonképpeni okairól. Természetesen a munkaerőpiaci kereslet és kínálat
alakulása-, és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata, az eredmények közzé tétele, nemcsak a
20

A hazai munkaerőpiaci kerselet és kínálat kutatásokat jól foglalja össze Készség és
kompetenciafejlesztés és innovatív pedagógiák Magyarországon c. (2007) a CEDEFOP által működtetett
ReferNet hálózat által elvégzett nemzetközi kutatás keretében Köpeczi- Bükki-Vinczéné, Fekete Lidia
szerzőhármas www.refernet. hu
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pályaválasztók, nemcsak a képző intézmények, hanem a munkaerőpiaci szabályozási
döntések megalapozást is szolgálják. Azt láttuk, hogy a munkaerő közvetítő cégek is érzékelik
a munkaerőhiányt számos területen, különösen az úgynevezett műszaki szakmákban. De
ehhez a megállapításhoz azonnal hozzá kell tenni, hogy arról nem lehetnek képesek ítélkezni,
hogy számszerű kínálati hiány van-e, csak arról mondhatnak megbízható véleményt, hogy a
megbízóik által felállított felvételi kritériumoknak mennyiben felel meg a kínálat. Eszerint azt
tapasztalják, hogy miután elvégzik a szelekciót, a kívánatosnál kevesebben bizonyulnak
megfelelőnek, illetve a keresletet megfogalmazó vállalatok követelményei és felkínált
feltételei nem egyeznek kellő mértékben a munkát kereső pályakezdők, vagy gyakorlottak
által képviselt tulajdonságokkal és -nem utolsó sorban – elvárásokkal. (A negyedik fejezetben
sok vonatkozásban képet alkothatunk a pályakezdők elvárásairól)
A munkaerőpiaci kutatók, különösen azok, akik a diplomás pályakövetés adataiból
következtetnek a munkaerő kínálat mennyiségi megfelelőségére, általában a pályakezdők
elhelyezkedésének sebességével mérik a kínálat megfelelőségét. A 6-8 hónapot igénybe vevő
álláskeresési időt normálisnak tekintik, s úgy vélik, ezzel igazolható a kereslet folyamatos
megléte, mind a műszaki-, mind a közgazdasági-pénzügyi szakmákban
Egyes felsőoktatási intézmények a keresletet, pontosabban a hiányt érzékelik s úgy vélik,
ennek elsődleges oka a megfelelő korosztályok érdeklődésében végbement radikális
változásban valamint a középiskolai képzésben van.
A helyzet az, hogy ez egy piaci folyamat, amely ki van szolgáltatva a pillanatnyi
gazdasági helyi, demográfiai körülményeknek, és a világban zajló eseményeknek, az
egész ott kezdődik, hogy az emberek akarnak-e mérnöknek jönni vagy sem. Nem
akarnak mérnöknek jönni. Ezzel szemben jogásznak, bölcsésznek, közgazdásznak,
pszichológusnak, szociológusnak mennek. Tavaly az első évfolyamon jogász 600 fővel
indult. A mérnöki pályákra ország-, világszerte nincs jelentkezés. Hétfőn-kedden volt
Barcelonában egy ún. dékáni konferencia, ahol még japánok is voltak, ugyanez a
probléma. Tehát az alapproblémánk az, hogy, a mai ifjúság botkormányon és
klaviatúrán nő fel, a legkisebb fiam 32 éves, a lányaim 35-36 évesek, ők még
kalapáltak, varrtak, fúrtak, faragtak. A mai ifjúság a hardveren nő fel, mármint az
informatikai hardveren, semmi kapcsolatuk nincs az anyaggal, mármint fával,
papírral, vassal, nem érzi annak a nagyszerűségét, hogy valamit csinálok. Ennek
következménye az, hogy a mérnöki pályák elvesztették vonzerejüket.
Ugyanakkor: Angela Merkel, amikor a német parlament elfogadta azt, hogy 2011-ig
nem engednek be Kelet-Európából munkavállalókat, abban a pillanatban hozzátette,
hogy márpedig Németországban 100 000 mérnök hiányzik.
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Tehát a problémánk itt van a gyakorlatorientáltsággal, hogyha valaki általános-,
középiskolából menve nem választja a fizikát, biológiát, kémiát, matematikát, akkor
negyedikes korában nem azért megy mindenki jogásznak, mert ő az akar lenni, hanem
mert nem mer műszaki pályára menni. És ennek hatalmas következményei vannak,
tudok 10 éve végzett jogászokról, akiknek már negyedik éve nincs munkájuk.
Ugyanakkor olyan gyerekek, akik szorgalmasak, de nem olyan értelemben
tehetségesek, mint ahogy egy hegedűművész, vagy egy lánglelkű poéta, bölcsész, mert
mindig ezzel példálózok, hogy lehet valaki úgy mérnök, mint ahogy valaki költő, hogy
a belsőjéből jön az eredmény, és nem azért mert szívós. Mert verset lehet írni
szándékosan is, de abból nem lesz vers, mert ami kijön, az kijön.
Nem tudós, de jó mestergyerekeink lazán elhelyezkednek Németországban, nincs
diplomája, mert nem volt nyelvvizsgája, de Németországban kap mérnöki állást. Ilyen
a világon nincs. Diploma nélkül az abszolutóriummal, ilyen a világon nincs. Ezt nem
értik meg a magyar középiskolások, a gond az itt van, a mérnöki pályáknak a vonzása
az vagy megalázó, mert olajos vas, meg forrasztani, meg mittudomén, másrészt meg
gond van a matematikával, fizikával, ugye most akarják összevonni a
természettudományos tárgyakat. Az ELTE-ről Patkós (?) András professzor úrral több
konferencián együtt vettünk részt, ahol szidtuk a középiskolai oktatásnak azt a húzását,
hogy nyilván miniszteriális kezdeményezésre természetismereti tárgyba egybe akarják
összenyomni a matematikát, a fizikát, meg a többieket. Ennek az lesz a következménye,
hogy jól orrbavágjuk őket a szigorlattal, a függvényeket nem tudják megoldani, akik
középiskolából jönnek, nem az hogy kvanciális differenciál egyenletrendszert
megoldani majd később. És ez azért van mert aki úgy általában tehetségesebb az
elmegy másik irányba, megjegyzem igaza van, mert ha lát egy Audit, abból
valószínűleg nem egy mérnök száll ki, hanem egy pénzügyi tanácsadó menedzsere. És
ez nem is fog megfordulni, mert ha idejében nem választott matematikát, fizikát, akkor
elkésett. Gépészmérnökképzés 13 helyen folyik Magyarországon, ez sok. Most már
Szegeden is lesz, mindenki rohan mechatronikát, meg logisztikát oktatni, de
közgazdászképzés legalább 60 helyen van Magyarországon. Felborult az
értelmiségképzésnek ez az aránya.
(egy vidéki egyetem gépész dékánja)
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2.10. Számszerű keretek
Jelen kutatásunk során műszaki-, természettudományi- képzés elemzésére vállalkoztunk.
Ehhez kapcsolódóan elengedhetetlennek tartjuk, hogy korábbi kutatási tapasztalataink alapján
röviden összefoglaljuk e részmunkaerőpiac statisztikai jellemzőit.
A 2005-ös mikro cenzus adatai szerint Magyarország 3 846 ezer foglalkoztatottja közül
felsőfokú műszaki természettudományos felkészültséget igénylő munkakörökben 77 800
egyetemi vagy főiskolai és 11 161 középfokú végzettséggel rendelkező személy dolgozott.
Továbbá a vegyes felső ill. középfokú műszaki-természettudományos munkakörökben
foglalkoztatottak között 7879 főt regisztráltak, illetve számítottak. Így, a mikro cenzus alapján
készített becslések szerint műszaki természettudományos munkakörökben együttesen a
diplomások száma megközelítette a 97 000 főt.
A 3K Consens Iroda 2005-ös KSH teljes körű foglalkoztatói adatokra és a vállalatok és a
közfoglalkoztatóknál megvalósított foglalkoztatási-szakmaszerzeti felmérésre építve egy
speciális becslési eljárás alkalmazásával 132 ezer főre becsülte a műszaki és
természettudományos végzettséggel, az e képzettségnek megfelelő munkakörökben dolgozók
számát. Mivel, azonban e felmérés során nem részletezték szakmánként a fenti, nagyon
összevont csoportot, ezért a 2001-es népszámlálás részletes adatai segítségével készítette el az
adott csoport feltételezett belső megoszlását.
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A műszaki és természettudományi munkakörökben dolgozó
diplomások Magyarországon 2005-ben
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Adataink szerint a műszaki-természettudományi diplomának megfelelő munkakörben
dolgozók közül a legnagyobb, 40-százalékot, hozzávetőleg 30 000 főt meghaladó csoport az
építész és építőmérnököké. Ennél kisebb, nagyjából egyenlő, 20 százalékot kitevő, 21-23000
fős csoport a gépész-, és villamosmérnököké.
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3K Consens Iroda számításai

Foglalkozási szakmacsoportok

Foglalkoztatottak száma
2005-ben
mo. összesen
mikro nagyobb
szerveszervezetek
zetek
össz.

KözépMagyarország
mikro
szervezetek

nagyobb
szervezetek

Közép-Dunántúl

össz.

mikro nagyobb
szerve- szervezetek
zetek

össz.

NyugatMagyarország
mikro nagyobb
szerve- szervezetek
zetek

Dél-Dunántúl

Össz.

mikro nagyobb
szerve- szervezetek
zetek

össz.

Földmérő-, és bánya mérnök

1690

3902

5592

528

837

1366

250

689

939

182

400

582

115

463

578

Gépész-, kohómérnök

7000

16608

23608

3351

5366

8717

673

2315

2989

508

2049

2558

429

1208

1637
1859

Villamosmérnök

6390

16738

23128

3670

7900

11570

510

1871

2381

378

1623

2001

376

1483

19928

12365

32292

7850

5575

13425

1894

1188

3083

2263

1229

3491

1965

857

2821

Agrármérnök

5262

10942

16204

920

1534

2453

659

1452

2111

638

1482

2120

673

1444

2116

Vegyészmérnök

1384

8336

9721

768

3837

4605

168

958

1126

78

418

497

66

368

434

Közlekedési mérnök

1025

3271

4296

435

1543

1978

77

311

388

113

362

475

75

222

297

Környezetvédelmi mérnök

874

2462

3336

251

593

844

130

397

527

91

328

419

111

228

338

Fa- és könnyűipari mérnök

760

1408

2168

394

497

891

87

139

225

91

280

371

40

112

152

Élelmiszeripari mérnök

364

1349

1713

137

379

517

29

125

154

43

125

169

35

90

125

1924

8093

10017

949

3804

4753

178

644

822

87

338

425

115

348

463

19253

31866

51118

4655

10089

14744

4473

8635

13108

4000

6822

10823

Építő-, építészmérnök

Természettudományi foglalkozású
Felsőfokú műszakiak együtt

46601

85476 132077

Észak Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Földmérő-, és bánya mérnök

223

602

825

224

460

684

167

451

618

Földmérő-, és bánya mérnök

223

602

825

224

460

684

167

451

618

Gépész-, kohómérnök

699

2426

3125

713

1846

2559

626

1397

2024

Villamosmérnök

518

1652

2170

432

1174

1606

506

1035

1541

1597

933

2531

2250

1371

3621

2109

1212

3321

Építő-, építészmérnök
Agrármérnök

549

1265

1814

858

1903

2761

966

1863

2829

Vegyészmérnök

72

921

994

101

1123

1224

131

710

841

Közlekedési mérnök

66

215

281

118

370

488

141

248

389

Környezetvédelmi mérnök

139

353

492

90

296

386

63

268

331

Fa- és könnyűipari mérnök

24

101

125

62

131

193

63

147

210

Élelmiszeripari mérnök

18

135

153

22

188

211

78

307

385

Természettudományi foglalkozású
Felsőfokú műszakiak együtt

151

464

614

163

1144

1307

282

1350

1632

4057

9068

13125

5032

10008

15041

5132

8988

14120
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé ?
Megjegyzés: a közölt adatok egy sok tényezős becslési eljárás eredményei , amelyeket itt korrekció nélkül adunk közre.
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Ugyan adataink tíz százalék körüli csoportnak mutatják a vegyészmérnökökét, 9-10 ezer
fővel, de láthatjuk, hogy további tízezres méretű, 7-8 százalékot kitevő csoport szorult a
népszámlálási adatfelvételben – így becsléseinkben is- a természettudományi foglakozásúak
csoportjába. E csoport tartalmazhatja a biológusokat, matematikusokat, fizikusokat, de
további vegyészeket is.
Közelebbi kutatási témánk, a foglalkoztatók, a munkaerőpiac és a felsőoktatási intézmények
kapcsolatainak vizsgálata okán is, hogy a diplomás munkakörök jelentős része, összességében
35 %-a mikró vállalkozásokban van, tehát olyan munkaszervezetekben, amelyeknek kevés
lehetősége lehet a felsőoktatási intézményekkel való együttműködésre. Látni fogjuk, hogy
hasonlóképpen van ez, a 10 főnél nagyobb, de a 250 főnél kisebb vállalatoknál is. A
bemutatott diagram felhívja a figyelmet az építő és építészmérnökök speciális helyzetére: e
szakmákban ugyanis - a többi szakmához viszonyítva kétszeres arányt képviselnek a mikró
vállalkozások.
A különböző munkahelyek nem oszlanak el egyenletesen az országban. Közhely, de ez
esetben is igaz, hogy a munkahelyek jelentős része Budapesten, illetve a Közép
magyarországi régióban található: A vizsgált diplomás munkakörök esetében ez az arány
megközelíti a 40 százalékot. Azonban az egyes diplomás szakmacsoportok a régiókban sem
oszlanak el egyenletesen.
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

A műszaki és természettudományi munkakörökben dolgozó
diplomások arányai az egyes régiókban (2005)
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
A műszaki és természettudományos diplomások arányai az egyes régiókban (2005).
K-M.o

K-D.

Ny-D D-D.

É-M.o

É-A

D-A

Összes

Földmérő-, és bánya mérnök

24

17

10

10

15

12

11

100

Gépész-, kohómérnök

37

13

11

7

13

11

9

100

Villamosmérnök

50

10

9

8

9

7

7

100

Építő-, építészmérnök

42

10

11

9

8

11

10

100

Agrármérnök

15

13

13

13

11

17

17

100

Vegyészmérnök

47

12

5

4

10

13

9

100

Közlekedési mérnök

46

9

11

7

7

11

9

100

Környezetvédelmi mérnök

25

16

13

10

15

12

10

100

Fa- és könnyűipari mérnök

41

10

17

7

6

9

10

100

Élelmiszeripari mérnök

30

9

10

7

9

12

22

100

Természettudományi foglalkozású

47

8

4

5

6

13

16

100

Felsőfokú műszakiak együtt

39

11

10

8

10

11

11

100

A természettudományi-, a villamosmérnöki-, (amely részben az informatikai szakmát is
magába foglalja), a vegyészmérnöki és közlekedésmérnöki szakmák, az átlagot jelentősebben
meghaladva koncentrálódnak Az egyes régiók tradicionális, ill. meghatározó iparágai,
beleértve az oktatási ágazatot is, az átlagot meghaladó, vagy az alatti keresletet jelentenek az
egyes szakmák iránt. Így az észak-magyarországi és közép-dunántúli régiók gépipara és
kohászata a gépészeket, kohómérnököket és a villamosmérnököket vonzzák az átlagot
meghaladó mértékben, amíg a Dél Dunántúl és Dél alföld a könnyű-élelmiszer és agráripara a
könnyűipari-, élelmiszeripari és agrármérnökök számára teremt munkahelyeket az átlagot
meghaladó mértékben . A táblázat eloszlásai ugyanakkor mutatják, jelzik, az egyes régiókban
folyó jelentősebb közép-, és felsőoktatási tevékenységet is.
A finom különbségeket mutató adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy az egyes
régiók tevékenységében jelentős szerepet betöltő multinacionális vállalatok többsége csak az
utóbbi években –kezdte a mérnököket igénylő fejlesztő tevékenységeiket is hazánkba hozni,
ezt a tendenciát adataink még nem mutatják.
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3. A BOLOGNAI RENDSZERŰ KÉPZÉS
3.1. A képzési program kialakítása
"A gazdag és sokszínű európai kulturális örökségre építve kialakítunk egy, az intézményi
autonómián, a tudományos szabadságon, az esélyegyenlőségen és a demokratikus elveken
nyugvó Európai Felsőoktatási Térséget, amely segíteni fogja a mobilitást, növeli a
foglalkoztathatóságot, valamint erősíti Európa vonzerejét és versenyképességét."21
A bolognai folyamatban részt vevő országok felsőoktatásért felelős miniszterei
Londoni Nyilatkozat, 2007. május
A fenti idézet, jól összefoglalja a bolognai folyamat lényegi törekvését és célját, de ahhoz,
hogy jobban megértsük, hogy is néz ez a gyakorlatban, és milyen akadályokat kell leküzdeni
addig, amíg zökkenőmentesen működni is fog, jobban át kell látnunk a folyamat céljait,
törekvéseit, és azt, hogy ez a gyakorlatban Magyarországon miként kezdődött, és merre is tart
ma.
A bolognai folyamat átfogó célja az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) létrehozása, amely
előmozdítja a mobilitást, vonzó a hallgatók és az oktatók számára Európában és a világ más
tájain, valamint nemzetközileg versenyképes. E cél érdekében elősegíti a különböző európai
felsőoktatási rendszerek nagyobb összehasonlíthatóságát és összeegyeztethetőségét, és javítja
azok minőségét.
Ma már 46 európai ország résztvevője a bolognai folyamatnak. Valamennyien az Európai
Kulturális Egyezmény aláírói és elkötelezettek az Európai Felsőoktatási Térség céljai iránt.
Egy nem kötelező erejű európai szintű megállapodás (az 1999. évi Bolognai Nyilatkozat)
indította útjára a bolognai folyamatot, amelynek nyomán jelentős rendszer- és intézményi
szintű felsőoktatási reformok indultak egész Európában.

21

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=601&articleID=603&ctag=articlelist&iid=1#_Toc209498683
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„A bolognai folyamat fontos jellemzője - és sikerének titka - a kormányok, a felsőoktatási
intézmények, a hallgatók, az oktatók, a munkáltatók és a minőségbiztosítási ügynökségek
közötti szoros együttműködés, amelyet az érintett nemzetközi szervezetek is támogatnak.”
A bolognai folyamathoz csatlakozott országoknak 2010-ig ki kell építeniük a képzési
rendszert. A folyamatot 2005-ben felgyorsították, mivel a 2003-as Berlini Konferencia a
felgyorsítás mellett döntött, és a legfontosabb bolognai tételek bevezetését 2005-re tette.
Tehát ezen időpontig ki kellet dolgozni a bolognai folyamat megvalósításának stratégiáját, és
alapjait, hogy 2006-tól, mint később látni fogjuk, elindulhasson Magyarországon is az „új
képzés” Ez az úgy nevezett „felgyorsítás” is okozott problémát a felsőoktatási
intézményeknek, és a folyamat esetleges hibáinak, hiányosságainak okaként nem egyszer
említették a megkérdezett oktatók, szakemberek.
A bolognai átalakulás egyik alapgondolata szerint a többciklusú képzési rendszer lényege,
hogy három év alatt elsősorban gyakorlati elemekből fölépülő alapképzés szerezhető, mellyel
az ilyen végzettséget szerzők megállják a helyüket a munkaerőpiacon. Aki azonban
akadémikus, hagyományos egyetemi képzésre, ill. tanulmányokra vágyik, az alapképzés után
választhatja a mesterképzést, amely az alapképzésre épül.
Természetes, hogy a felsőoktatási intézményeket az átalakulás rengeteg kihívás elé állította. A
következőkben ezen megoldandó problémákat, kérdéseket járjuk körül, az
intézményvezetőkkel és szakigazgatókkal készített interjúk alapján.
Az egyik legfontosabb megoldandó kérdés az alap- és a mesterképzés egymásra épülésének
biztosítása és megoldása volt. Az egyetemek/főiskolák itt komoly dilemma elé néztek:
hogyan lehetséges olyan alapképzést kialakítani, ami egyfelől megfelel a munkaerőpiac
igényeinek oly módon, hogy a végzettek kellően gyakorlatias képzésük során azonnal
„bevethető” pályakezdőként hagyják el az intézményt; ugyanakkor kellő elméleti
alapozottságot és szemléletet nyújt azoknak, akik a mesterképzés felé orientálódnak. Az
interjúk alapján az a kép bontakozott ki előttünk, hogy a főiskolákat és egyetemeket a
bolognai átállás választás elé állította: vagy az alap-, vagy pedig a mesterképzésre kellett
nagyobb hangsúlyt fektetniük.
Ezen a ponton fontos megjegyezni azt, hogy milyen felsőoktatási modellek voltak jelen
Európában, és hogyan oldották meg az átállást.
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„Európában két nagy felsőoktatási modell tradíció van az egyik a humboldti modell
(nálunk is ez honos), ahol nagyon erős a főiskola és az egyetem. A mediterrán
Európában, napóleoni modellnek is szokták mondani, ott az egyetem dominál, alig
lettek főiskolák.” Az átállást a két nagy modell másként oldotta meg, erre lehet azt
mondani, hogy a bologna kijátszása, de ezt nem tekintem kijátszásnak, mert úgy
oldották meg, ahogy az ő tradíciójuk szerint ezt meg lehet oldani, ne kelljen értékeket
veszteni. A humboldti modell esetében nagyon szépen lehet látni főleg Hollandiában,
és Németországban, hogy azonosan nevezték el az egyetemeket és főiskolákat
(mindegyik university), a volt főiskolára azt mondják, hogy professional university
vagy applied sciences, az egyetemek meg research university. A programjaikat is
elnevezik a régi főiskolák Professional Bsc, professional Msc, professional Phd, Míg
az egyetemen academic mind a három szinten.”
Természetesen ez a dilemma azok számára volt a leginkább nehezen föloldható, akik
egyensúlyt szerettek volna találni ebben a helyzetben, azaz mind az alap-, mind pedig a
mesterképzés programját egyenlő minőségben kívánták kidolgozni.
„Itt nagy bajban voltunk, mert hogyan tudunk három év alatt annyit megtanítani a
diákoknak, hogy utána gond nélkül elhelyezkedhessenek? És megfordítva: hogyan
tudok úgy a munkaerőpiacra képezni hallgatókat, ha párhuzamosan tanulnak
azokkal, akik a mesterképzésbe akarnak továbbmenni? Mert mit lehet kidobni,
kivenni az egyes törzsanyagokból ahhoz, hogy beleférjünk a három évbe, és jó
legyen mindkét társaságnak? Ha meg kiveszünk fontos tanegységeket, akkor messze
nem lesz kész a munkaerőpiacra sem a hallgató.”
Azt is látni kell, hogy a kétciklusú képzésre való átállás sok fejtörést okozhatott az
intézményeknek, mindenekelőtt a tekintetben, hogy a két képzési periódus koherensen
illeszkedjék egymáshoz.
„Az is probléma volt, hogy nem egyszerre fejlesztették az alap- és a mesterképzést. Így
amikor Bsc.-t megalakították, még nem látták világosan az MSc.-t, és a kettő nemigen
illeszkedik egymáshoz, ezért utólagos módosítások kellenek.”
Fölmerül természetesen a kérdés, hogy meg lehet-e találni egyáltalán a módját annak, hogy
az egyes szakmák eddig öt év során elsajátítandó készségei adaptálhatók legyenek az új,
többciklusú képzés körülményei közé, mindezt pedig úgy és azzal a céllal, hogy kellő
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mértékben fölvértezze a hallgatókat a munkaerőpiacra történő eredményes kilépésre,
egyszersmind pedig fontos, hogy alkalmas legyen a mesterképzésben történő továbbtanulás
megalapozására.
Nem kétséges, hogy a „kellő mértékben” kérdéseinek megválaszolásában az
egyetemek/főiskolák számára nagy segítséget jelent(het) a vállalatokkal való aktív
kapcsolattartás és az ennek nyomán kialakuló információáramlás. Ennek segítségével ugyanis
talán könnyebb megtalálni azokat a súlypontokat, amelyekre az alapképzés során
mindenképpen kiemelt figyelmet kell fordítani. (Erre a kérdésre a későbbiekben – a
gyakorlatorientáltság kérdésénél – még visszatérünk.)
További kérdés, hogy a felsőoktatási intézmények – kivált azok, akiknél a gyakorlatorientáltság eleddig nemigen volt elsődleges szempont, sőt, tudományos műhelyként,
„fellegvárként” definiálták magukat – mennyire tudják magukévá tenni, prioritásként kezelni
azt a tényt, hogy a bolognai képzés bevezetésével akarva-akaratlanul is, hallgatóik jelentős
hányadát a munkaerőpiacra történő mihamarabbi kilépésre kényszerítik. Nyilvánvaló, hogy ez
az egyetemek/főiskolák stratégiáját nem elhanyagolható mértékben módosíthatja. A feltételes
mód részünkről azért indokolt, mert tapasztalatunk szerint (azaz az általunk megkeresett)
felsőoktatási intézmények többségében ez a felismerés még nem mutatkozik meg tettekben, és
továbbra is – nemcsak az Msc., hanem a Bsc. képzésben is – az akadémiai képzést tekintik
legfőbb feladatuknak.
Ez a tény önmagában semmiképpen sem nevezhető meglepőnek, mivel a
gyakorlatorientáltság szempontjai (kivált három év alatt) eddig csak jól körülhatárolt keretek
között jelentek meg az egyetemek elsődleges törekvései és szándékai között. Azaz ezen
intézmények, akik számára a tudósképzés, az alkotó szellemi munkára nevelés volt a
történetileg kialakult legfontosabb célkitűzés – ehhez alakított és ezt a célt szolgáló
eszközrendszerrel, módszerekkel, stb. –, most hirtelen egészen más körülmények között és
feltételek mellett kell egy eddig gyakorlatilag ismeretlen hozadékokkal (is) járó
tevékenységeket ellátni. Túlzott optimizmus lenne tehát azt várni az egyetemektől, hogy
olyan feladatokat oldjanak meg zökkenőmentesen, ami eddigi profiljuktól alapvetően távol
állt.
Nem lehet véletlen, hogy a Bsc. képzés gyakorlat-orientáltságúvá tételében – az általunk
megkeresett intézmények közül – a főiskolák sokkal inkább előrébb járnak. Azzal ugyanis,
hogy ők a bolognai rendszer bevezetését megelőzően is inkább a szakember-képzés, mintsem
a tudósképzés területén igyekeztek kitűnni, nyilvánvalóan nagyobb segítséget jelentett
számukra az alapszakon történő képzés gyakorlatiasabbá alakításában.
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Az egy másik kérdés, hogy sok főiskola a hatályos szabályok értelmében általában nem tud
mesterképzést indítani, így számukra törvényszerű, hogy az alapképzésbe „sűrítik” teljes
tapasztalatukat.
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a három éves alapképzésből kikerülők a vállalatok
szempontjából alkalmasak lehetnek azon fehér, vagy legalább szürkegalléros állások
betöltésére, ahol a szakmai ismeretek alkalmazott, a napi termeléshez-szolgáltatásokhoz
közelebb álló oldalára van szükség. Ezt a korábbiakban a felsőfokú technikus-képzés is ki
tudta elégíteni (amiben a főiskoláknak szintén nagy rutinjuk van), a jövőben az
egyetemi/főiskolai alapképzés is alkalmas lehet rá.
„Elég kényszeredetten csináltuk meg a kétszintű képzést, de a kémia ebből a
szempontból szerencsés helyzetben van, mert a kémiával lehet mit kezdeni, mindig is
volt olyan hogy felsőfokú technikus-képzés, tulajdonképpen a mostani 3 év is erre
készít fel. Tökéletesen elegendő ismeretet ad ahhoz, hogy el tudjon helyezkedni az
illető ilyen munkakörben, pl. technikusnak vagy vegyipari operátornak, mondjuk egy
műszer működését ellenőrzi, és ha valami baj van, akkor azonnal be tud avatkozni, az
Msc. pedig egy nagyobb tudású kutatót képez.”
3.2. A képzési program kialakításának jogi háttere Magyarországon
A felsőoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. törvény) 158. és 159.§-ban szabályozza a
képzési rendszer átalakulását. Eszerint 2006. szeptember 1-jétől az e törvény szerint
elkészített képzési program alapján indíthatják az alapképzés első képzési időszakát, beleértve
az egységes, osztatlan képzés (azon osztatlan képzéseket, melynek sikeres akkreditációja
volt), és első képzési időszakát is. Ennek értelmében ezen időponttól nem indítható új
évfolyam a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai szintű, illetve egyetemi szintű képzésben.
A felsőoktatási intézmények olyan képzést indíthatnak, amelyet a képzési program részeként
2006. június 30-ig a szenátus elfogadott.
Azon hallgatók, akik az említett időpont előtt kezdték meg tanulmányaikat, és nem
halasztottak, a régi képzési szerkezet szerint fejezhetik be megkezdett tanulmányaikat.
A bolognai folyamatra való „átállást” a 289/2005.(XII.22.) kormányrendeletben szabályozták,
mely rendelkezik a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási
rendjéről. A rendelet mellékleteiben megtalálható azon szakok (alap és mester) listája,
amelyek elindul(ha)tak 2006. szeptemberében. Az akkreditációs folyamatot a későbbiekben
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bővebben tárgyaljuk. Természetesen ez a lista mára már bővült, illetve átalakult, mivel a
felsőoktatási intézmények folyamatosan nyújthatnak be szakok akkreditációjára irányuló
kérelmeket. A rendelet mellékletében, az elfogadott alapszakok, mesterszakok, illetve ezek
bontása intézmények szerint található meg.
A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak listáját (a mi esetünkben a
vizsgált 8 terület/szak), továbbá azok képzési területeit, a képzési ágait, valamint az egyes
szakokon az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek számát az alábbi táblázat
tartalmazza.

Képzési
terület

Képzési ág

Alapképzési szakok

informatika

Informatikai

gazdaságinformatikus*
mérnökinformatikus *
Programtervező informatikus*
biomérnöki*

műszaki

bio-, környezet- és
vegyészmérnöki

építőmérnöki és műszaki
földtudományi
építészmérnök, ipari
termék- és
formatervező mérnöki
gépész-, közlekedés-,
mechatronikai
Mérnöki
had- és biztonságtechnikai
mérnöki
villamos- és energetikai
mérnöki
agrár

agrár műszaki

Szakhoz
rendelt
kreditek
száma
210
210
180
210

környezetmérnöki *
vegyészmérnöki*
molekuláris bionika*
építőmérnöki*

240

műszaki földtudományi*
építészmérnöki *

210
240

ipari termék- és formatervező mérnöki*
Gépészmérnöki *

210
210

közlekedésmérnöki *
Mechatronikai mérnöki*
had- és biztonságtechnikai mérnöki*

210

energetikai mérnöki*

210

villamosmérnöki*
földmérő és földrendező mérnöki*

180+30

* A szak olyan, gyakorlatigényes alapképzési szak, amelyen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak
szerint legalább hat hétig tartó szakmai gyakorlatot kell szervezni külső szakmai gyakorló helyen, intézményben vagy
gyakorlati képzésre alkalmas szervezetnél.
** Választható szakirányok:
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klasszikus hangszer: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, hegedű,
mélyhegedű, gordonka, gordon, hárfa, gitár, lant, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika.
jazzhangszer: jazz-zongora, jazzbőgő, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazztrombita, jazzharsona, jazzszaxofon, jazzdob
egyházzene: egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés
népzene: népi vonós (népi hegedű, népi brácsa, népi nagybőgő-cselló-ütőgordon), népi pengetős (citera-tambura-koboztekerő), népi fúvós (népi furulya-duda, népi-klarinét-tárogató), cimbalom, népi ének.

A ciklusokra bontott, osztott és az egységes, osztatlan képzésben, képzési területenként a
mesterképzési szakok listáját - a vizsgált alapszakokra épülő -, valamint a mesterfokozathoz
összegyűjtendő kreditek számát az alábbi táblázatban láthatjuk.

Képzési terület

informatika3

műszaki

Alapképzés szak

Teljes alapképzési szak
beszámításával induló
mesterképzési szak

Egységes,
osztatlan
képzések

A mesterszakhoz
rendelt kreditek
száma

földmérő és földrendező
mérnöki

birtokrendező mérnöki

120

gazdaságinformatikus

gazdaságinformatikus

120

mérnökinformatikus

mérnökinformatikus

120

programtervező
informatikus
vegyészmérnöki

programtervező informatikus4

120

vegyészmérnöki4

120

gyógyszervegyész-mérnöki4
műanyag- és száltechnológiai
mérnöki4
folyamatmérnöki
biomérnöki

ipari és környezetvédelmi
biomérnöki
élelmiszer-minősítő és
egészségvédő biomérnöki

120

biomérnöki4
építészmérnöki

építészmérnöki

90

gépészmérnöki

gépészmérnöki

120

épületgépészeti és
eljárástechnikai gépészmérnöki4
természettudomány

villamosmérnöki

villamosmérnöki

120

Biológia

Biológus

120

1

A mesterképzési szakokról szóló melléklet nem tartalmazza a tanári mesterszakokat.
- A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülően választható tanári mesterszakon szerezhető
szakképzettségeket a 3. sz. melléklet tartalmazza a Nemzeti Alaptanterv szerinti műveltségterületi és közismereti, szakmai,
illetve művészeti tanári szakképzettségi bontásban. Az egyes képzési területeken, illetve képzési ágakban az alapképzési
szakon, illetve annak szakirányain szerezhető szakképzettségek szerint differenciálódnak a tanári szakképzettségek.
- Tanári szakképzettség - a rendeletben meghatározottak szerint - szerezhető mesterfokozat és szakképzettség birtokában
vagy a művészeti területen a mesterfokozat és nem tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanulmányokkal
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párhuzamosan is.
2
A szak olyan, gyakorlatigényes egységes, osztatlan mesterképzési szak, amelyen a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározottak szerint legalább hat hétig tartó szakmai gyakorlatot kell szervezni külső szakmai
gyakorló helyen, intézményben vagy gyakorlati képzésre alkalmas szervezetnél.
3
A szakképzés, illetve a művészeti szakképzés területén szerezhető tanári szakképzettségek megjelölése a mesterképzési
szakon szerzett szakképzettségnek megfelelően: mérnöktanár, agrármérnök-tanár, egészségügyi-tanár, közgazdásztanár,
iparművésztanár, képzőművésztanár, zeneművésztanár, táncművésztanár, színházművészeti tanár, filmművészeti tanár.
4
A mesterszak képzési és kimeneti követelményeiről szóló miniszteri rendelet határozza meg azokat a további
alapképzési szakokat, amelyre még az adott mesterszak a teljes alapképzési szak beszámításával épül.
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3.3. A program tartalma: régi vagy új?
Nem kérdéses, hogy a bolognai rendszerre történő átállás során az egyes intézmények minden
rendelkezésükre álló erőforrást igyekeztek igénybe venni. Azaz megpróbáltak élni azokkal az
adottságokkal, tapasztalatokkal és lehetőségekkel, amelyeket korábbi tevékenykedésük során
maguknak megteremtettek (anyagi, szellemi erőforrások, stb.).
Ennek megfelelően voltak olyan intézmények, ahol az átállás valamivel kevesebb fejtörést
okozott. Ugyanis több egyetemnek volt már kialakult gyakorlata az osztott jellegű képzéssel
kapcsolatban, és ez a tapasztalat természetesen sokat segíthetett az új képzési programok
kialakításában.
„Nálunk a gépészkaron gyakorlatilag kétlépcsős képzés volt eddig is. Aki elvégezte
a főiskolai kurzusokat, annak lehetősége volt egy ún. szintre hozó év után folytatni
az egyetemen negyed-ötödévben.”
„Nálunk eddig is voltak három és ötéves szakok. Volt a programozó matematikus,
ami egy három éves képzés, és volt a programtervező informatikus, ami egy ötéves.
Tehát a diák eldönthette 3 év után, hogy befejezi a tanulmányait, és akkor kap egy
főiskolai diplomát, vagy pedig ha megvolt egy bizonyos tanulmányi eredménye,
akkor folytathatta. Tehát ez most gyakorlatilag ugyanaz, csak más a neve.”
Ezzel szemben több intézményben találkoztunk azzal a gyakorlattal, hogy a kétciklusú képzés
kialakítása során mindenekelőtt a korábbi, osztatlan képzés tanmenetét használták föl a két
ciklus programjának kidolgozásakor, különösen az alapszakok kialakításakor, ahol alapvetően
a korábbi osztatlan képzés főbb elemeit helyezték el egyszerűsített formában.
„Tartalmilag nincs túl nagy különbség a régi képzéseink, meg a mostaniak tartalma
között, csak most más formába van öntve, 3+2 formába.”
„Próbáltunk, amennyit csak lehet, megtartani a régi rendszerből. De úgy, hogy mégis
illeszkedjen az újba. A tárgyak szigorúan ketté lettek osztva.”
„A Bsc. képzés leegyszerűsített formája az osztatlan képzésnek. Összesűrítve és könnyítve
akarnak átadni leegyszerűsített tudást a 3 év alatt. Az elvontabb, valódi egyetemi képzés
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az utolsó két évben mutatkozik, a mesterképzés során. Az Msc. képzésen szerzett diploma
valójában egyenértékű lesz az osztatlan képzésben szerzett diplomával.”
„Egyelőre nem ütközünk problémákba. Itt arról van szó, hogy kettévágtuk az ötéves
képzést. Igyekeztünk a 3 és fél évbe belegyömöszölni mindent, amit lehetett. Az Msc.
képzés nagyon lóg még a levegőben. Az ötéves képzés lett összesűrítve a Bsc-n, és nekem
efelől vannak kétségeim. A kimaradt tárgyakból lettek a mesterképzés új tárgyai.”
Több oktatótól, szakvezetőtől hallottunk panaszt a bolognai rendszer kialakításával
kapcsolatban arra, hogy a folyamat során nem volt elegendő idő a szükséges munka
elvégzéséhez, azaz a tananyag átstrukturálásához. Gyakran erre hivatkozva
magyarázzák az ezért felelős egyetemi emberek az e téren jelenlévő hiányosságokat.
„Fel sem voltunk igazán készülve erre a hatalmas létszámra, fel sem voltunk készülve,
hogy 3 év után diplomát kell adni. Próbálgatta minden szakigazgató a maga
tanterveit, de igazából nem tudta átalakítani. Lényegében a régi tantervek szűkített
változatai az újak.”
Találkoztunk olyan felsőoktatási intézménnyel is, akik a régi curriculomok átültetésén kívül
igyekeztek új megoldásokkal is kísérletezni.
„Mi arra törekedtünk a kétciklusú képzés bevezetése során, hogy ne csak átvezessük
a tárgyakat a régi képzésből, hanem újítsunk is.
A képzési program kialakításánál figyelembe kellett venni, hogy van egy kontingens,
amit a Bsc-be kell belerakni, és van egy amit az Msc.-be. Valaki mindent betett a
Bsc-be, mi inkább az egyensúlyra törekedtünk Ezért később is tantárgyviták voltak.
Mostanra nagyjából kialakultak az egyensúlyok. A belesűrítés és az átstrukturálás
is érvényesült a tananyag kialakításánál, mert az idő lecsökkent és volt, amit
mindenképp bele kellett rakni, de az is előfordult, hogy ami már nem időszerű, azt
kivettük. Korszerűsíteni is próbáltuk.”
Akad olyan egyetem is, ahol lehetőség nyílt az osztatlan képzési forma megtartására.
„A karnak az volt a célja, hogy a hagyományos osztatlan képzés megmaradjon. A
Bsc. igazából egy kényszerből csinált valami, mivel az egyetemi határozat alapján
kötelezve voltunk rá. Építésszé nemzetközi szinten is csak úgy válhat valaki, ha
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legalább 5 év képzésben vesz részt. A Bsc szerintem elég furcsán, s rosszul jött
össze, mert a volt főiskolák a saját érdekükben lobbizva, igazából a négy éves
hagyományos főiskolai képzésüket formálták át Bsc.-re. Tehát szerintem túl hosszú
a négy év, mint Bsc., mivel építész-tervezővé nem válhat tőle senki, hanem utána
még különböző Msc. képzéseken kell, hogy pótolja, vagy kiegészítse tudását és így
minimum öt és fél év, amit egyetemre kell járnia. A hagyományos öt éves osztatlan
képzés egy teljesen megújított szemlélet szerint, de mondjuk a régi rendszerre
alapozva megy tovább. Párhuzamosan fut a két képzés, s úgy hoztuk létre, hogy
átjárási lehetőség is van, merthogy a hallgatók sem elég tájékozottak, hogy mit
érdemes elkezdeniük, s ez az ötödik félév végére derül ki. Akkor mindenki
képességei szerint haladhat tovább.”

3.4. A gyakorlatorientáltság szempontja a képzés átalakítása során
Néhány bekezdéssel fentebb a bolognai rendszerű felsőoktatásra való átállás, ill. az ehhez
szükséges program-átalakítást övező kérdések felvezetésekor már utaltunk arra, hogy az
egyes felsőoktatási intézmények egyéni adottságaiknak (tradíciók, rendelkezésre álló
erőforrások, stb.) megfelelően igyekeztek megvalósítani ezt a feladatot. Egész pontosan arra
hívtuk föl a figyelmet, hogy a kétciklusú képzés egyik legfontosabb eredeti célkitűzését
(gyakorlatorientált alap-; tudományosabb mesterképzés) az intézmények többsége nem tartja
reálisnak a jelenlegi formában. Mindenekelőtt azért sem, mivel nagyon nehezen
kivitelezhetőnek tartják azt, hogy az alapképzés kellő gyakorlatias készséggel vértezze föl a
hallgatókat (annyira, hogy képesek legyenek a munkaerőpiacon megállni a helyüket
közvetlenül a Bsc. diploma megszerzése után); ugyanakkor a tudományosságot jelentő
mesterképzés számára is kellő megalapozottságot nyújtson.
„Nekünk volt főiskolai képzésünk, tehát valamennyire megvoltak a tapasztalataink.
Ezt kifejezetten arra szántuk, hogy azonnal munkára fogható embereket képezzünk.
A bolognai rendszerben az volt, hogy igen, legyen gyakorlatorientált, de alkalmas
legyen a mesterképzésbe való továbblépésre is. Na hát ez aztán reménytelen. Én úgy
gondolom, hogy a mérnökképzésben, ugyanúgy, mint az építészképzésben, a
jogászoknál, és az orvosoknál, az osztatlan ötéves képzésnél nincsen jobb.
Németországban még mindig párhuzamosan megy a kettő. Nem lehet két ilyen
ellentétes elvárásnak megfelelni, mert vagy túl elméleti lesz az oktatás, vagy pedig
túlságosan gyakorlatias.”
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Értelemszerűen ezt a dilemmát minden intézmény igyekezett a környezetéhez legjobban
igazodó módon megoldani – mindenekelőtt a saját lehetőségeket, és nem utolsósorban
érdekeket szem előtt tartva. Így eltérő megoldások születtek/születnek arra nézve is, hogy az
alapképzés mely jellegét domborítsák ki: az első ciklust követő munkaerőpiacon történő
elhelyezkedést segítendő gyakorlati képzést, avagy a mesterképzésre felkészítő akadémiai
oktatást. Ezért az említett bolognai célkitűzések megvalósításához minden felsőoktatási
intézmény másként és másként állt hozzá: van olyan intézmény, amely az alapképzésre, így a
gyakorlatorientáltságra; és van olyan, amelyik pedig a mesterképzésre, ezzel a
tudományosságra helyezte a nagyobb hangsúlyt.
Találkoztunk olyan intézménnyel, ahol igyekeztek megfelelni e dilemma kettős kihívásának.
„A szakirányok kialakításával próbáltuk kiküszöbölni azt a kettős feladatot, hogy
egyrészt felkészítse a diákokat az Msc. képzésre, másrészt a Bsc. képzés után
használható, gyakorlatias tudással lépjen ki a munkaerőpiacra.”
Több intézmény mindenekelőtt arra fordított figyelmet, hogy „erős” alapképzést alakítson ki.
Van olyan intézmény, ahol a képzési program kialakításában vállalatok is részt vettek.
„A képzés kialakításánál meghívtunk opponenseket az iparból, akik átnézték a
tantárgyakat és megmondták, hogy mi az, amin változtatni kellene, és mi maradjon.
Ez nálunk így működik.”
„A programtervező matematikus szakból jött létre a programtervező informatikus
szak. A szakról sok tárgyat átmentettek, de az elméletet lecsökkentették, és a
gyakorlatra helyezték a hangsúlyt.”
„Olyan tananyagot alakítottunk ki, hogy a Bsc.-n mindenből tudjon valamennyit, és
erős alapképzése legyen. Növeltük a gyakorlat arányát az első három évben. Nőtt a
gyakorlati rész a Bsc.-n, a szakmai részt az iparban tanulják meg a hallgatók, mert
arra nincs időnk, hogy azt is mi tanítsuk meg nekik.”
„Legfontosabb szempont volt: gyakorlatorientált képzést kialakítani. Azoknak a
fejével gondolkoztunk, akik 3év után befejezik: ahhoz, hogy piacképes legyen,
gyakorlati tudással kell rendelkezniük. Az alapismereteken túlmenően részletes
elméleti kérdésekkel nem lehet foglalkozni a 3 éven belül, tehát elsősorban jó
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laborokat, jó gyakorlatokat kell biztosítani és a törzsanyagot. Cél: akik 3 év után
befejezik, azoknak használható tudás kell, de akik továbbmennek, azoknak jó
elméleti alap.”
Más intézmények sokkal fontosabbnak találták azt, hogy az alapképzés gyakorlati
szempontjai mellett (vagy akár bizonyos mértékben: helyett) továbbra is jelentős legyen az
elméleti oktatás súlya.
„Az eredeti bolognai dekrétumban benne van a gyakorlatorientáltság. A váltáskor,
amikor bevezettük ezt az új rendszert, az egyetem akkori dékánja, most már rektora,
egy erős elméleti alapozást képzelt el a Bsc. képzésben. És ehhez aztán sokan
csatlakoztak is, holott ez az eredeti bolognai dekrétumban nincsen benne. A
bolognai dekrétumban az van benne, egy olyasfajta képzés, amelyet az ipar rögtön
tud használni, egyből fel tudja szívni az ott végzetteket. De itt létezett, létezik, és
valószínű létezni is fog egy műegyetemi arisztokrácia, részben ugye a hagyományok
őrzése miatt, részben pedig mert a vezetőink a színvonalból nem nagyon akartak
engedni, hogy igen a Bsc.-nek legyen egy viszonylag erős elméleti megalapozottsága
az alaptantárgyakat illetően. Ezért a matematika, a mechanika igen nagy
kreditszámmal került át ezekbe a Bsc. tantervekbe. Úgy is mondhatnám, hogy nem
abban az arányban csökkent le ezeknek a kreditszáma, mint ahogy a hét szemeszter
ezt előírta volna.”

3.5. Az átalakulás adminisztratív keretei
Akkreditáció
Nyilvánvaló, hogy a képzési program átalakítása rengeteg adminisztratív, szervezési, stb.
teendővel is járt, és az intézmények figyelmét nemcsak a (fentebb körülírt) tartalmi kérdések
kötötték le, hanem sokkal gyakorlatiasabb problémákkal is foglalkozniuk kellett az átállás
kapcsán.
Azon túl, hogy az átalakulás minden felelőssége és nyűge az intézmények vállát nyomja, még
a kifutó hagyományos, és az új rendszerű képzés párhuzamossága is rengeteg problémát szült.
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„Az új képzés bevezetésekor sok adminisztrációs problémával szembesültünk a
tanulmányi rendszerben: előfeltételek, jogosultságok, átjárhatóság, köztes állapot (5
éves kifutók) kezelése.”
Mindezen túlmenően egyértelmű, hogy a legnagyobb fejtörést nem az ilyen jellegű technikai
feladatok, hanem a képzés lényegét illető tartalmi kérdések jelentették.
Az egyik ilyen, gyakorlatilag legkardinálisabbnak mondható probléma az akkreditációs
eljárások kihívásai jelentették. Az akkreditációs eljárás szükséges ahhoz, hogy az egyes
szakokat a szóban forgó intézmények elindíthassák, azaz az egyes szakokat akkreditálniuk
kellett. Ennek során a megfelelő szakokhoz tartozó képzési program fölött a Magyar
Akkreditációs Bizottság (MAB) mondta ki a jóváhagyás igenjét – azaz az
egyetemeknek/főiskoláknak olyan programokat kellett előállítaniuk, amiket ez a bizottság is
megfelelőnek talált. Ennek a ténynek, amiatt is van nagy jelentősége, hiszen – mint arra a
gyakorlatorientáltság kérdésénél utaltunk – sokszor a felsőoktatási intézmények
szándékaiknak, érdekeiknek inkább megfelelő programot igyekeztek kidolgozni, amelyek
azonban nem feltétlenül nyerték volna el az akkreditációs bizottság tetszését.
A szakokon a végzettségi szint és a szakképzettség követelményeit a képzési és kimeneti
követelmények határozzák meg.
Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményeinek szakonként a következőket kell
tartalmaznia:
•

az alapképzési szak megnevezését;

•

az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölését (magyar és angol nyelven);

•

a képzési időt félévekben;

•

az alapfokozat megszerzéséhez - a rendeletben meghatározottak szerint összegyűjtendő kreditek számát, ezen belül
o a képzési ág közös képzési szakaszához rendelendő kreditek minimális értékét,
o szakirány esetén a szakirányhoz rendelendő kreditek minimális értékét,
o a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értékét,
o a szakdolgozathoz rendelhető kreditértéket,
o az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában a gyakorlati ismeretek
minimális kreditértéket,
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o a nem közvetlenül az elméleti képzéshez kapcsolódó, intézményen kívül
szervezett gyakorlati képzésben megszerzendő kreditek minimális értékét;
•

az alapképzési szakképzés célját és az elsajátítandó szakmai kompetenciákat:
o a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek, és
o a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint
o a szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő
alkalmazása követelményeinek leírását;

•

a képzési ágon belüli közös képzési szakasznak az alapszak szempontjából fontos
általános kompetenciáit;

•

a törzsanyag - szakképzettség szempontjából meghatározó - ismeretköreinek
bemutatását;

•

az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelményeket.

A mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei szakonként a következőket
tartalmazzák
•

a mesterképzési szak megnevezését;

•

b) a mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölését (magyar és angol nyelven);

•

azon alapszakok megnevezését, amelyek teljes kreditérték beszámításával vehetők
figyelembe a mesterképzésbe történő belépésnél;

•

a képzési időt félévekben;

•

a mesterfokozat megszerzéséhez az e rendeletben meghatározottak szerint
összegyűjtendő kreditek számát, ezen belül

•

a kötelező és kötelezően választható tantárgyakhoz,

•

a szabadon választható tantárgyakhoz,

•

a differenciált szakmai anyaghoz vagy szakirány választhatósága esetén a
szakirányhoz rendelhető kreditek minimális értékét,

•

a szakdolgozathoz vagy diplomamunkához rendelhető kreditértéket;

•

a mesterképzési szak célját és az elsajátítandó kompetenciákat:

•

a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek, és

•

a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint

3K CONSENS IRODA

118

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
•

a szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása
követelményeinek leírását;

•

a végzettségi szinthez szükséges, alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bővítő alapozó ismeretköröket;

•

a törzsanyag - szakképzettség szempontjából meghatározó - ismeretköreinek
bemutatását;

•

a gyakorlati ismeretekre vonatkozó követelményeket;

•

az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelményeket;

•

alapképzési

szakon,

szakokon

megszerzett

ismeretek

mesterképzésbe

való

befogadásának speciális feltételeit.

Alap- és mesterképzési szak indításának menete22
Az alap- vagy mesterképzési szak indítását megelőzően a felsőoktatási intézmény vezetője
kikéri a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) véleményét.
A felsőoktatási intézménynek a kérelemhez mellékelni kell a miniszteri rendeletben kiadott
vagy az általa kidolgozott képzési és kimeneti követelményeket, és be kell mutatnia, hogy a
képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozta és az intézmény szenátusa a képzési
program részeként elfogadta az alap- vagy mesterképzési szak tantervét. A tanterven kívül a
tantárgyi programokat, továbbá kidolgozta azokat az oktatási és az alap- vagy mesterképzési
szak szempontjából jellemző értékelési és ellenőrzési módszereket, eljárásokat és szabályokat.
Valamint egy tájékoztató kiadványt, amelyek a képzési és kimeneti követelmények
eredményes teljesítését biztosítják.
Biztosítania kell, hogy az intézményben a hatályos jogszabályban foglaltak szerint
rendelkezésre állnak az alap- vagy mesterképzési szak képzéséhez a személyi és tárgyi
feltételek.
Az akkreditáltatni kívánó intézmény általa kidolgozott képzési és kimeneti követelmény
esetén mellékelni kell a szaklétesítés társadalmi, munkaerő-piaci indoklását - figyelemmel a
nemzetközi

irányzatokra,

a

különböző

végzettségi

szintet

nyújtó

szakképzések,

szakképzettségek szerkezetére -, valamint a szakemberigény rövid távú előrejelzését.
22

A mellékletben található a MAB ide vonatkozó formanyomtatványa melynek címe: Az alapszakok
szerkezetének ajánlott értelmezése
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A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a szakindítási eljárás során arról nyilvánít
véleményt, hogy a felsőoktatási intézmény által benyújtott tanterv, tantárgyi program
összhangban van-e az alap- vagy mesterképzési szakképzési és kimeneti követelményeivel és
megvannak-e az intézményben az alap- vagy mesterképzési szak indításához a személyi és
tárgyi feltételek. Amennyiben a kérelmező a maga által kidolgozott képzési és kimeneti
követelmények alapján kíván új szakot indítani, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság véleményt nyilvánít arról is, hogy az alap- vagy mesterképzési szakra
meghatározott képzési és kimeneti követelmények - az oklevelek hazai és külföldi
megfeleltethetőségét is figyelembe véve - várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást
biztosítanak-e.
Fontos kiemelni azt, hogy az alap- és mesterképzésben az elkülönült szakmai ismeretek
szakirányként a szak részét képezik. A szakindítási eljárást olyan új szakirányok indítása
esetében kell lefolytatni, amely szakirány oklevélben megjelölt önálló szakképzettséget
eredményez.
Az adminisztratív háttér áttekintése után lássuk, hogy ezeknek a szigorú szabályoknak miként
sikerült megfelelni, illetve az akkreditációs folyamat hogyan is nézett ki a gyakorlatban,
milyen akadályokat gördített az intézmények elé. Illetve a végbement képzési átalakulás
folyamtát.
Több interjúalanyunk állította azt, hogy ilyen esetekben is van megoldás, mindenekelőtt az
egyes tanegységek címét illetően nyílik az intézményeknek némi játékterük: egy adott tárgy
címe papíron megfelelhet a bizottság követelményeinek, tartalmában azonban közelebb áll az
egyetem/főiskola, ill. az oktatók elképzeléseihez.
„Ott van még az akkreditáció kérdése: joker tárgyneveink vannak, amik nagy
segítséget jelentenek abban, hogy valamennyire rugalmasan kezeljük az
akkreditációban leadott tematikát. Ezek papíron úgy néznek ki, mintha tökéletesen
megfelelnének az akkreditációban leírtaknak, a tartalmuk azonban egy picit más.”
„Több tárgy nevét is meg kellett változtatni a Bsc. képzésben, a névválasztás néhol
nehézségekbe ütközött. Az Msc.-nél valamivel könnyebb volt a helyzet, mivel a
mesterképzés hasonló az ötéves képzés utolsó két évéhez.”

3K CONSENS IRODA

120

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
Az akkreditációs eljárásnak emellett további fontos szerepe van abban, hogy egy ún. képzési
és kimeneti követelményrendszer formájában mint jogszabály határozza meg, hogy egy adott
mesterképzésbe történő belépésnél mely alapképzésben szerzett szakok, ill. tanegységek
fogadhatók el előzményként.
Találkoztunk olyan egyetemi vezetővel, aki eleve kilátástalannak ítélte meg, hogy az általuk
oktatott szakok bekerüljenek a mesterképzésbe történő belépésre jogosító alapképzések
körébe.
„Azért alakult ez így ki, mert a szak kis létszáma és egyedi volta miatt nem tudta az
érdekeit képviselni kellőképp az akkreditáció tárgyalásakor. Nem harcoltunk érte,
egyszerűen nem lett volna hozzá kapacitásunk, mi túl kicsik vagyunk ehhez.”
Máshol arra panaszkodtak, hogy az akkreditációs bizottságnak a gyakorlatorientáltság
ügyében is meghatározó szerepe lehet.
„Az akkreditációs bizottság nem vette figyelembe a munkaerőpiac igényeit. Így
egyszerűen nem lehetett eléggé gyakorlatiasra venni a képzést, és sokkal inkább
benne maradtak az elméleti dolgok.”
Ugyanakkor hallottunk olyan véleményeket is, mely éppen az akkreditációs bizottság valódi
hatalmának és befolyásának a gyengeségeit hangsúlyozta. Ezen álláspont szerint ugyanis az
akkreditációs eljárások országszerte úgy zajlottak, hogy az egyetemi keretszámok
meghatározásánál nem a valós munkerőpiaci igények voltak a mérvadóak, mivel azokkal
sem az iskola sem az akkreditációs bizottság nincs tisztában (sőt gyakorlatilag ez sehol
sincs dokumentálva). Ezért a szakok indítása sok esetben az egyetemek és főiskolák
érdekeitől függött, valamint attól, hogy azokat hogyan tudták érvényesíteni.
„Volt egy formális elem, kötelező elem: adott szak iránti munkaerőpiaci igényeket be
kellett mutatni. Hát én nem tudom ki mennyire tudta komolyan ezt csinálni…minden
szak elindult valahogy. Általában az szokott lenni, hogy elkészültek az
alapdokumentumok és a szakmai-, kapcsolati-, baráti körből jelentős pozíciójú, vezető
embereket összehívtak egy alkalomra és azok ott lelkesen mondták, hogy márpedig
geológusra, vegyészre és innen [egy budapesti egyetem] feltétlenül szükség van. A
MAB nem tudta igazán ellenőrizni. Ez nem a piaci igényekkel van összefüggésben,
mivel nincs is ilyen szám, hanem azzal, hogy van egy állami keretszám, amire

3K CONSENS IRODA

121

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
normatív finanszírozást kap [az egyetem] és ezt nekünk ki kell tölteni, mert különben
anyagilag tönkremegy.”
Más felsőoktatási intézményekben az akkreditációs eljárás sem technikailag, sem tartalmilag
nem jelentett túlontúl nagy kellemetlenséget – mi több, maga az egyetem olyan helyzetben
volt/van, hogy maga szolgált mintául az akkreditáció során.
„Akkreditációs szempontból különösebb problémába nem ütköztünk, a dolgok
technikai részét illetően sem. Másrészt pedig a műegyetem inkább a mintát szokta
adni ezekhez a folyamatokhoz, nem az van, hogy ő kapaszkodna. Mondhatni a kar
részéről rutintevékenység valamilyen szak akkreditálása.”
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3.6. A képzési program átalakításának anyagi oldala
Nem lehet kérdéses, hogy a kétciklusú képzési rendszerre történő átállás számtalan nagyon
fontos (ez előbbiekben láttuk: tartalmi és technikai) kihívást jelentett a főiskolák/egyetemek
számára. Nyilvánvaló az is, hogy ezen feladatok jelentős része olyan ráfordításokat igényelt,
amely nemcsak az intézmény szellemi kapacitásait (pl. a korábbi képzési kínálat
összehangolása az új rendszerrel, stb.), hanem jelentős anyagi kiadásokkal is jártak.
Komolyabb anyagi vonzata már csak amiatt is kellett, hogy legyen az átalakulásnak, hiszen
terv szerint az alapképzést gyakorlatorientálttá kellett tenniük az intézményeknek, ami először
is jól felszerelt műhelyeket, laborokat, stb. igényelt. Másfelől pedig a képzési programok
átalakítása számtalan olyan háttérmunkát igényelt, amik szintén érzékenyen érintették az
intézmények gazdálkodási terveit.
„Mi jó gyakorlatorientált képzésre gondoltunk, de a minisztérium egy fillért nem
adott rá. Ha adtak volna elég pénzt és időt, akkor meg lehetett volna csinálni. De
nem volt idő a tantervek kialakítására és az átalakításra sem adtak pénzt.”
„Ha valamit gyakorlatorientáltra akarok átalakítani, akkor ez nagyon pénz-, és
eszközigényes. Mi a bolognai rendszerre való átálláshoz külön forrást nem kaptunk.
Mindent a meglévőből, az emberek energiájából kellett megoldanunk. Voltak
egyetemek, ahol erre sikerült pályázatot elnyerni, azok szerencsésebbek voltak.
Nekünk ez valamilyen okból nem sikerült, az eszközparkot nem tudtuk fejleszteni.
Tehát a gyakorlatorientáltságra nem kaptunk támogatást, de még a tantervek
kidolgozására sem. De nemcsak eszköz, hanem oktatói háttere is van, a mainál
sokkal több gyakorlatvezetőre lenne szükség. 60 év körüli professzorok mégsem
végezhetik ezt a munkát..”
„Nagyon sokat segített volna a tantervek összeállításánál, ha az egyetem annyi
pénzt kap, hogy át lehessen gondolni a tananyagokat és új jegyzeteket írni, hogy
lehántsa róla a fölöslegesen ráragadt dolgokat. Pályáztunk rá, de formális okokból
elutasítottak. Az is segített volna, ha nem a drága nyugati berendezéseket kellett
volna megvenni, hanem mi a saját eszközeinkkel megtervezzük, legyártjuk és
megcsináljuk hozzá a pedagógiai programot, ha annyi támogatást kaptunk volna,
hogy legalább az alaptárgyakhoz készíthettünk volna alapberendezést, de még ez
sem állt rendelkezésünkre.”
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Sok helyen felhívták a figyelmünket arra az ellentmondásra, hogy bár a bolognai rendszer
szerint a gyakorlatorientáltság alapvető elvárás, de a finanszírozás elosztásánál nem veszik
számításba kellő hangsúllyal az ún. gyakorlatiasabb szakok nagyobb forrásigényét. Emiatt
éppen az ilyen szakokon nehezebb teljesíteni az elvárásokat.
„A Bsc-nek ugye az a lényege, hogy próbál gyakorlatorientált képzést nyújtani,
csakhogy a képzési normatívák elosztása nem felel meg a gyakorlatnak, mivel ezen a
szakon drága a gyakorlat finanszírozása (labor, stb.), de az ehhez szükséges
finanszírozás nincs meg. Elvárás van a gyakorlatorientált képzésre, de pénz nincs
hozzá. Ezt mi majdnemhogy szerelemből csináljuk, súlyos bérhiánnyal küzdünk. Tehát
ellentmondásos a helyzet: elvárás van, de oktatói gárda és pénz nincs.”
Több intézmény is – fölismervén, hogy állami támogatást nem kapnak – maga igyekezett
forrásokat előteremteni ezekhez a feladatokhoz, de ez az út is sok esetben rögökkel teli.
„Adunk bérbe termeket, kutatásfejlesztésben kell részt venni, pályázunk
folyamatosan, stb. Ha van bevétel, tudtok eszközöket venni. A bevételért viszont meg
kell dolgozni legtöbbször, kivéve talán a szakképzési támogatást, ott inkább a
kapcsolati tőke számít, de általában valamit le kell tenni az asztalra, és annak kb.
10-20 százalékát fel szoktuk ajánlani a tanszékfejlesztési alapba. Veszünk
számítógépet, mérőműszereket, a legszükségesebb dolgokat.”
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a beérkező forrásokon az egyes karoknak,
szakoknak, tanszékeknek meg kell osztozniuk, ami értelemszerűen komoly érdekellentétekhez
vezethet az intézményeken belül.
„A tanszékek próbálták saját érdekeiket védeni, hiszen a csökkenő óraszám kevesebb
pénzt jelent. De igazából eddig is sok órát közösen oktattak, ez sokszor tompította az
ellentéteket.”
Kérdéses, hogy ezekben a „vitákban” (amelyek nem kis része zéró-összegű játék volt, hiszen
az egyik kar/tanszék haszna a másik vesztesége) az önérdekeken túl milyen mértékben
merültek föl olyan megfontolások, mint pl. a hallgatók igényei, a gyakorlat szempontja, stb.
Természetesen találni „békésnek” mondható, együttműködésen alapuló megoldásokat is.
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„Az új képzés kialakítása elég komoly munka volt, a műszaki és a művészeti oldal
között van egy 50-50 %-os ki nem mondott egyensúlyi állapot, s az osztatlanban
kicsit a művészi oldal volt a nyertes, a BSc pedig épp ezért tudatosan a műszaki
irányba ment el. Tehát az első közös 5 félév után a BSc-képzésünk alapvetően
műszaki orientáltságú.”
A karok közötti ellentéten azonban az egyetemek, főiskolák gyakran felülemelkednek az
életben maradás érdekében. Az elégtelen finanszírozás miatt sokszor taktikázni
kényszerülnek a felsőoktatási intézmények. Ezek a taktikák leginkább a hallgatói
keretszámok és ezzel a normatívák (önkényes) ide-oda tologatásait jelentik.
„Nagy visszaesés van pl. fizika, kémia, matematika szakokon. Itt már kínlódnak a
beiskolázással. A biológia és a földtudományok nem olyan zárt természettudomány,
oda többen jelentkeznek, ezért úgy tudjuk kitölteni a keretszámainkat, hogy ezekre a
szakokra többet veszünk fel.”

3.7. Az idő dimenziója: játék a félévekkel és harc az oktatói kapacitások lekötéséért
Azzal a problémával is meg kellett küzdeniük az intézményeknek, hogy a bolognai célok
egyik legfontosabbika, a gyakorlatorientált alapképzés a korábbi képzési szisztémát –
legalábbis papíron – alapvetően felborította. Míg ugyanis az osztatlan képzésben az első
félévekben oktatták az alapozó, felkészítő tárgyakat, és a gyakorlati képzésre az utolsó
félévek során került sor; addig a jelenlegi rendszerben ez a logika nyilvánvalóan nem
követhető. Azzal az ellentmondással találják magukat szemben e ponton az
egyetemek/főiskolák, amely szerint a gyakorlatias képzést mindenképpen az alapképzés, tehát
a korábbi rendszerhez viszonyítva „nagyon előre” kell hozniuk. Ugyanakkor – tekintve, hogy
az alapképzés során együtt haladnak a később master-diplomára aspirálók azokkal, akik a
Bsc. szint abszolválása után a munkaerőpiacra szeretnének kilépni – tudomásul kellett
venniük azt is, hogy ezzel a későbbi „tudós-jelöltek” esetében is megváltozik a képzés
fölépítése, azaz immár ők is a képzési periódus első szakaszában ismerkednek szakmájuk
gyakorlati oldalával.
„Az első megoldandó változás, hogy a képzési idő olyan szinten megváltozott, hogy
5 évről felment 5 és fél évre. Nálunk a Bsc. képzés 7 féléves és az Msc. 4. Ennek
megfelelően az volt a feladat és a lecke, hogy az első Bsc. ciklus alatt átstrukturálni
úgy a tárgyakat, hogy a korábbi 5 éves képzésben az elején szerepelő alapozó
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tárgyak, ill. a végén található szaktárgyak, a szakirányokat képviselő tárgyak, a
laboratóriumok, azaz a gyakorlati dolgok most az elejére kerüljenek.”
Szinte nem találkoztunk olyan egyetemi vezetővel, aki ne kevesellte volna az alapképzés
három-három és fél évét. Kevesellték mindenekelőtt azért, mert – mint korábban írtuk –
nagyon sokan megpróbálták a korábbi ötéves képzés tartalmát belesűríteni, vagy éppen annak
egy „lebutított változatát” beilleszteni ebbe az időtartamba; és ennek során azzal a
dilemmával kellett megküzdeniük, hogy melyek azok a törzsanyagok/tanegységek, amelyek
kihagyhatók. Innen nézve nem meglepő, hogy a bolognai átállás egyik sarokpontjának, és
legkellemetlenebb következményének azt a kérdést tekintették az intézmények, hogy miként
is állítható össze a Bsc. programja úgy, hogy abban minden fontos tantárgy és ismeret benne
maradjon – ezzel párhuzamosan legyen egyszerre gyakorlat-orientált, ugyanakkor készítsen
föl a mesterképzésre is.
„A három éves képzési idő a tananyag felületes leadására ad csak lehetőséget, a
legfőbb problémát az idő rövidsége jelenti, és erre még nincs megoldás.”
„Azt sem tudtuk, hogy melyik ujjunkba harapjuk, hogy melyik tárgyat vegyük ki, mi
kell a Bsc.-be. Három év alatt nem tudjuk megtanítani a diákoknak, még azt sem,
ami ahhoz kellene, hogy a három év után el tudjanak helyezkedni.”
„Kevés az idő a tananyag leadására, nem változtattunk gyökeresen a tananyagon a
képzés megváltozásával.”
Korábban már utaltunk rá, hogy ez a megváltozott helyzet az oktatók számára is újdonságot
jelent, akik azzal találják magukat szembe, hogy az új program szerint több órájukra nincs
szükség a továbbiakban. Ez szintén konfliktushelyzetet generálhat, hiszen az oktatók ilyenkor
gyakorlatilag versenyhelyzetbe kerülnek – nemritkán azzal a céllal, hogy a lehető legkevesebb
óráikat veszítsék el. Ennek során az egyéni érdekek fölülkerekedhetnek a hallgatók érdekein,
a képzési program koncepcióján és a szakmaiság követelményein.
„A három és fél éves képzésre áthangolódásnál persze legtöbb tanár az elméleti
óráit át akarta menteni, hogy ugyanannyi előadása legyen, mint korábban volt.
Gyakorlatorientáltnak kéne lennie elvben, de sokszor nem tudjuk megoldani. Idővel
tisztázódik le, hogy melyek azok a tárgyak, amik szükségesek és melyek nem, sokszor
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fordult elő, hogy tanár olyan tárgy oktatását harcolta ki magának, aminek sikeres
megtanításához hiányoznak más tárgyak, melyek annak az alapjai.”
Nemcsak ez okozott gondot. Azok az oktatók, akik tovább folytathatták tevékenységüket,
sokszor azzal voltak kénytelenek szembesülni, hogy korábbi tapasztalataik, oktatói
tevékenységük az új helyzetben egyáltalán nem, vagy csak kevésbé alkalmazhatók. Mivel –
mint említettük – megváltozott az egyes törzsanyagok képzésen belüli sorrendje (azaz a
gyakorlati képzésnek időben előbbre kell kerülnie), nekik maguknak is új súlypontokat kellett
keresniük az oktatás során.
„Sokszor azt sem tudom, hogy mit oktassak, néha teljesen elölről kell kezdenem a
felkészülést.”

3.8. Intézmények és hallgatók érdekkoalíciója a tömegképzés fenntartására
Az elmúlt évtizedek során a látványosan emelkedő hallgatói létszám, -illetve az ebből adódó
túlképzés-, annak minden társadalmi diszfunkciójával együtt vezérelték a bolognai rendszer
kidolgozását és bevezetését. Ez az elképzelés abból indult ki, hogy a gazdaság nem tart igényt
annyi diplomásra, mint amennyit az egyetemek/főiskolák kibocsátanak, és a kék-, de még
inkább szürkegalléros munkakörökben egyre több diplomást foglalkoztatnak. A cél az volt,
hogy a felsőoktatási intézmények kevesebb olyan diplomást képezzen, akikre a piac
alapvetően nem, vagy legalábbis nem ilyen minőségben (azaz fehérgalléros állás
betöltőjeként) tart igényt.
Ehhez azonban arra is szükség van, hogy az új rendszer céljaival, feltételeivel, és
mindenekelőtt a lehetőségeivel az érintettek a legmesszemenőbbekig tisztában legyenek.
Azaz:
•

•

•

A hallgatóknak tisztában kell lenniük saját érdeklődésükkel, értékeikkel és
szándékaikkal, tudniuk kell, hogy mi a különbség alap- és mesterképzés között;
egyáltalán, melyik mire való.
Az egyetemeknek/főiskoláknak valóban olyan alapképzést kell nyújtaniuk, amik
megfelelnek a vállalatok igényeinek, és ezzel párhuzamosan, ill. emiatt vonzó, és
valóban perspektivikus lehetőségeket nyújt a diákoknak.
A vállalatoknak is értékén kell kezelniük a Bsc., ill. az MSc. diplomát, és
világossá kell tenniük, hogy az egyes végzettségekkel mit lehet elérni az adott
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•

vállalati környezetben. Elengedhetetlen, hogy e célból együtt kell működniük a
felsőoktatási intézményekkel, már csak amiatt is – mert mint láttuk –, a
felsőoktatási intézmények sokszor tanácstalanok az alapképzés programját
illetően.
Mindehhez pedig egy olyan társadalmi közeg szükségeltetik, ami nem fetisizálja
a diplomát, világos életút- és karrier-lehetőségeket enged láttatni, azaz
megfelelően működő pályaorientációs mechanizmusok működnek benne.

Nem kérdés, hogy a jelenlegi hazai felsőoktatási trendek felől nézve a bolognai folyamat
alapvető célkitűzése jelenleg még aligha működik az eredeti szándék szerint. Ugyanis a
társadalom korábban soha nem látott széles körében terjedt el az a vélemény, miszerint a
felsőfokon történő továbbtanulás, ill. maga a diploma az életben való boldogulás egyik
alapköve. Az egyetemi/főiskolai továbbtanulási szándékok ezen drasztikus mértékű
expanziója pedig más erőviszonyokat teremt, ugyanis tapasztalataink szerint a hallgatók a
hallgatók igyekeznek a mesterképzésbe bejutni. Véleményük szerint az tekinthető
egyenértékűnek a korábbi, öt éves rendszerben megszerezhető diplomával.
Vélelmük nem tekinthető alaptalannak. A munkáltatók ugyanis még maguk sincsenek
tisztában azzal, hogy a potenciális pályakezdők közül milyen „erőt képviselnek” a Bsc., ill. az
Msc. szakokon végzettek. Ehhez minden bizonnyal az első bolognai évfolyamok
közeljövőben esedékes „kiáramlása” közelebb visz; ugyanakkor az is valószínűsíthető, hogy a
munkáltatóknak ennél egy kicsivel több idő kell ahhoz, hogy kialakítsák viszonyukat a
többciklusú képzéshez.
Természetesen legalább ilyen fontos kérdés az is, hogy maguk a hallgatók hogyan
viszonyulnak az új rendszerhez. Miként fogadják azt, hogy sokszor komoly bizonytalankodás
tapasztalható az egyetemek/főiskolák részéről a tanmenettel kapcsolatban, sok esetben
esetleges a gyakorlati oktatás megvalósítása, stb. Az oktatók részéről is komoly dilemma,
hogy az általuk több éve, évtizede kipróbált módszerek, melyek megváltoztak, sok esetben új
súlypontokat kaptak a bolognai rendszerben; hogyan alkalmazhatók a kétciklusú képzésben
részt vevő diákok oktatásában.
Azt tapasztaltuk, hogy sokszor maguk az egyetemek is „kísérleti nyulakként” tekintenek az
első bolognai évfolyamok diákjaira, akiken keresztül lemérhetőek lesznek a változás hatásai,
és ezek ismeretében tehetők meg a további átalakítás lépései.
„Azt kell látni, hogy nagyon komoly átalakulás volt ez nálunk, és mi körülbelül most
állunk azon a szinten, hogy jó lenne akkor még egyszer végiggondolni, hogy hol és
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mit kellene változtatni rajta. Most biztos, hogy az első generációs hallgató, aki
végigment ezen, érzi, hogy voltak negatívumai ennek, amiket most már látunk,
átalakítanánk és javítanánk rajta.”
„Nem láttuk előre, így maximum csak sejtettük, hogy milyen hatásai lesznek az
osztott képzésre való áttérésnek: milyenek lesznek a hallgatók attitűdjei, képességei
és hogyan fogják venni a régi egyetemi szintű anyagot összesűrítve. Régebben a
komoly felvételik után beérkező hallgatók ezt az anyagot jobban elosztva kapták
meg, addig ma ezzel őket nagy dózisban nyakon öntjük az első három évben. Az az
érzésem, hogy nagyon rosszul reagálnak erre: egyszerűen nem tudják tartani a
színvonalat, és mindent lassabban végeznek el. Az első bolognaisok közül alig van,
aki most végezne, olyan 30 százalék.”
Az általunk megkeresett felsőoktatási intézmények többsége érzékeli ezt a problémát, jelesül
azt, hogy a hallgatók rendkívül lassan teljesítik tanulmányi követelményeiket. Azonban nem
állítható, hogy ez a kialakult gyakorlat ellenére lenne az intézményeknek, sőt, bizonyos
aspektusból kifejezetten érdekük, hogy azok is bent maradjanak a rendszerben, akikről
gyanítható, hogy nem tudják abszolválni a követelményeket.
„A kreditrendszernek köszönhetően sokkal inkább el tudják nyújtani a képzést a
diákok, a hét féléves képzést nálunk átlagban 12 félév alatt végzik el. A felsőoktatási
intézmény azonban abban érdekelt, hogy minél tovább bent tartsa a hallgatóit: a
költségtérítéses fizeti a tandíjat, az államilag finanszírozott után jár a normatíva. Ha
egy hallgató meggondolja magát, és idő előtt távozni akar, arra vesszük rá, hogy
október 15-ig, vagy március 15-ig ezt ne tegye meg, mert akkor kell lejelentenünk a
hallgatói létszámot. Így tehát sok a vattahallgató.
A felsőoktatási intézményeknek tehát folyamatosan számolniuk kell azzal, hogy az egyes
évfolyamokon igen jelentős a száma azoknak, akik adott esetben több félévvel is el vannak
maradva tanulmányaikkal. Ez annak (is) köszönhető, hogy a kreditrendszer nagyobb
lehetőséget ad a tanmenet egyéni igényeknek megfelelő abszolválására; és ezzel
párhuzamosan – tekintve, hogy nagy a szabadság a vizsgák teljesítését, a vizsgaszabályzatot
illetően is – nagyon kicsi a tényleges lemorzsolódás, a „kibukás” aránya.
„A Felsőoktatási törvény lehetővé teszi, hogy egy vizsgának tizenötször (öt féléven
keresztül félévenként három alkalommal) mehessenek neki a diákok. Lehetne
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szigorúbb a TVSZ, de a hallgatói önkormányzatnak vétójoga van benne, és nyilván
nem fogja ezt megváltoztatni. Arról nem is beszélve, hogy ez minden intézmény, így
a mi érdekünk is, hogy minél tovább bent maradjon a hallgató.”
Sokszor még az sem riasztja vissza a szóban forgó hallgatókat tanulmányi idejük
elnyújtásától, hogy ennek valóságos, tényleges ára is van: tandíjat kell fizetniük.
„Sokukat ez egyáltalán nem zavarja. Rengetegen nem tudják teljesíteni a 30
kredit/két félév követelményt és átcsúsznak fizetősbe. Csak akkor kerülhet vissza,
hogyha egyfelől teljesíti a további követelményeket, másfelől pedig akad olyan
államilag finanszírozott hallgató, akinek a teljesítménye rosszabb az övénél, és
átcsúszna fizetősbe. Ilyenkor gyakorlatilag helyet cserélnek. Ez egy elég bonyolult
eljárás, hosszan elhúzódik. Egy évfolyamban gyakorlatilag több a költségtérítéses
hallgató most már az államilag finanszírozottnál.”
„Van olyan, aki papíron hallgatói jogviszonyban áll már több mint 10 féléve,
minden félévben fölvesz több tárgyat is, de sokszor egyet sem végez el. Fizeti a
tandíjat, de ugyanakkor sok kedvezmény is megilleti a hallgatói jogviszony miatt.
Alighanem dolgozik valahol, és még így is megéri neki.”
Adva van tehát az a jelenség, hogy a megnövekedett hallgatói létszám nem elhanyagolható
hányada az előírtnál, vagy ajánlottnál lényegesen, akár 2-3 évvel is tovább marad hallgatói
jogviszonyban. Tapasztalataink, de más, közismert források szerint is, ez a jelenség már a
bolognai képzés megjelenése előtt nem sokkal, a kreditrendszer bevezetésekor megjelent; és a
többciklusú képzésre történő átállás e téren – mint arra korábban utaltunk – is változásokat
hozott. Ugyanis a felsőoktatási intézmények többsége – biztos akarván lenni a dolgában –
igyekezett olyan alapképzést kialakítani, amiben minden olyan törzsanyag megtalálható,
amely a korábbi osztatlan képzés esszenciájának tekinthető. Ezáltal igen „sűrű” alapképzési
tanmenetek álltak elő, nemritkán olyanok, ahol a korábban öt év alatt elsajátítandó tananyagot
immáron három év alatt kell megtanulniuk a hallgatóknak.
Láttuk, hogy ez nem megy akadályok nélkül, és a megemelkedett követelmények miatt még
több az olyan hallgató, aki több félév, vagy akár több év lemaradást is begyűjt tanulmányai
során.
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„A hallgatók nagy része elég sokat csúszik: az, hogy csak egy félévet, az szinte
teljesen általános. De sokan vannak azok is, akik az 5 éves képzést hét, vagy 8 év
alatt végzik el.”
Némi malíciával föltehető az a kérdés is, hogy tömegképzés-e a tömegképzés, ugyanis
sokszor egyáltalán nem világos, hogy a felsőoktatásban aktuálisan részt vevők közül mennyi
lesz a tényleges kibocsátás, hány végzett, potenciális pályakezdő jut egy évfolyamra.
„Alighanem évekig nem fogjuk még látni, hogy ebből a hatalmas masszából, akik
bemennek a felsőoktatásba, mekkora a valódi kimenet. Nálunk is nagyon sok olyan
diák van beragadva, akiből sohasem lesz mérnök.”
Mindez az alap- és a mesterképzés egymásra épülésének fényében egy új dimenzió kérdését
veti fel: ha ilyen sokan „beragadnak” az alapképzésben, akkor kik mennek a mesterképzésbe?
Ez a kérdés természetesen nemcsak bennünk fogalmazódott meg.
„Az első évben nagyon kevés Msc.-s hallgató lesz, mivel kevesen végzik el a Bsc.-t,
ezért az egyetem elemi érdeke, hogy mindegyikőjük továbbmenjen és más
alapszakokról is jöjjenek ide, különben gyakorlatilag nem indíthatnánk
mesterképzést.”
Az előzőek ismeretében meg kell, hogy állapítsuk: a hazai felsőoktatást az elmúlt években ért
számos éles bírálat, amely az intézményeket valamiféle „parkolópályának”, vagy pedig
egyenesen „elfekvőnek” titulálta; nem nélkülöznek minden alapot. Hiszen a hallgatók nagy
része, azok, akiket még csak nem is olyan régen szinte teljes bizonyossággal „kiszórtak” a
felsőoktatásból, most nyilvánvaló kudarcélményeikből sem tanulva, továbbra is azon
mesterkedik, hogy valamilyen módon, ha erősen bukdácsolva is, de befejezze tanulmányait.
Mi több, maguk az intézmények a diákság partnerei ebben, többek között rendkívül
nagyvonalú vizsgafeltételeikkel próbálják hallgatóikat minél tovább megtartani az így befolyó
tandíj, vagy normatív támogatás reményében.
Rögtön hozzá kell tenni, hogy a diákok motivációja annál sokkal differenciáltabb jelenség,
mintsem hogy elintézhető lenne annyival, hogy a megemelkedett követelmények hatására
választják a tanulmányok kényelmes elhúzását. Természetesen megvizsgáltuk az ő
szemszögükből is ez eddigiekben feszegetett kérdéseket, és a maga helyén részletesen be is
mutatjuk. Annyit azonban mindenképpen hozzá kell tennünk ehelyütt, hogy a hallgatók
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felkészültségére rendkívül sok panasz érkezik az intézmények részéről: sok esetben olyan
alapkészségek (pl. matematikai, fizikai, biológiai stb. ismeretek) hiányát róják föl, amelyek
nélkül eleve reménytelen a sikeres tanulmányi előmenetel felsőfokon. Alighanem ennek is
jelentős szerepe van abban, hogy a hallgatók nagy aránya jelenleg nem képes maradéktalanul
megfelelni a felsőoktatás követelményeinek.
Az eddig leírtak alapján a kialakult helyzet akár „cinkos egymásra kacsintásként” is
értelmezhető, hiszen rövid távon mindkét fél jól jár: a hallgató elmondhatja, hogy
főiskolára/egyetemre jár, különféle kedvezményekre jogosult, az intézmény pedig elégedett,
hiszen bevételhez jut a diákok által.
Nem kérdéses azonban, hogy hosszú távon ez a gyakorlat senki számára sem lesz
fenntartható. Az így kényszerpályákon mozgó diákok ráébrednek arra, hogy elpazarolták
(ingyenes) egyetemi/főiskolai éveiket; a vállalatok csakhamar jelzik, hogy nagyon
elégedetlenek a felsőoktatási intézmények kibocsátásával; ebből következően az intézmények
pedig elveszíthetik jó hírnevüket.
Találkoztunk mindenesetre olyan intézménnyel, amely igyekszik reagálni erre a helyzetre.
Tudomásul veszi, hogy hallgatóik a középiskolából magukkal hozandó felkészültsége
igencsak hiányosnak mondható, és ezt kiegyenlítendő, felzárkóztató, ill. részben
készségfejlesztő kurzusokat indít.
„Minden félévben elindítunk felzárkóztató kurzusokat, ami lényegében a
matematika, ill. a fizika alapjait jelenti. Ezek szabadon választható tárgyak, jár
értük kredit is. Érzékeltetjük a hallgatókkal, javasoljuk nekik, hogy akik úgy érzik,
nem menne nekik egyből a differenciál-számítás, vagy az integrált áramkör, akkor
előbb vegyék föl ezeket az alapozó tárgyakat. De ez a hallgatóra van bízva. De ez
egyeteme válogatja, hogy elindít-e ilyen felzárkóztató tárgyakat, mert nem mindenki
tart ilyet, és ha tart is, nem biztos, hogy kellően reklámozza.
Van egy mérnökpedagógiai és médiatechnikai szakcsoportunk, aki a legalapvetőbb
praktikus ismereteket akarja megtanítani a diákoknak: hogyan kell jegyzetelni,
hogyan kell tanulni, hogyan kell egy kérvényt megfogalmazni, önéletrajzot írni, stb.”
Egy budapesti egyetemen arra is felhívták a figyelmünket, hogy hiába differenciáltak a
hallgatók képességük, érdeklődésük, ezáltal igényeik szerint; az intézménynek nem minden
esetben van módja ezekhez az eltérő igényekhez alkalmazkodni.
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„Nagyon nehéz ugyanazon előadással kielégíteni a motiváltabb hallgatók és az
’idetévedt’ diákok érdeklődését. Arra törekszünk, hogy strukturáljuk a képzést, tehát
indítunk emelt szintű, közép- és felzárkóztató csoportokat. A differenciálás
szükséges, de ez egyre nehezebb, mert kevesebb a tanár.”
Az imént említett intézmény ezzel együtt tökéletesen tisztában van azzal, hogy ez a
kezdeményezés legfeljebb a dolgok felületi kezelésére alkalmas, hiszen mindez nem
pótolhatja a középiskola során átadni elmulasztott ismereteket. Ötletük mindenesetre lenne
arra, hogy miként lehetne javítani legalább ezen a „felületi megoldáson” is.
„Mi is rengeteget gondolkoztunk azon, hogy indítsunk-e nulladik évfolyamot, ahol
alapozó oktatás folyhatna. Mert alighanem hamarabb végeznék el a főiskolát a
diákok akkor, ha az alaphiányosságaikat célzottan, ütemesen számolnánk föl az
alapozó, nulladik év során. Csak ehhez nincs meg a finanszírozás, ki fizetné ezt ki? A
hallgató biztosan nem, és az állam sem finanszírozza ezt a plusz nulladik félévet.
Emiatt kényszerülünk arra, hogy ezt a felzárkóztatást beolvasszuk a hét félévbe, és
ha csak 10 félév alatt végzi el az iskolát a hallgató, akkor csak annyi alatt.”
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Akad azonban olyan dékán is, aki szerint megváltozhat a diákság hozzáállása a
felsőoktatáshoz – legalábbis az ő intézményükben. Arról számolt be ugyanis, hogy komolyan
véve az alapképzés gyakorlatorientáltságát, olyan tudáscsomagot adnak a hallgatók kezébe,
ami valóban alkalmassá teszi őket arra, hogy azonnal megállják a helyüket a munkaerőpiacon.
Ez a tény – kivált azon családok gyerekeinek esetében, akik inkább elmennének mihamarabb
dolgozni – felveti annak lehetőségét, hogy talán mérséklődik valamelyest a mesterképzésben
való továbbtanulás nyomása a hallgatók részéről.
„Arányaiban többet tanulnak, mint az osztott képzésben. Ez azt jelenti, hogy ami
belefér, azt belenyomtuk, túl jól megtanítjuk őket, ezzel már meg tudnak élni az
iparban. És itt jön a következő gondunk, hogy jönnek-e Msc.-re, vagy nem jönnek.
Szegény régióból, pénzkeresetre motivált társaság a mi diákságunk, a mesterségbeli
része – én úgy gondolom – jól van megtanítva, és el fog menni dolgozni. Túl jól
képezzük a gyerekeinket, alkalmasak a munkára, elmennek pénzt keresni, és nem
jönnek vissza Msc-re. Ez hamarosan kiderül, hogy tényleg így van-e.” (vidéki
egyetem)

3.9. Az oktatók véleményei a bolognai átalakulásról
Korábban már érzékeltettük, hogy a bolognai átalakulás komoly mértékben beleavatkozott a
felsőoktatási intézmények addig megszokott működési rendjébe. Különösen igaz ez az
egyetemekre, akik még a tömegképzés keretei között is megőrizni igyekeztek akadémikus,
tudomány-orientált identitásukat, és inkább definiálták magukat kutatóműhelyként, mint
szakemberképző intézményként. Láttuk azt is, hogy a bolognai átalakulást a felsőoktatási
intézmények nem tekintették kellő mértékben előkészítettnek, és az ennek sikeres
lebonyolításához szükséges feltételeket is szűknek találták (pl. anyagi források hiányossága,
kevés rendelkezésre álló idő).
Nem túlzás azt állítani tehát, hogy működési környezetük jelentősen megváltozott, és mivel
egyfelől az átalakulás mögöttes tartalma (gyakorlatorientált alapképzés) korábbi
tevékenységükkel ellentétes, továbbá az új szisztéma kialakításának körülményei hiányosak;
mindezeknek köszönhetően az intézmények nincsenek túl jó véleménnyel a kétciklusú
képzésről. Fontos kérdés, hogy ha az imént említett két okot különválasztjuk, és egyesével
tesszük meg adott feltételként az intézmények számára, akkor is ugyanez lenne a
véleményük?
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Abban az esetben, hogyha elegendő forrás, és lehetséges minta, követendő példa állt volna
az intézmények rendelkezésére, akkor is elutasítóan beszélnének a bolognai típusú
képzésről?
Másfelől pedig: ha egyetértenének céljaival, akkor a nem ideális feltételek és körülmények
között képesek lettek volna hatékonyan kidolgozni a szükséges változásokat?
Ezekre a kérdésekre azért lenne üdvös válaszokat kapni, mert az egyetemeknek/főiskoláknak
tudomásul kell venniük, hogy a továbbiakban a bolognai keretek között kell tevékenykedniük,
méghozzá tudásuk legjavát nyújtva.
Tisztában kell lenniük azzal, hogy az elkövetkező generációk, leendő munkavállalók,
adófizetők nevelkednek az ő intézményeikben, akiknek jövője nem múlhat azon, hogy egyik
vagy másik intézménynek „rangon aluli” szakembereket képezni, olyanokat, akikre az ipar
(ideális esetben) igényt tart.
Innen nézve tehát a felsőoktatási intézményeknek az a feladata, hogy a kétciklusú képzés
mihamarabb ellássa terv szerinti misszióját, és olyan pályakezdőket bocsásson ki akár Bsc.,
akár Msc. szinten, akikre valóban, méghozzá a képzettségénél fogva szükség van a
munkaerőpiacon.
Jelenleg azonban többnyire csak az ellenállás, az idegenkedés jeleit tapasztaljuk az
egyetemek/főiskolák részéről, függetlenül attól, hogy dékánnal, oktatóval, vagy pedig
oktatásszervező szakfelelőssel beszéltünk. Az alábbiakban ezek közül idézünk néhányat a
teljesség igénye nélkül.
„Én még nem látom előnyét a kétszintű képzésnek, de lehet, hogy azért, mert még
nem küzdöttük le a kezdeti gyermekbetegségeket. Maga a kétszintű képzés ötlete nem
rossz, különösen akkor, ha átjárható lenne, más Bsc.-s képzésekből is, pl jöhetne ide
egy fizika Bsc.-s.”
„Én csak hátrányokat látok, azt hogy zavarosabb minden. Volt egy 5 éves képzés,
amit mesterségesen felbolygattak, így ez csak rossz lehet. Hosszú éveknek kell
eltelnie, mire ez kisimul. Meg fog történni a fejlődés, de ez idő kérdése, most nagyon
sok minden zavaros. 3 és fél éve indult az első Bsc. képzés, de már változtattunk
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tantervet az első két év után. Rengeteg tanterv van forgalomban, és ezt nehéz követni
mind a hallgatóknak, mind a tanároknak.”
„Én előnyét még nem láttam ennek a képzésnek. Semmilyen formában nem előnyös
ez a képzés, ha az anyagiakat nézzük, akkor sem: a Bsc. képzésre nem ugyanazt a
normatívát kapja az egyetem, mint a hagyományos képzésre. Jó esetben a hallgatók
30%-a kerül be mesterképzésre, ha ugyanannyi pénzt kapna az egyetem, akkor is
rosszabbul járna, mint az ötéves képzésben. A másik: a hallgatók létszáma
felduzzadt kétszeresére, a fele oktató el van bocsátva. Ezek a negatív dolgok mind
egy időben csapódtak le, nem lehet őket elválasztani egymástól.”
„Nem igazán értek egyet a bolognai képzés bevezetésével, ellene vagyok, az
Akkreditációs Bizottság ülésén is kifejtettem negatív véleményemet a bolognai
képzésről. Én nagyon ellene vagyok a bolognai rendszernek. Idén fog végezni az első
évfolyam, nagyon kevesen fognak végezni, akik végeznek, azok nagy valószínűséggel
továbbmennek mesterképzésre.”
„A Bsc. képzés kialakítása parancsba jött, nem a mi ötletünk volt. Megszüntették az
5 éves képzést, jóllehet Európában sok helyen a képzés párhuzamosan folyik, az 5
éves mellett a 3 éves. És akkor kialakult volna, hogy hova akarnak többen menni.”
„Ez egy felülről erőszakolt változás, amellyel nem értek egyet, de megpróbálunk a
keretek között a lehető legtöbbet kihozni. Osztatlan képzés lenne a megfelelő keret.
Túl régi a kar, hogy egy ilyen erőszakolt váltás tragédiát okozzon, az iparral
együttműködve megoldjuk.”
„Összességében nem volt jól koordinálva a változás. Ahol irányt kellett volna
szabni, ott nem tette az oktatási tárca, ahol szabad kezet kellett volna adni, ott irányt
szabott. Nagy probléma: azoknak, akik továbbmennek Msc.-re, nagyobb erőfeszítés
teljesíteni a 3+2 évet, mint a korábbi osztatlan 5 évet, mert a vertikális egymásra
épültség nem megfelelő. Jobb lenne, ha 3 évig ugyanazt tanulná mindenki, majd
utána válnának szét, egyik része megy tovább Msc.-re, másik része még kap
valamilyen gyakorlati képzést.”
„Nem tartom szerencsésnek, hogy volt egy jó osztatlan képzésünk és bevezették a
Bsc-t. Óriási probléma, hogy a Bsc tömegképzés. Nagy nehézségekbe ütköztünk,
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amikor át kellett alakítani a képzést, mert mi mérnököket képzünk, de a hozzánk
kapcsolódó ipar nem tudja mit fog kezdeni a Bsc. diplomával. Kibúvóként azt
szerettük volna, hogy az osztott mellett megmaradjon az osztatlan is, de ezt nem
sikerült elérni.”
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3.10. Az átalakulás megoldandó feszültségei
A kutatás céljára kiválasztott szakok vizsgálata során az alábbi kép alakult ki bennünk a
képzési programok kialakításáról. Ennek megfogalmazását azért tartjuk fontosnak, mert az
észlelt ellentmondások, feszültségek rányomták bélyegüket magára a képzési programokra, s
így „tovább élnek”; másrészt megrendítették, megtépázták az intézmények, illetve az oktatók
korábbi meggyőződését arról, hogy az, amit tesznek, az általuk elképzelhető legjobb,
legszínvonalasabb, szakmailag legmegfelelőbb tevékenység.
Mivel az oktatók egész személyiségükkel vesznek részt a képzésben, hatnak a hallgatókra,
ezért meggyőződésünk, hogy a képző személyek önazonossága a képzés eredményességének
elengedhetetlen feltétele.
Fontos tényező, hogy a többszintű képzés bevezetése olyan körülmények között zajlott,
amikor már közel egy évtizede a felsőoktatásba jelentkezők és belépők expanziója határozta
meg a képző intézmények működését. Ez idő alatt – nem függetlenül az államháztartás
problémáitól – a felsőoktatás képzési kapacitásának növekedése, ennek finanszírozása nem
tartott lépést a hallgatók számának növekedésével. Évről évre egyre súlyosabb terhek kerültek
az intézmények vállára, amelyek egyrészt az oktatói kötelezettségek növelésére, másrészt a
technikai feltételek biztosítására és szűkítésére kényszerültek. Eközben a mérvadó külső
környezetben olyan változások mentek végbe, amelyek jelentősen csökkentették az
egyetemek és főiskolák oktatói-szakmai vonzerejét, súlyosan sérült az utánpótlás
biztosításának folyamata. E helyzetben a felsőoktatás intézmények önfenntartáshoz fűződő
érdeke azáltal is erősödött, hogy a működésfinanszírozási problémái jelentős részét, szándékai
ellenére nem volt képes közvetlenül a kormányzatra hárítani. Olyan környezetbe került, amely
elvárta, hogy - legalább részlegesen – maga-maga oldja meg a finanszírozási problémákat. A
kormányzat ehhez némileg növelte az intézmények játékterét egyrészt a szakképzési
hozzájárulás elérhetőségének kiszélesítésével, az innovációs járulék beléptetésével,(amely a
felsőoktatási intézmények és vállalkozások közötti –bevételt is jelentő- munkakapcsolatok
szélesítését eredményezheti) valamint a testre szabott, az intézmények aktivitását követelő
pályázati programok meghirdetésével.
Nemcsak a különféle, vállalatoktól származó járulékok megszerzése ösztönözte a felsőfokú
képző intézmények vállalati kapcsolatainak fejlesztését, hanem az intézmények, ezen belül az
egyes karok, tanszékek bevételi kényszere is: számos intézményi egység esetében nemcsak az
eszközök, laboratóriumok modernizálásának, hanem a bérek finanszírozásának kényszere is
ösztönzi a kapcsolatok fejlesztését. E területen azonban sajátos verseny folyik az intézményi
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egységek és annak személyzete között, mivel a vállalatoktól kapott feladatok elvégzésére az
oktatók intézményi és egyéni, magán „sapkában” is vállalkozhatnak, miközben a vállalati
megbízások leggyakrabban személyi kapcsolatok, illetve -alkalmasság révén jutnak az
intézményhez.
Itt nem kívánunk az előttünk föltárult részletekbe bocsátkozni, csupán azt kívánjuk
hangsúlyozni, hogy a „rendszert” a források szűkössége és az érdeleltségek
ellentmondásossága jellemzi abban az időszakban, amikor a bolognai rendszerű képzési
program létrehozása okán az oktatók kénytelenek feladni bevált rutinjaikat és újraalkotni a
képzési programot.
Tény, hogy a Bsc. képzési programot már arra a helyzetre kellett kidolgozni, amikor a
hallgatók száma egy-egy kurzus tekintetében is százakban mérhető, de nem ritka a 2,3,500 fő
sem. Tény az is, hogy a gyakorlatok kezelhető létszáma 15-25 fő, és a „laborok”
befogadóképessége a labor munkahelyek számától függ. Mindehhez nem elegendő egy-egy
előadó, hanem nagy számban szükségesek a gyakorlat és laborvezetők is. Tény az is, hogy a
közalkalmazotti bértáblázat által szabott bérek nem vonzóak a fiatal oktatók számára, s ezért
az intézmények elmúlt 10-15 évére a fokozatos elöregedés jellemző.
Az új képzési programok kidolgozása olyan körülmények között folyt, amelyekben még
visszamenőleg sem találunk olyan érvet, amelyet az intézmények, az intézményvezetők
valamint az oktatók vonzónak találtak volna, s ebből elegendő erőt meríthettek volna a munka
elvégzéséhez. Kormányzati szintről nem fogalmazódott meg olyan vízió, amelyből az
intézmények, s azon belül az egyének simább, feszültség-mentesebb jövője bontakozott volna
ki. A programok kidolgozói, hosszúra nyúlt ellenállás után beletörődtek sorsukba, tudomásul
vették, hogy meg kell csinálni, s energiáikat utóvédharcokra fordították: minél többet
őrizhessenek meg a korábbiból, és nem utolsó sorban addig elért pozícióikból.
(Mivel kutatásunk középpontjában a gyakorlatorientált képzés problémája áll, így a
továbbiakban az átalakulás csupán ezen aspektusával foglakozunk.)
A tervezett bolognai rendszer meghatározó eleme a linearitás, az egymásra épülés és
átjárhatóság, valamint az az előzetes elhatározás, hogy a Bsc. képzésbe, felvételi nélkül
lényegében mindenki beléphet, azonban a végzettek csupán harmada léphet tovább az Msc.
képzésbe. Legalábbis, ami az államilag finanszírozott képzést illeti.
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A tömegképzés 10 éve során a felsőoktatási intézmények, ezek között az egyetemek és
főiskolák között kialakultak a jelentkezők kínálatából való merítési pozíciók. Ennek alapján
az intézmények kialakították finanszírozási stratégiáikat. Az átállás egyik kérdése az volt,
hogy miként őrizhetők meg, vagy javíthatók a merítési pozíciók annak ismeretében, hogy a
kétharmad/egyharmados elv következtében a hallgatói összlétszám (a demográfiai
folyamatoktól függetlenül is) csökken. Miután a szereplők tudomásul vették, hogy az új
rendszerben változatlanul a hallgatói létszám szerinti finanszírozás marad a döntő elem, el
sem kezdték mérlegelni, hogy az egyes intézmények szakmai-oktatási tradíciói és kultúrája és
a képzési szintek között milyen természetes összefüggések vannak.
Ugyanis, ha a kutató a Marsról érkezve, rövid tájékozódás után tanácsot adhatott volna, akkor
azt mondta volna, hogy a munkaerőpiaci orientációjú Bsc. képzésre a korábbi legjobb
főiskolai oktatási-pedagógiai hagyományok a legalkalmasabbak, ezzel szemben az Msc., majd
Phd. képzésre pedig az egyetemi hagyományok a legmegfelelőbbek. Csakhogy a létszámok
ismeretében ez az egész felsőoktatási intézményrendszert felforgatta volna. Érthető, hogy az
átalakulás nem vett ilyen fordulatot.
Már kevésbé érthető, de lehet, hogy nálunknál jobban számoltak a várható hallgatói
jelentkezésekkel azok, akik a humboldi megoldást is elvetették, hogy ti. kétféle bechelor
képzési programot, egy szakmai és egy tudományost dolgozzanak ki.
Ez esetben ugyanis a főiskolák simán építhettek volna oktatási kultúrájukra, s talán valamivel
vonzóbbak is lettek volna a gyakorlatiasabb érdeklődésű hallgatók számára. Ezzel szemben,
az elméletibb oktatási hagyományokkal rendelkező egyetemeknek nyíltan vállalnia kellett
volna, hogy - bár egyes szakokon voltak főiskolai előzmények- nem(annyira) járatos a
gyakorlatorientált képzésben, s ezt a tradícióinak megfelelő elméleti orientációjú képzés
mellett ezután dolgozza ki, illetve teremti meg az ehhez szükséges személyi-technikai
feltételeket.
A pozíciók védelme, a merítési bázis megőrzése, és nem utolsó sorban a mélyebb elméleti
képzés értékének tudatos, őszinte védelme/ fenntartása okán nem ez történt: nem követték ezt
a nemzetközi példát, hanem olyan egyezséget kötöttek, amely alapján se a főiskolai, se az
egyetemi oktatási hagyományok nem voltak lényegében változatlan formában tovább
vihetőek.
Az eredmény: a képzési programokat - kémikustól - gépészig, a főiskolák túl elméletinek, az
egyetemek túlzottan gyakorlatiasnak tartják. A szakmai alapképzést sokallják vagy keveslik,
úgyszintén a képzéshez kapcsolódó (ha egyáltalán kapcsolódik) szakirányú képzést.
Mindezen közben a végletekig lecsökkentették előbb 4, majd 6 hétre a szakmai gyakorlatot.
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Amikor a kialakult programok, mint eredmények fölött ítéleteket fogalmazunk meg, nem a
saját véleményünket, hanem a szereplőkét közvetítjük. Az tapasztaltuk, hogy maguk a
szakvezetők, az oktatók elégedetlenek, rossz megoldásnak tartják azt, ami kialakult.
Véleményüket – interjúink szerint- saját oktatói illetve tudományos értékrendjükre, illetve
oktatói munkájuk hallgatókon mért hatásaira alapozzák.
Cél lenne, hogy a Bsc., majd az Msc. képzés beválást a munkaerőpiaci megítélés alapján
értékeljük, de erre még néhány évet várni kell.
Azért tartják rossznak a kompromisszumot, mert véleményük szerint a „túl sok elméleti
alapozás” a Bsc.-sek munkaerőpiaci kilépéséhez, a „túl kevés elméleti alapozás” pedig az
Msc.-re való felkészülést korlátozza.
Magunk nem tudjuk megítélni, hogy „hol van az igazság”, de azt látjuk, hogy akik a Bsc.
vonatkozásában a munkaerőpiacra való felkészítést tartják elsődlegesnek, azok éppúgy
sérültek szakmai meggyőződésükben, mint azok, akik a Bsc. elsődleges funkciójának az
Msc.-re való felkészítést tartják.
E két – bizonyos szempontból egybeeső nézetet az erősíti meg, hogy a hallgatók előzetes
felkészültségét egybevágóan ítélik meg: többségüket felkészületlennek tartják az egyetemi
vagy főiskolai képzésre. Akik az Msc. képzést (amely csak most indul) a tudomány
művelésére való felkészítéssel azonosítják, azok azt állítják, hogy csupán a hallgatóság 10-20
százaléka alkalmas erre, s a többiek sem alkalmasak arra maradéktalanul, hogy Bsc.
diplomával lépjenek ki a munkaerőpiacra. Akik a Bsc. képzés elsődleges funkcióját a
munkaerőpiacra való felkészítéssel azonosítják, azok azon a véleményen vannak, hogy egy
adekvátabb alapképzéssel nagyobb részük, de semmiképpen sem összességük, felkészíthető
lenne a Bsc diplomában foglaltak munkaerőpiaci alkalmazására.
Megítélésünk szerint, a problémák megoldását a képző intézmények és a munkaerőpiaci
szereplők együttműködésének fejlesztésénél kell kezdeni.
Találkoztunk olyan egyetemi oktatókkal is, akik arra hívták föl a figyelmet, hogy a kétciklusú
képzésben nagyobb problémát fog okozni, hogy a diákok vállalati környezetben
gyakorlatozzanak:
„Régebben sokkal jobb volt az 5 éves képzés alatt. Most főként úgy gondolom, az Msc.
alatt kutatóintézetekhez fognak elmenni a diákok, esetleg ahol van régi hallgatónk,
oda lehet menni. Régen ez sokkal erősebb volt, amikor még voltak nyári gyakorlatok.
Sajnos kevés a menedzser szemléletű oktató, így kevesebb a vállalati kapcsolat is.
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Pedig a vállalatok is profitálhatnának, ha megbízást adnának az egyetemnek, és az
egyetem is – méghozzá tudományos értelemben is, és azért is, mert több gyakorlatot
tudnánk biztosítani. Emiatt mindenképpen szükséges lenne erősíteni, hogy az egyetem
több vállalati megbízást kapjon. Erősíteni kéne a vállalati kapcsolatokat, de nincs
elég pénz, nem elég a támogatás. Több pénz kellene erre a célra.”
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„A bolognai folyamat kapcsán nagyon sokat romlott az oktatásszervezés, a
gyakorlati félév eltörlése miatt is, pedig nem járna többletköltséggel. Úgy érzem,
emögött az egyetemi műszaki lobbi volt, mivel a gyakorlati félévvel sok macera van.
Helyet keresni a diákoknak, megszervezni, stb., ennél sokkal egyszerűbb kiállni a
katedrára. Az egyetemeken azt mondják, nincs elég keret a laboratóriumokra, a
mérésekre. Nekünk mégis van, pedig ugyanannyi pénzből gazdálkodunk. Csak akarat
kell hozzá.”
A vállalatok számára is fölvet problémákat ez a helyzet:
„Két problémánk van a bolognai rendszerrel. Egyrészt eléggé megnehezíti az
ösztöndíjas támogatást, mert ha a cég 3 év előtt ad ösztöndíjat, akkor nagyon kicsi a
hatásunk arra, hogy ő átmenjen Master képzésre, miközben általában az a
megítélése a bolognai folyamatnak vállalati körben, hogy az alapképzés elég kevés.
Ezt elég nehéz megítélni, mert most látjuk még azt csak, hogy akik Bsc.-vel végeztek,
milyen színvonalon tudják a szakmát. De az attitűd rossz, negatív az új rendszerrel
kapcsolatban, mert a Bsc.-t nem tartják elégnek a vezetők, illetve akik a
kiválasztásban részt vesznek. 10 éven belül fog kiderülni, hogy a Bsc.-sek hogy fognak
tudni bekapcsolódni. Ha a szakmai tudás korlátozott, az a cégnek is egy korlát. A
felsővezetői pozíciókba is kellenek emberek. A cég merítési bázisa azt is determinálja,
hogy milyen kvalitásúak lesznek azok a felsővezetők, akik valójában a céget irányítják.
Ha a merítés kicsi, akkor szűkebb a lehetőség.”
A 6-7 féléves képzés nagyon rövid idő ahhoz, hogy a hallgató csak ”fokozatosan” ébredjen
rá: mit is tanul, és főként miért tanulja. A szakmára tudatosan készülő hallgató, főként azok,
akik szakközépiskolai előképzettséggel rendelkeznek, felkészülten állhatnak a Bsc. képzés
startvonalához, ahol a végső cél – a tudatos stratégiát folytatóknál – egy olyan munkahely
megszerzése, ahol van tudatos ”adaptációs politika”, melyből hosszú távon a pályakezdő is
profitálhat.
A hallgatókkal készült interjúk tanúsága szerint sok esetben nem érzékelhető sem a tudatos
szakmaválasztás,

sem

a

munkavállalói

pozícióra
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szakmaválasztáshoz már középiskolás korban látni kellene szakmák, és azok tárgyainak
sokaságát: mi a feladat, mit hoznak létre, mi annak a funkciója, a végzendő tevékenység
hogyan illeszkedik az adott szakmai-, technikai-, humántudományi környezetbe? És a
tanulmányok során hamar látni kellene azt is, hogy az adott szakmában mi számit
rutinmegoldásnak és melyek a szakmai-, technikai kihívások. A tanulásra, fejlődésre ezek az
ismeretek motiválnak.
Mindkét nézetet képviselőknek lennének szakmai elvárásai. A főiskolák,(melyek túlnyomó
többsége az egyetemek ellenakcióját látja abban, hogy nem indíthatnak Msc. képzést)
szemüket a gyakorlati életre vetve legalább fél éves külső szakmai gyakorlatot tartanák a
legfontosabbnak. Ezt szerették volna elérni a programok kialakítása során, de nem sikerült. A
nagy hagyományú kutatásokkal (is) foglalkozó egyetemek aggodalommal nézik, hogy vajon
sikerül-e „legtehetségesebb hallgatóknál” a Bsc. –úgymond-gyakorlatorientáltsága miatt
elvesztegetett időt bepótolni és tényleg kutatókká válnak e?.
Az egyetemeken általában azt tapasztaltuk, a Bsc.+Msc. képzést beazonosítják a korábbi 5
éves képzéssel, amit a munkaerőpiaci elvárások szempontjából is megfelelőnek tartottak. A
Bsc.-re épülő Msc. képzést még nem kutathattuk, azonban az 5 éves képzésekkel kapcsolatos
alábbiakban részletesen is bemutatott kép ellentmond ennek az ítéletnek.
Az 5 éves képzésből kikerült pályakezdők felkészültségéről a vállalkozókkal és a
munkaközvetítőkkel, illetve HR-eskkel készített, tanulmányunkban részletesen bemutatott
vélemények arra utalnak - még ha a pályakezdők összes gyengeségei nem is vethetők a képző
intézmények szemére- hogy nem megfelelő viszonyítási alap a bolognai rendszerű képzés
minősítéséhez

a

most

kifutó

3K CONSENS IRODA

5

éves

képzés.

144

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
3.11. A munkaerő közvetítő cégek vélekedései a többszintű képzésről
A felsőfokú képzési rendszer átalakítása, annak tartalma, és különösen annak a pályára
lépők értékében megjelenő jellemzői ma még alig ismertek a munkaerő-közvetítő cégek
előtt. Elmondható, hogy nem egységes a véleményük azzal kapcsolatban, hogy egy, az új,
többciklusú képzésben végzett pályakezdő melyik bizonyítvánnyal (Bsc. avagy Msc.) tudja
magát jobban eladni a munkaerőpiacon. A megkérdezett HR-cégek véleménye szerint a
bolognai rendszer hatásai még kevésbé ismertek a vállalatok előtt.
„Ez (ti. a bolognai folyamat) két éve indult, még nem szignifikáns, a legtöbb munkáltató
még nincs is tisztában ezzel. Ez még annyira nem releváns a piacon, hogy egy BA és egy
MA között az dönt, hogy a kettő között mi a különbség. Ez idővel biztosan megváltozik,
meg fogja változtatni a piacot. Ki fog derülni, hogy ez vízválasztó-e. Addig azonban,
amíg mind a munkaadók, mind a munkavállalók fejében elég nagy sötétség uralkodik, túl
sokat erről nem lehet mondani. Ma a világban az látható, főleg a mérnöki pályán, hogy
a specialitásokra mennek rá. Évekkel ezelőtt még nem tudtunk arról, hogy valaki ilyen
vagy olyan specialista, de ma már az ilyen tanfolyamokon megszerzett képesítések,
tudások meghatározóak. – tehát az öt éves képzés, ami specializációt is ad, az
valószínűleg keresettebb lesz, de azért ezt nem lehet megjósolni.”
A bolognai képzés várható hatásaira vonatkozó kérdés kapcsán a megkérdezett munkaerőközvetítő cégek képviselői által adott legtipikusabb válaszok a következők voltak: „Nem
tudom”. „Fogalmam sincs, hogy van-e olyan ember, aki látja már a következményeit.” „Nincs
elég információm.” Majd csak akkor fogjuk föltölteni az adatbázisunkat, ha kijön az első
eresztés.”
Azok a válaszolók azonban, akik már hallottak valamit a képzési ciklusokról, tettek egy-egy
figyelemre méltó megjegyzést. Ezek szerint a 3+2 éves képzési ciklus nem teljesen előzmény
nélkül való a magyar rendszerben. Példaként említik a műegyetemi képzést, ahol korábban
képeztek üzemmérnököket 3 év alatt, és tervező mérnököket 3+2 év alatt. Más interjúalany
szerint a korábbi főiskolai és egyetemi képzés közötti különbség – amely most egy és
ugyanazon rendszer részévé válik – közel áll az új rendszerhez. Azok az interjúalanyok, akik
e korábbi tapasztalattal tudták beazonosítani az új rendszert, valószínűnek találják, hogy a
3 év alatt szerzett diplomával is el lehet majd helyezkedni a műszaki területeken. Sőt vannak,
akik kifejezetten jónak tartják a rendszert a diákok szempontjából, „mert sokan vannak, akik
még nem tudják, hogy mire specializálódjanak. Ezzel kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat
pedig a gyakorlatban, a munkában bőven szerezhetnek.”
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Sok ellentmondással találkoztunk az interjúalanyok nyilatkozataiban. Vannak, akik úgy
tudják, hogy a 3 éves képzés súlypontja az általános elméleti alapozáson van, mások éppen
ellenkezőleg, a képzés gyakorlat-orientáltságában vélték felfedezni az új rendszer lényegét.
Akik az első értelmezés szerint mérlegelték az új diploma várható munkaerőpiaci pozícióját,
azok szerint túl sokan, kevéssé alkalmazható tudással fognak pályára lépni; akik pedig a
második értelmezés alapján ítéltek, azok nem láttak különösebb problémát a várható
elhelyezkedésben.
Természetesen a jövőbeli pozíciók vonatkozásában mindez csak az általában keresett
szakmákra vonatkozik. Ez utóbbi csoport azért is alakított ki pozitív viszonyt a bolognai
változásokhoz, mert úgy vélik, hogy a két ciklus lehetőséget nyújt a diploma megszerzésére
azoknak is, akik időközben rájöttek, hogy nem képesek elvégezni az 5 éves képzést.
Üdvözölték azért is, mert növeli a hallgatók mobilitását azzal, hogy lehetőséget nyújt a
szakmaváltásra.
Van olyan interjúalany is, aki abban vélte felfedezni az új rendszer előnyét, hogy ezzel a
műszaki képzés mellé (Bsc.) gazdasági továbbképzés választható (Msc.), vagy éppen fordítva,
s úgy tapasztalja, hogy a munkaerőpiacon nagy szükség van a tudások ilyen kombinációira.
Mindemellett abban teljesen egységes a vélemény, hogy kevés az információ az új képzési
rendszerről, s az sem hozzájuk, - munkaerő közvetítőkhöz- sem a foglalkoztatókhoz nem jut
el. Éppen a súlyos információhiányra utal az alábbi tipikusnak mondható vélemény:
„Ez olyan, mint ami a régi rendszerben volt: van egy technikus, egy mérnök és egy
okleveles üzemmérnök. Amennyiben a bolognai szintek megfelelnek a fenti
hagyományos posztoknak, akkor lesz kereslet a benne végzettekre, mivel nem minden
munkakörhöz kell ötéves vagy doktori diploma, épphogy hiányzik jelenleg a
hároméves képzés – és ez nemcsak a műszaki területekre érvényes”
Az alulinformáltság több válaszolót is arra késztetett, hogy logikusan felállított képzési
rendszert képzeljen el maga elé: OKJ-s szakképzettség
technikusi képzettség
bachelor
master képzettségek.
Többen úgy képzelték el, hogy a magasabb szintű képzettség mindig magába foglalja az
alacsonyabb szintűt is, illetve tulajdonképpen a képzés építkezését „modulrendszerben”
képzelték el: aki meggondolja magát, vagy nem képes elvégezni egy magasabb szintet, az a
már elvégzett szinttel megfelel a munkaerőpiac valamely elvárásának, azaz képes értékelhető
munkát végezni.
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A fenti, meglehetősen bizonytalan megállapítások összhangban vannak a másoddiploma
munkaerőpiaci értékére vonatkozó válaszokkal is. A válaszolók többsége úgy véli, hogy, a
másoddiploma akkor értékes, ha már valódi munkatapasztalatra épül. Ehhez hasonlóan
vélekednek az esti, levelező formában megszerzett diplomáról is:
„Ha van két ember, az első diplomájukat nappalin csinálták, majd az egyik munka
mellett csinálta a másodikat levelezőn vagy estin, akkor őt fogom felvenni, mert van
már tapasztalata, mintsem valakit, aki 27-28 évesen végez, és szakmai tapasztalata
semmi nincsen.” Saját másoddiplomájára gondolva elmondta, amennyiben a képzés
nem vesz el számottevő időt az alkalmazott munkaidejéből, a cégek tolerálják a munka
melletti tanulást, különösen, ha ők is profitálhatnak munkavállalójuk bővülő
ismereteiből. „Ha egy dolgozó szerez egy másoddiplomát munka mellett, az teljesen
jó.”
Hasonlóan nyilatkozik egy másik interjúalany is, aki nem lát akkora különbséget egy főiskolai
diploma és egy egyetemi között. Ezért nem érzi úgy, hogy érdemben akkora pluszt, többletet
jelent majd, hogy valaki még két évet rátanul a Bsc.-re. Mivel pályakezdőknél úgyis nagyobb
súllyal esik a latba, hogy van-e szakmai tapasztalata, ill. az, hogy milyenek a motivációi, a
szándékai a munkával kapcsolatban, mint a tárgyi tudása – ezért nem biztos benne, hogy jó
üzlet lesz Msc.- re menni. Szerinte a munkaadó számára vonzóbb lesz egy alapvető tudást
átadó Bsc., plusz a munkatapasztalat. „Érdemben szerintem nem lesz vonzóbb, és nem fog
magasabb fizetési lehetőséggel járni egy pályakezdőnek, ha a Bsc. után továbbtanul.” (14.
Budapest)
Érdemesnek látjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a fent idézett interjúalany szerint – s ezt
tükrözi sok más interjúalany véleménye is – a BA képzettségűek megjelenésekor azon
korábbi tapasztalata alapján, hogy az 5 éves képzésből kikerülők is nagyon kevés
munkatapasztalattal rendelkeztek; a 3 éves képzéssel rendelkezőket fogják preferálni a 3+2
évesekkel szemben abban az esetben, ha egyéb kompetenciáikkal, elsősorban nyelvtudásukkal
elégedettek lesznek.
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Melléklet - Az alapszakok szerkezetének értelmezése
(ajánlott értelmezés)

Alapozó modul
- ismeretkör
- ismeretkör

Alapozás

Alapozó modul
- ismeretkör
- ismeretkör

Törzsanyag

Kötelezõ

Szakmai törzsmodul
- ismeretkör
- ismeretkör

Szakmai törzsanyag

Szakmai törzsmodul
- ismeretkör
- ismeretkör

Szakirányú modul
Szakirányú képzés
Szakirány

Szakirány

Szakirány

Differenciált szakmai anyag*
Kötelezõen választandó

Szabadon választható szakmai tárgyak

Szabadon választható tárgyak
Diplomamunka
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4. A HALLGATÓI ELKÉPZELÉSEK ÉS A MUNKERŐPIACI IGÉNYEK
ÖSSZHANGJA
Napjainkban az egyre rohamosabban fejlődő technológiával és az emberi igények
„korlátozatlanságával” folyamatosan bővülnek a munkaerőpiaci lehetőségek a fiatal
diplomások számára. Az általunk vizsgált bizonyos szakterületeken is folyamatosan alakulnak
ki újabb piaci igények a szakképzett munkavállalókkal szemben. Számos munkaerőpiaci
kutatás készült már a piac pontos felmérése érdekében, melyek eredményei alapján megfelelő
információkhoz juthatunk a munkaadók szemszögéből.
Ennek az alfejezetnek a célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók jövőbeli elképzeléseinek,
törekvéseinek a feltárása. Az alfejezet várhatóan megismerteti velünk, hogy a diákok milyen
hozzáállást tanúsítanak annak érdekében, hogy érvényesülni tudjanak saját szakmájukban a
munkaerőpiacon.
Kutatásunk során rengeteg diákkal kerültünk kapcsolatba, akikkel a fennálló felsőoktatási
rendszerről beszélgetve és munkaerőpiaci esélyeiket latolgatva a különböző szakokat érintően
fontos következtetéseket tudtunk levonni. Az interjúk olyan „beszédesre” sikerültek, hogy
tökéletesen fel lehet használni az alábbiakban felsorolt szakok hallgatói elképzeléseinek,
törekvéseinek feltárására.
Az interjúinkat számos vidéki és fővárosi felsőoktatási intézményben készítettük el az alábbi
szakok hallgatóival:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Biomérnök
Biológia
Építészmérnök
Földtudomány
Programtervező informatika
Vegyész, vegyészmérnök
Villamosmérnök,
Mechatronikai mérnök
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A könnyebb áttekinthetőség érdekében a fenti szakokat a következő csoportokba soroljuk:

Informatika

Mérnökképzés

Természettudományok

építészmérnök,
villamosmérnök, mechatronikai
mérnök

biológia, biomérnök,
földtudomány, vegyész

4.1. A diákok „tudatos” továbbtanulása
A diákokkal készített interjúk alapján megállapíthatjuk, hogy törekvéseik és szakmai
elképzeléseik rendkívül szerteágazóak, ami a mai világban természetesnek mondható. A
legnagyobb problémát viszont az jelenti, hogy igen magas számban akadnak hallgatók, akik
egyáltalán nem rendelkeznek elképzelésekkel, reális jövőképpel a választott szakmájukat
illetően. Kutatásunk során arról is megbizonyosodtunk, hogy a különböző szakterületeken
szignifikáns eltéréseket tudunk megfigyelni a hallgatói törekvésekről.
Amikor feldolgoztuk a különböző szakokon elkészült hallgatói interjúkat, egy felemás kép
bontakozott ki előttünk. Megismertünk olyan diákokat, akik már a továbbtanuláskor is
céltudatos tervekkel érkeztek az adott szakra, azonban mellettük azon diákok száma sem
törpült el, akik a képzésük utolsó évében sem képesek egyértelmű és életszerű víziók
kialakítására. A hallgatói törekvések vizsgálatánál először a tudatos, illetve a kevésbé tudatos
pályaválasztást vizsgáljuk a hallgatók körében, mely a fiatalok legelső lépéseit jelképezik a
felsőoktatásban és a munkaerőpiacon.
„Érdekes a felvételizők mentalitása: még mindig arra mennek, hogy könnyű legyen
elvégezni a választott szakot. Az elhelyezkedési lehetőségek kevésbé érdeklik őket.”2323

MKIK- GVI kérdőíves munkaerő-piaci felmérés alapján átadott adatbázis egyes kérdéseinek
másodelemzése, az elkészített mélyinterjúk alapján interjúelemzés, 12. oldal Készítette: 3kConsens Iroda
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így vélekedett egy humánerőforrás-szakember a korunkra jellemző továbbtanulási
identitásról.
Az elkészített interjúk alapján bebizonyosodott, hogy azok a hallgatók, akik szüleik anyagi és
szellemi támogatását élvezték iskolai éveik alatt, sokkal reálisabb meglátásokkal rendelkeztek
a jövőjükkel kapcsolatban. A szülők iránymutatásait megfogadó diákok mellett kialakult a
hallgatók egy köre, akik saját elképzeléseiket követve választottak szakot maguknak. Az
informatikai és a mérnöki képzésben a legjellemzőbb, hogy a diákok szülői nyomásra
választották az adott pályát.
„Én nem tudtam, hogy mihez kezdjek gimi után, főként zenélni szerettem, de apukám
rábeszélt az informatikus pályára.”
Interjúalanyunk utólag egyetért édesapjával, és ma már céltudatosan tervezi programtervező
informatikus karrierjét. Ezzel együtt a generációról generációra történő szakma-átörökítése a
leginkább szintén a mérnöki képzésben észrevehető.
A diákok körében teljesen más pályaválasztási mintákat figyeltünk meg a
természettudományokkal kapcsolatban. Az „azért jöttem a biológiaképzésre, mert mindig a
biológia érdekelt” című mondat elég gyakran hangzott el a vizsgált természettudományi
területeken. Egyedül a vegyészeknél jelent meg a céltudatosság a szakmájukkal kapcsolatban,
a többieknél a munkaerőpiaci elvárásokat, jövőképet illetően szinte teljes tanácstalanság
mutatkozott. A beszélgetések során egyértelművé vált, hogy a szülők nem szívesen
támogatták a biológia és a földrajz szakra továbbtanuló csemetéiket, azonban különösebb
erőfeszítéseket nem tettek a gyerek által megálmodott szakma elkerülése érdekében.
Az elhelyezkedési lehetőségekkel számoló céltudatosság példájaként az informatikai képzést
választó diákokat említhetjük. „Tisztában voltam vele, hogy ennek a szaknak az elvégzése
után biztos bejutásom lesz bármely szoftverfejlesztő céghez” - mondta lelkesen egy
informatikus-hallgató, aki élő példákkal is alátámasztotta állításait. „Nekünk nem kell
küzdenünk egy állás megszerzéséért, a cégek két kézzel kapkodnak utánunk az állásbörzéken
is”, és hozzátette: „ez felemelő érzés más keresetlen szakmát tanulókkal szemben.” Az
informatikusok és a mérnökök mindegyike tisztában volt azzal, hogy a piacon nagy kereslet
van a szakmájukra és továbbtanulásukkor ez döntően befolyásolta választásukat.
A mérnöki képzést választók arról számoltak be, hogy nehezen született meg döntésük a
továbbtanulásról. Ennek oka az volt, hogy középiskolai tanulmányaik során nem ismerték
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meg a mérnöki szakmát, egy teljesen idegen területre csöppentek. Az informatikai és a
mérnöki képzésnél jellemző, hogy a hallgatók nagy része szakirányos szakközépiskolából
került az adott szakra, az ő esetükben nem volt félelem a választott szakma elsajátítása iránt.
A fentiekben láttuk, hogy tudományáganként mekkora eltérések mutatkoznak a hallgatók
céltudatossága terén, ezek a különbözőségek a törekvések más területein is jól
megfigyelhetőek.
Természetesen feltehető a kérdés, hogy a diákok felsőfokú tanulmányaikhoz való hozzáállását
mi, ha nem attitűdjeik, motivációik befolyásolják a legnagyobb mértékben? A továbbiakban a
diákok identitásával és jellemével leginkább befolyásolt törekvésekkel kapcsolatos
megfigyeléseinkkel folytatjuk gondolatmenetünket.

4.2. A hallgatói identitás és törekvések a felsőoktatásunkban
Vizsgálatunk során magunk is meggyőződhettünk arról a magyar felsőoktatást jellemző
tendenciáról, miszerint a diákok sok esetben nincsenek tisztában az általuk választott képzés
elvégzése után felmerülő munkaerőpiaci lehetőségekkel, illetve nem is rendelkeznek a
jövőjüket illetően önálló szakmai törekvésekkel.
Ezt a jelenséget szerencsére nem általánosíthatjuk az egész magyar felsőoktatásra.
Megfigyeléseink szerint a felsőoktatási intézményeknek döntő befolyásuk van a hallgatók
identitásaira, törekvéseire. Ennek a megfigyelésnek az alátámasztására Akerlof és Kranton
hasznosság modelljét24 hozhatjuk magyarázó tényezőként. A szerzőpáros a hallgatói
identitáshoz kapcsolódó gazdaságtani elméleti megközelítése szerint az oktató intézmény
jelentős szerepet vállal diákjai identitásának kialakításában. Ez az állítás a hallgatókkal
készített interjúink során teljes mértékben beigazolódott. A közkedveltebb magyar
felsőoktatási intézmények élnek a diákok identitását „befolyásoló” eszközökkel, melyek
eredményességét a diák interjúk híven tükrözik.
Hallgatói törekvések
A felsőoktatásban a diákok törekvéseit, tanulmányaikhoz való hozzáállását számos dolog
befolyásolja. Az imént említetett oktatási intézmények által használt befolyásolási eszközök,
mint például az adott „iskola identitásának kivetítése a diákokra”, a nevesebb iskolákban
gyakran használatos. Ilyen esetekben a diák képes egyesülni az iskola szellemével, és ez
24

Identity and Schooling: Some Lessons for the Economics of Educations (with Rachel Kranton)
Journal of Economic Literature, 2002, December
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befolyásoló tényezőként megjelenik törekvéseiben is. Az interjúk során erre a jelenségre a
legerősebben egy fővárosi műszaki képző intézmény hallgatóinál szembesültünk.
Természetesen a fent említett jelenség mellett a diák jelleme, valamint családi háttere számít a
legfontosabb tényezőnek az adott kérdésben.
A szakmai gyakorlat körül kirajzolódó kérdések igen jó „terepe” a diákok motivációjának
feltérképezésére. Találni olyan felsőoktatási intézményt, ahol a szakmai gyakorlat kötelező,
de az iskolák túlnyomó részében nem jelenik meg követelményként. A „motiváltabb”
hallgatók viszont hajlandóak elmenni szakmai gyakorlatra akkor is, ha az nem szerepel az
iskolai követelményrendszerben. Minden esetben hatalmas áldozatot kíván egy jó szakmai
gyakorlat megszervezése és értelmes eltöltése az iskola mellett.
A hallgatói törekvések vizsgálatánál ez az egyik legfontosabb „mérőeszköz”, amivel
egyértelmű következtetéseket lehet levonni a hallgatókkal kapcsolatban. Akadnak diákok,
akik az egész nyári szünetüket feláldozzák egy hasznos, és a szakmai fejlődésüket elősegítő
gyakorlat érdekében. Vannak, akiknek eszükbe sem jut az eléjük tárt követelményrendszert
egy lépéssel is túlteljesíteni.
A felsőoktatásban egyik szakterületen sem szervez maga az intézmény gyakorlatot, mindenki
magának keres helyet. „El kell tudnunk adni magunkat” ezzel indul a kihívás egy gyakorlati
hely megszerzésénél, „mint az igazi munkaerőpiacon” - mesélte egy földtudományos
hallgató. Ugyanakkor a földtudomány területén hallottunk arról, hogy egy intenzív
nyelvtanfolyamot is elismernek gyakorlatnak. Ez a másik legnagyobb problémára hívta fel a
figyelmünket - a nyelvtudás hiányára -, melyről a kompetenciákkal kapcsolatban, a
későbbiekben fejtjük ki a megfigyeléseinket.
Több olyan diákkal is találkoztunk, akik tanulmányaik során folyamatosan tervezgették eme
önfeláldozó, bár kamatozó tevékenység elvégzését, de valójában az utolsó év végéig még
egyszer sem szánták rá magukat. Ezt a halogatást főként a természettudományok területén
figyeltük meg.
A mérnökképzésben találni elsősorban azon diákokat, akik önfeláldozóan, érdeklődve
kerestek maguknak gyakorlati helyet. A vizsgált szakterületek közül egyedül itt mondhatjuk
el, hogy majdnem minden diák volt már saját szervezésű szakmai gyakorlaton, Emellett az is
jellemző, hogy a saját szervezésű gyakorlatokat ismerősöknél, rokonok cégénél végzik a
hallgatók. Napjainkban a szakmai gyakorlattal kapcsolatban felmerülő probléma az
„alibizés”. A diákok nagy része ugyanis a szakmai gyakorlati követelmény teljesítése
érdekében a foglalkoztató vállalattól csak egy aláírást várnak el, nem pedig a szakmai
támogatást, tapasztalatszerzés elősegítését.
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Az informatika területén a megkérdezett hallgatók közül csak egy akadt, aki volt már
szakmai gyakorlaton. A diákok kifogásolták, hogy az egyetem nem számítja be kreditként az
önkéntesen elvégzett gyakorlatot, ezért inkább nem törekszenek arra, hogy gyakorlati helyet
keressenek maguknak. A leendő informatikusok nem tartanak az elhelyezkedési
nehézségektől, így diákéveikben nem céljuk az, hogy – a szakmai gyakorlat során –
bedolgozzák magukat jövőbeli munkahelyükre. Az informatikusok passzivitásának másik oka
az lehet, hogy a képzésük során megkapják az elegendő gyakorlatot a későbbi
munkavégzésükhöz.
A szakmai gyakorlatok értékelésénél nem születtek egységesen pozitív vélemények a
hallgatóknál. Ezzel kapcsolatban azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kötelezettség
teljesítése fontosabb szempont a diákok körében, mint annak eredményessége.
A szakmai gyakorlattal kapcsolatban két eltérő nézet uralkodik: egyesek szerint kötelezővé
kellene tenni, míg mások ennek nem sok értelmét látják. Egyértelműen egyik oldalt sem lehet
megcáfolni, de az bizonyos, hogy az erőltetett és kötelezővé tett gyakorlat, melyet a diákok
nem éreznek a magukénak, nem hoz pozitív eredményeket. Ezt a tényt magyarázza sokak
beszámolója, akik csak az aláírás megszerzéséért mennek szakmai gyakorlatra.
A szakmai gyakorlat mellett a tudományos diákköri munka a gyakorlat másik bevett
formája, ez főként a természettudományok területén jellemző. Ennek a gyakorlatnak a
végeredménye egy tudományos diákköri dolgozat megírása, melyhez a gyakorlatot biztosító
vállalat nyújt szakmai támogatást. A támogató vállalat lehet egy külső cég, de az egyetemen
belül is lehetőség nyílik ennek a gyakorlatnak az elvégzésére. A diákoknál gyakrabban
megfigyelhető, hogy az egyetem laborjaiban maradnak, egy-egy tanár vezetése alatt. Ritka az
olyan eset, amikor külső céghez írnak dolgozatot. Találkoztunk olyan hallgatókkal, akik arról
számoltak be, hogy egy kórházba járnak gyakorlatra – a tudományos diákköri munka
jegyében – és ott későbbi lehetséges munkatársként kezelik őket.
A tudományos diákköri munkával kapcsolatban csak pozitívumokat tapasztaltunk a diákok
elmeséléséből. A diákköri dolgozók hasznosnak érezték a kutatással eltöltött időt, és
folyamatos szakmai fejlődésről számoltak be. Az eredményesség oka az lehet, hogy csak azok
a hallgatók mennek diákköri munkára, akik valóban érdekeltek az adott kutatásban.
A gyakorlat megszerzése mellett az elméleti tudásanyag önálló bővítése is a hallgatói
törekvések közé sorolható. Ezalatt azt értjük, hogy a diákok egy része hajlandó öntevékenyen
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is szélesíteni az iskolában leadott ismeretanyagot, illetve megismerni a legújabb szakmai
fejlesztések eredményeit.
„A tudományos diákköri munkám során nem elegendő az iskolapadban megszerzett
tudásanyag, így folyamatosan képeznem kell önmagamat” - mesélte egy kórház patológiáján
dolgozó biomérnök. Az egyik oktatója mellett a laborban munkálkodó diák beszámolója
szerint „a tanárom a labori munkám során megkövetel olyan ismereteket is, melyek az órákon
nem hangzanak el”. „A szakmai gyakorlatomon az iskolában eddig még nem oktatott
technológiák pontos ismeretére van szükségem” - mondta egy másik természettudós hallgató.
Sajnálatos módon ezt a fajta törekvést is csak az a hallgató teszi meg, aki érdekelt szakmai
gyakorlatában és igyekszik jó benyomást kelteni magáról munkahelyén.
Az informatika területén tapasztalható, hogy a diákok plusz feladatokat kérnek tanáraiktól,
elsősorban programozásból. Náluk nem az elméleti tudás bővítése utáni vágy figyelhető meg,
hanem inkább a gyakorlati felkészültségüket igyekeznek fejleszteni. A természettudományos
hallgatók, akik voltak már gyakorlaton, elméleti hiányosságokról számoltak be, melyet
önállóan próbálnak bepótolni.
A mérnöki képzésben nem volt megfigyelhető a hallgatók elméleti tudásuk bővítésére való
törekvése. Erre szolgáló magyarázó tényező lehet, hogy „a mérnökök majd két harmada már
tanulmányai alatt elhelyezkedett, az egy hónapon belül álláshoz jutók aránya 65,1 százalék
volt”25 derült ki egy felmérésből.
A fentiekben végigvettük a felsőoktatásban legjellemzőbb hallgatói törekvéseket.
Összességében megállapítható, hogy nem kell teljesen elkeserednünk a felsőoktatásból
kikerülő diákok munkaerőpiaci helyzetén. A diákok egy részére igaz - mint egy egyetemi
szakigazgató interjújából is kiderült -, hogy „a százak között mindig ott lapul az a tíz-húsz
hallgató, akik a jövő szakembere lehet.” Általánosságban megjegyezhető a szakmai
gyakorlatokról, hogy a bolognai rendszer céljaival ellentétes háttérbe szorulásuk markánsan
megjelenik a diákok mentalitásában is. A komolytalan vagy rosszul, ill. nehezen
megszervezhető gyakorlatok elfordítják a diákokat ettől a tanulási formától, mely tényleges
munka- és élettapasztalattal szolgálna számukra. Habár legtöbben elismerik a fontosságát és
hasznosságát, szükséges nyűgnek tekintik, melyet az egyetem plusz teherként ró rájuk.

25

A Műegyetem diplomásainak elhelyezkedési esélyeit taglaló felmérés,
http://felvi.hu/index.ofi?mfa_id=24&hir_id=10346 Letöltési idő: 2009. április 01.
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4.3. A kétlépcsős felsőoktatással kapcsolatos hallgatói motivációk
A bolognai folyamat már a kezdetektől fogva megosztotta mind az egyetemen oktatókat, az
egyetemre járókat – és a természetesen a közvéleményt is. Kutatásunk során is számtalan
egymástól eltérő véleménnyel találkoztunk. A diákok általában rossznak ítélték meg a
változást, nagyfokú bizonytalansággal tekintenek a jövőbe és „irigykednek” a régi képzésben
tanulókra. A vállalkozók általában semlegesen tekintenek a változásokra, vagy azért mert nem
is értik azt (főleg a kisvállalkozások) vagy azért, mert továbbra sem pusztán a papír alapján
ítélik meg a pályakezdőket. Talán az egyetemi oktatókban váltja ki a legszélsőségesebb
nézeteket a bolognai folyamat, nem is véletlenül, hiszen sokuk esetében a munkájuk vagy
legalábbis annak jelenlegi minősége forog kockán.
Mindenképp pozitívumként lehet megemlíteni azt, hogy a legtöbb vizsgált szakon az
összevont képzés miatt később kell elkezdenie a hallgatóknak a specializálódásukat, sőt a Bsc
elvégzése után is változtathatnak azon, hogy mit kívánnak a továbbiakban tanulni, így
kevésbé „zsákbamacska” az egyetemi felvételi számukra. Sajnos a tantervek átalakítása nem
sikerült mindenhol tökéletesen, mivel a régi 5 éves képzést nem lehet szimplán egy vonal
meghúzásával egységes 3+2 éves képzéssé változtatni, de egyik szakon se nyúltak hozzá a
tantervhez túl mélyen. Mind a tanulók, mind a tanárok részéről érkeztek olyan
visszajelzések, hogy az Msc szakokra bekerülők szűkös száma miatt nagyon felerősödik a
verseny a diákok között.
Több intézményben felbomlottak a tanulókörök, a jegyzeteket féltve őrzött kincsként
rejtegetik egymás elől a diákok. Ez a hozzáállás nagyon rányomja bélyegét az adott szak
hangulatára. Pozitívumként említhető továbbá, hogy könnyebb a felsőoktatási intézmények
között az átjárás, külföldi ösztöndíjak szempontjából is. Ezt a kreditszámítás is megkönnyíti,
lévén most már minden szak kredites szaknak minősül.
Általánosan tapasztalható a diákság körében, hogy az elméleti képzés túlsúlya, a szakok rossz
munkaerőpiaci beágyazottságuk, és a kétciklusú képzés miatti bizonytalanság következtében
igen gyakran kiábrándulnak választott szakjukból. Ez ahhoz vezet, hogy vagy lassabban, vagy
pedig egyáltalán nem végzik el a szakot, de nem azért, mert elhagyják, hanem mert a
kreditrendszer lehetőségei miatt „langyos vízben lebegnek”. Ez ráadásul nemcsak a diákok
számára okoz gondokat, hanem az egyetem kapacitásait is fölöslegesen kötik le.
Szakválasztás szempontjából két fő taktikát lehet felismerni. Néhány diák a későbbi
karrierlehetőségek alapján választ szakot, mert úgy véli vagy úgy hallotta, hogy könnyebben
el tud helyezkedni. Másik jellemző szakválasztási típus az, amikor a diák érdeklődése alapján
választ szakot, azután pedig lesz, ami lesz. A Bsc-n tanuló diákok jövőképe tekintetében
fontos megemlítenünk, hogy általában szükségesnek tartják a mesterképzés elvégzését, de
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vannak, akik reménykednek, hogy az alapképzéssel is el fognak tudni helyezkedni - de ennek
hátterében inkább az áll, hogy nem kívánják folytatni tanulmányaikat. A hallgatók
mesterképzés felé való orientációja azért is érdekes, mert (önhibájukon kívül) nagyon kevés
ismeretük van/lehet arról, hogy milyen képzések indulnak majd és azokra milyen eséllyel
kerülhetnek be.
A bolognai képzés koncepcióját illetően több hiányosságról számoltak be a hallgatók.
Véleményük szerint nincs valós tartalma a bolognai képzésnek, a képzés kialakításakor a
felsőoktatási intézmények nem hoztak létre külön tanterveket, amelyek megadott
munkakörökre készítenek fel. Ez azért alakult ki, mert a munkaerőpiacon nincsenek olyan
munkakörök, ahol érdemben tudnának alkalmazni olyan (szak)embereket, akik ezt a
tudományterületet 3 évig tanulták. Az egyetemek próbálják elfogadtatni a munkaerőpiaci
szereplőkkel a hároméves képzésben végzettek szakmai kompetenciáit; a munkaerőpiacon
viszont a kis cégek egyáltalán nem foglalkoznak az egyetemi képzés milyenségével, ami
nemcsak azért probléma, mert értetlenül állhatnak majd egy Bsc-s hallgató szakmai
kompetenciái előtt, de azért is, mert nehezebben lehet a jelenlegi helyzeten javítani.
A hallgatói vélemények szerint az jelentene megoldást rövidtávon, ha a keretszámokat az Msc
szakoknál úgy határoznák meg, hogy legyen lehetőségük továbbtanulni azoknak, akik
szeretnének.
Komoly problémát jelent az is, hogy a szakmai gyakorlat férőhelyeinek száma korlátozott. A
vállalkozásoknál lévő férőhelyek száma alatta van a szakok létszáma által megköveteltnek. A
vállalkozások nem tudnak ,,érdemben” foglalkozni ennyi diákkal, nagyon megnövekedett az
igény, hiszen a legtöbb szaknál az új rendszerben kötelező a szakmai gyakorlat. A
felsőoktatási intézményeken belül pedig a folyamatosan növekvő létszám és a szakok
egybevonása miatti átjárhatóság miatt lettek túlterhelve (nem a szakirányon belül teljesítik a
gyakorlatot) az eddigi bejáratott gyakorlati eljárások. Megoldást az első esetre az erőforrásnövelés vagy átcsoportosítás jelenthet, külsős partnerek (más egyetemek, vállalkozások)
bevonásával. Az utóbbi esetre pedig a szakmai gyakorlatot nyújtó cégek számának növelése
jelenthet megoldást, de a kevés nagy- és sok kisfoglalkoztató miatt ez nehézkesen tud
végbemenni.
Negatívumként említhetjük továbbá a ,,soft skillek” hiányát. Ezek olyan készségek, amik a
munkaerőpiacon való sikeres helytálláshoz szükségesek, ugyanakkor rengeteg pályakezdő
nem rendelkezik ezekkel, értve ezalatt a nyelvtudás hiányát, a gyenge kommunikációs
készségeket, stb. Erre megoldást jelenthet ezeknek a készségeknek a fejlesztése vagy az
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egyetemi (de sokkal inkább már korábbi) tananyagba való beépítése. A jelenlegi trend,
miszerint a diákok figyelmét felhívják arra, hogy „foglalkozzanak ezeknek a fejlesztésével”,
valamennyire hatásos, de ha az előző megoldási javaslat nem járható út, akkor erre sokkal
nagyobb figyelmet kellene fordítani. A diákoknak csak egy kis része kezd el önszorgalomból
valamit megtanulni, ráadásul vannak olyan esetek, amikor nem engedheti meg magának a
diák ezek önerőből való pótlását (pl. nyelvtanfolyamra beiratkozni stb.) vagy egyszerűen nem
ismeri a lehetőségeit. Eddig ezek hangsúlyozása csakis informális tanár-diák ill. munkáltatódiák csatornákon tudtak végbemenni, amelyek meglehetősen esetlegesek.
A középiskolai képzés gyengeségei is hátráltató tényezőként jelennek meg. Romlik az
egyetemre bekerülő „diákanyag”, sok idő megy el a diákok szintre hozásával. Kijelenthető,
hogy a diákok kevés információval rendelkeztek a továbbtanulási döntés meghozatalakor. Ez
nagy problémát okoz, mert sokan az egyetemi tanulmányaik során jönnek rá, hogy nem
megfelelő döntést hoztak. Továbbá nem alakul ki reális kép az elhelyezkedési lehetőségekről
sem. Ráadásul nehezíti a helyzetet az, hogy a mostani átalakulási időszakban sok témakörrel
kapcsolatban azoknak sincsenek információi, akiknek rendelkeznie kellene velük. Tragikus
képet fest pl., hogy az Msc szakok szerepéről, funkciójáról, működéséről még azok az oktatók
se tudnak biztosat mondani, akiknek már kevesebb, mint egy éven belül el kell kezdeniük az
azokon való oktatást. Egyértelmű, hogy sokszor maguk a tanárok maguk is ellenzik a
bolognai folyamatot, és nem volt elég idő az átállásra, kutyafuttában találták ki a bolognai
rendszerhez illeszkedő tantervet, nem voltak kellőképpen felkészülve arra, hogy
tulajdonképpen mi is változzon meg a 3 éves képzésben, mit vegyenek ki a tantervből, mi
legyen az új tantárgyak neve. Ez nehezen megoldható kérdéseket vetett fel.
Hiányosságként említhető az összes szakterületen, hogy tulajdonképpen az oktatók maguk
sem tudják, hogy az adott szak konkrétan milyen munkaerőpiaci szegmensre készít fel. Az
oktatók sincsenek tisztában azzal, hogy mennyi tudást ad a 3 éves képzés a hallgatók kezébe.
Mivel az idén kerül ki az első végzős évfolyam, ezért ezt előre megjósolni majdhogynem
lehetetlen, és a munkaerőpiac sem alkalmazkodott még az új kétciklusú képzéshez, nincsen
még erre kellően felkészülve. Mind a hallgatók, mind az oktatók számára egyértelmű, hogy a
mesterképzéssel könnyebben és egyszerűbben lehet majd állást találni, mint a 3 éves
végzettséggel. A munkaerőpiac vélhetően szívesebben fogja felvenni azokat a hallgatókat,
akik zsebében mesterdiploma van. Sokak szerint a 3 éves képzés nem ad megfelelő rálátást az
adott szakterületre, ez nagy hiányosságként fog fellépni a munkaerőpiacon. A hallgatók
tisztában vannak azzal, hogy a 3 éves képzés csak egy alapot nyújt, nem biztos, hogy a
munkaerőpiac ehhez kellően alkalmazkodni fog, és az sem kizárt, hogy ezzel az alapképzéssel
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alacsonyabb, úgynevezett asszisztensi munkakörben lehet csak elhelyezkedni. A hallgatók
többsége mindenképpen szeretne mesterképzésre menni, de mivel csak 30%-ot vesznek fel,
sok hallgató nem fog bejutni, és meg kell elégednie a Bsc-végzettséggel.
A kérdés az, hogy a munkaerőpiac mennyire tud ehhez alkalmazkodni. A bolognai képzésről
elmondható, hogy a legtöbb szakon nincsenek konkrét szakirányok, ha vannak is, akkor sem
igazán készítenek fel konkrét munkaerőpiaci szegmensekre. A gyakorlatorientáltsággal
kapcsolatban megjegyezhető, hogy igaz, hogy vannak különböző laborgyakorlatok,
gyakorlatok, de még így is kevés a gyakorlat, és jóval több az elmélet. Mind a diákok, mind
az oktatók keveslik a gyakorlatot, a képzések többsége nem nevezhető gyakorlatorientáltnak,
az elmélet még mindig több mint amennyinek értelemszerűen lennie kéne a legtöbb szak
esetében. Emiatt nagyon sok függ a hallgatók motiváltságától, attól, hogy mennyire
érdeklődik az adott szak iránt, mennyire tudja a képességeiből a lehető legtöbbet kihozni az
egyetemi, főiskolai évek alatt.
Az új képzési rendszerben a gyakorlatorientáltságot sem lehet egységesen értelmezni. Hisz
miben nyilvánul meg a gyakorlatorientáltság? Az BME-től kapott vélemények szerint
elsősorban a kiscsoportos képzésben, a laboratóriumi órák számában, az önálló
munkavégzésben, a munka konzulensekkel való összekapcsolódásában, lehetőség szerint az
ipari igényeknek megfelelő diplomadolgozatok megírásában. Az egyetemen működő Bsc
képzést összehasonlítva a régi 5 éves képzés vonatkozó évfolyamszámaival, megállapítható,
hogy azok emeltebb számú gyakorlatot tartalmaznak. Másfelől viszont meg lehet figyelni az
elmúlt másfél évtized leépítési folyamatait, ami megnyilvánul az oktatók létszámában, a
pénzügyi erőforrásokban; emellé még hozzájön a felsőoktatási expanzió, és máris
kirajzolódnak azok a tendenciák, amelyek akadályozhatják a gyakorlatorientált képzést.
„Az elmúlt 15 évnek a leépítési folyamatai, az függetlenül bolognától, ilyen formában
nem segítenek változtatni. Szóval a generális trendek nehezítik a kiscsoportos
képzéseket. Vagyis felemás a helyzet.”
A bolognai folyamat kapcsán létrejött változások előnyeiről és hátrányairól kérdezve a
következő vélemények kristályosodtak ki. Oktatási szempontból egy komoly előnyt és egy
komoly hátrányt fogalmaztak meg a válaszadóink. A komoly előny az, hogy egy nagyon
nagyfokú tantervi reformot hajtott végre az egyetem, ám az is igaz, hogy sok szempontból
egy kényszerű frissítésen ment át a tananyag. Elvileg egy ilyen mértékű átstrukturálás után
rendezettebbé válhatnának a felsőoktatási viszonyok. Az első generációs hallgatók, aki
végigmentek ezeken a változásokon, a negatívumokat is megtapasztalták, és alakítanának,
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javítanának rajta. Ugyanakkor sok pozitívum is érzékelhető, ami nagy valószínűséggel az
átalakulás nélkül nem következett volna be. A BME-n és BMF-en folytatott diákinterjúkból
egyértelműen kiderül, hogy a hallgatók elégedettek az elméleti és gyakorlati képzés
mennyiségével, az oktatás színvonalával. Az interjúkból kiderül továbbá az egyetemi (BME)
és főiskolai (BMF) képzés alapvető különbsége. A főiskola és az egyetem Bsc képzése ugyan
azonos végzettséget ad a hallgatók kezébe, azonban az oktatásuk során megmaradtak azok az
alapvető különbségek, amelyek sztereotip módon és igazoltan is léteztek a két intézménytípus
oktatásában. Az egyetemi oktatásban a törekvések és kezdeményezések ellenére még mindig
tetten érhető az elméleti tudáselemek túlsúlya a gyakorlattal szemben.
A fenti intézményben folytatott hallgatói interjúkból világosan látszik, hogy a motivált
hallgatók jönnek BME-re, számukra egyértelmű cél, hogy az ország egyik legjobb
intézményében végezzék tanulmányaikat, és a hallgatók 95%-a tovább akar menni
mesterképzésre. Úgy gondolják, hogy ez egy magas presztízsű egyetem, és ennek segítségével
jó esélyük van jó nevű cégeknél, vállalatoknál történő elhelyezkedésre.
A kutatás során vizsgált felsőoktatási intézmények színvonalában különbségeket figyeltünk
meg. A mérnök, ill. informatikai képzéseknél egyértelműen látszik, hogy az egyetemek másmás stratégiákat képviselnek a magas színvonalú oktatás megteremtése érdekében. Több
műegyetemi diákinterjúból kiderült, hogy ezen az egyetemen a különböző szakokon nagyon
magas keretszámot hirdetnek meg, tehát sok diákot felvesznek, de az egyetem úgy tartja a
színvonalat, hogy olyan nehéz vizsgákat szervez, hogy a diákok negyede-fele lemarad, nem
végzi el a megadott idő alatt a képzést; vagy pedig lemorzsolódik, ill.intézményt vált.
Az ELTE még mindig magas presztízsű egyetem, de azért akik ott tanulnak, a hiányosságokra
is tudnak példát mondani. A Természettudományi Kar pénzhiánnyal küszködik, ,,a laborok
nem elég jól felszereltek” – tudtuk meg biológus hallgatók interjúiból. Leginkább a gyakorlati
órák, laborgyakorlatok hiányát említették meg a meginterjúvolt hallgatók. A
természettudományi szakokon tanulók neheztelik, hogy ,,ezen a szakon nincsen kötelező
szakmai gyakorlat” – mondták az ELTE-n tanuló biológus-hallgatók.
Nehéz dolguk van, maguknak kell gyakorlati helyet keresniük, ez nyilván nem kötelező,
egyértelmű, hogy csak a motivált hallgatókat érinti, akik tudatos jövőképpel rendelkeznek az
elhelyezkedésüket illetően. Sok hallgató nem is keres magának külső gyakorlati helyet,
mondván, hogy úgysem kötelező. Ezeken a szakokon nincs kötelező külsős szakmai
gyakorlat, azok a hallgatók, akiknek van kapcsolata, elmennek külső céghez gyakorlatra.
Előfordul olyan is, amikor a hallgató csak a teljesítés, az „alibizés” céljából keresi fel a céget,
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nem teljesít szakmai gyakorlatot, mert nem érdekli a szakmája, a lényeg, hogy a gyakorlat
igazolását szolgáló papír meglegyen.
Vannak olyan hallgatók, akik becsülettel elvégzik a gyakorlatot, mert őket tényleg érdekli,
hogy mit rejt a szakmájuk a gyakorlatban. Azok a hallgatók, akik nem mennek el külső
gyakorlatra, felveszik az egyetem által kínált 15 kredites tárgyat, aminek teljesítése
ekvivalens a külső szakmai gyakorlattal.
A Szegedi Tudományegyetem természettudományi karán folytatott interjúk rámutatnak a
természettudományos képzés fontosságára, magas színvonalára, elismertségére. A tanszéken
tanító oktatók elmondásából kiderül, hogy a szegedi egyetem nagy hangsúlyt fektet a
tehetséges diákok ,,kinevelésére”. A megkérdezett oktató elmondta, hogy „akad pár
tehetséges diák”, akiket bevonnak a tanszéki kutatásokba is. A tanszékek jól felszereltek, a
laborok alkalmasak a biológiai, kémiai gyakorlatok elvégzésére. Szakmai gyakorlat ezen az
egyetemen sem kötelező a természettudományi karon. A motiváltabb hallgatók különböző
kutatóhelyekre mennek, hogy szakmai gyakorlatot szerezzenek.
Összességében megállapítható, hogy a későbbi, életben való boldoguláshoz, a jó munkahely
megszerzéséhez, a munkahelyen való bent maradáshoz elengedhetetlen a hallgatói
motiváltság, de fontos az is, hogy a felsőoktatási intézmény mennyire adja meg a lehetőséget
a szakmai fejlődéshez, mennyire teszi kötelezővé a külsős szakmai gyakorlatot, mennyire
érthetően magyarázzák el a tananyagot, mennyire keltik fel a hallgatók érdeklődését. Több
fontos szempont teljesülése kell ahhoz, hogy az egyetemről kikerülő frissen végzett
pályakezdő szakmájába vágó, megfelelő munkahelyet tudjon találni.

4.4. A pályakezdőkről alkotott kép, ahogy azt a munkaerő-közvetítő cégek látják
„Tájékozatlanság és túlzott elvárások; vannak, akik tudatosak”
Egyes szakmákban a felmerülő munkaerőhiány miatt javulnak a pályakezdők esélyei.
Interjúalanyaink véleménye szerint ezekben a szakmákban egyre nyitottabbak a cégek a
pályakezdő diplomások foglalkoztatása iránt. E trend fő hajtóereje a mérnökhiány, ennek
következtében a műszaki-gazdasági pozíciókat is sok esetben más végzettséggel rendelkező
pályakezdőkkel töltik be; olyannyira, hogy ez még bizonyos mértékben a teljesen eltérő
profilú pályakezdők esetében is erősödő szívóhatást jelent. Régebben, 3-4 éve a pályakezdők
egyenlő eséllyel és feltételekkel indultak el a munkaerőpiacon. Nem teljesen egyértelmű
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azonban az a kép, amely az interjúkból kibontakozik előttünk. Ugyanis a megkérdezett cégek
munkatársai ellentmondásosan nyilatkoztak e kérdésről. Voltak, akik azt hangsúlyozták, hogy
nemigen találni különbséget az egyes felsőoktatási intézmények által kibocsátott pályakezdők
között. Ugyanakkor ennél hangsúlyosabban találkozni körükben azzal a véleménnyel,
miszerint mostanában az egyetemek és főiskolák komoly differenciáló jelentőséggel bírnak,
mind képzési, mind intézményi szempontból. Továbbá akik nyelvtudással és szakmai
tapasztalattal rendelkeznek, könnyebben tudnak elhelyezkedni, ill. jobb kondíciókkal.
„Tovább fog mélyülni a szakadék a pályakezdő diplomások között. Akik tudatosan
tervezik a karrierjüket, azok többet fognak keresni kezdőként, a többi 80% pedig olyan
állásokba fognak szorulni, amihez valójában nincsen szükség diplomára.”
Nem ritka az olyan tapasztalat, amely szerint a pályakezdőket - gyakorlati ismeretek nélkül nem lehet elhelyezni. Azonban a munkaerő-közvetítők úgy látják, hogy néhány éves
tapasztalat után már nem lesz akadálya az elhelyezkedésnek. Találkoztunk olyan közvetítővel,
aki érdemesnek tartja a pályakezdő mérnökök címeinek regisztrálását annak érdekében, hogy
2-3 év után ajánlattal kereshessék meg őket.
Azonban egy dél-dunántúli munkaerő közvetítő úgy látja, hogy a jövőben még
rugalmatlanabb lesz a piac a pályakezdők munkavállalói oldaláról nézve, a munkaadók pedig
ezzel párhuzamosan még nagyobb rugalmasságot fognak követelni. Növekedni fog azoknak a
pályakezdőknek a száma, akiket nem lehet sehol sem elhelyezni. Ezeknek a pályakezdőknek
hosszabb távon át kell képezniük magukat, vagy valamilyen szakmunkássá kell válniuk.
„Ezzel az őrületes nagy szabadsággal, hogy mindenkinek minden lehetőség nyitva van
arra, hogy tanuljon, nagyon átestünk a ló másik oldalára.”
Ennek nem mond ellent az, hogy más vélemény szerint sok cég egyre szívesebben
foglalkoztat pályakezdőket, elsősorban a pályakezdők alakíthatósága, „romlatlansága”
miatt.
„A pályakezdő olyan üres lap, amire lehet írni. Tehát formálható a mentalitásuk.”
Az interjúk alapján a munkaerő-közvetítő cégek HR-munkatársai szerint a tudatos
karrierépítés kevésbé jellemző a pályakezdőkre, legfeljebb azzal vannak tisztában, hogy
milyen irányban szeretnének menni.
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„Mi, a tanácsadó cégek nagyon sokat segítünk a pályakezdőknek munkaerőpiaci
beavatásukban. Tájékoztatjuk arról, hogy hogyan épül fel egy szervezet, bizonyos
pozíciók betöltéséhez milyen lépcsőket szükséges megtenni, milyen területeken
érdemes fejlődni”.
Minderre szükség van, hiszen a pályakezdők kevésbé ismerik a munka világát. Ellenben
legtöbbjüknek konkrét elképzelései vannak arról, hogy milyen méretű vállalatnál szeretnének
dolgozni. Vannak, akik kifejezetten nagy szervezetben, mások tudatosan kis cégeknél
keresnek lehetőséget. Ezek az elképzelések sztereotípiákon alapszanak. Azaz sokszor
megállapítható, hogy a pályakezdők nem megalapozott, hanem pusztán hallomásból szerzett
információkra építik karrier-elképzeléseiket. Ugyan ez kis részben nyilvánvaló okokból
következik pályakezdő voltukból (azaz tehát abból, hogy a munka világára nem rendelkeznek
beható rálátással), ám ehelyütt ennél többről van szó. A pályakezdő fiatalok nem kis része
ugyanis elemi szintű ismeretekkel sem rendelkezik a vállalatokról, és ennek hiányában igen
esetleges kép él bennük a munkaerőpiaci viszonyokról és szereplőkről. Interjúalanyaink
szerint ez az esetleges kép csontosul sztereotípiákká, és mondat olyanokat a fiatalokkal, hogy
pl. „én csak multinál akarok dolgozni”, stb.
Sok jelöltnek nincsenek világos karriercéljai, nem tudja, milyen területen szeretne dolgozni.
Nincsenek pontos elvárásaik a munkahely földrajzi helyével kapcsolatban sem. Túlságosan is
Budapest-orientáltak, nem számolnak a fővárosi életkörülmények magasabb járulékos
költségeivel – ezért gyakran a Budapestre került vidéki pályakezdők egy-két év után
visszaköltöznének szűkebb, eredeti régiójukba.
„Gyakori eset, hogy a pályakezdők nincsenek tisztában a munka világának
realitásaival: túl sokat kérnek és/vagy nem megfelelő, nem neki való szinten
szeretnének a munka világába bekapcsolódni. Még nem is tudja mi a feladat, de ő már
200 ezer nettót szeretne, mire a cég: jó, jó, én szívesen adom a 200 nettót, de mire?
Először szeretnék, hogy a jelölt bizonyítson, a jelölteknek meg egyre inkább az a
hozzáállása, hogy először adjanak pénzt, és akkor utána majd teljesítek……néha
nagyon határozottan és konkrétan tudják, hogy mit szeretnének csinálni, ami viszont,
épp tapasztalatlanságuk okán, gyakran változik meg, akár egészen más irányba.
Találkoztam már tudatos karrierépítéssel, de nem jellemző.”
A HR szakértők által megismert pályakezdők 70 százalékának van elképzelése, hogy melyik
az a 2-3 vállalat, ahová menni szeretne. Vannak ambiciózus jelöltek, de a reális kép kevés, az
első munkahely után jön meg az önbizalom és karrierkép.
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„A pályakezdők töredékére jellemző csak a tudatos karrierépítés. (…) Akiket a
főiskolán-egyetemen nem bírt senki, mert olyan buzgó mócsingok voltak, de
fejvadászként meg nagyon szeretem őket, mert tudják, hogy mit akartak, tettek is érte,
és ez általában látszik az önéletrajzukból is.”
Valamivel konkrétabban, az egyes szakokhoz, szakmákhoz kapcsolódóan:
•
•
•
•

„A mérnökök eleve elkötelezettek, ők tudják, ha nem is pontosan, hogy mit akarnak.”
„A közgazdászok előtt a munkaerőpiac nyitottabb, több lehetőségük van, sokszor nem
tudják, mit akarjanak.”
„A tanárképzősök sok esetben még azt sem tudják, miért éppen azt az iskolát
választották.”
„Az informatikusok nagyon tudatosan építkeznek.”

Egybehangzó vélemény, hogy a pályakezdők jelentős, legalábbis nem elhanyagolható része
még tanulmányuk befejezésekor sincsen tisztában azzal, hogy milyen szakmai területen
szeretne dolgozni. Az azonban érthető, hogy a HR-cégek zömmel olyan pályakezdőkkel
kerülnek kapcsolatba, akik nagy, illetve multinacionális vállalatokban képzelték el jövőjüket,
függetlenül attól, hogy ehhez nyelvi kommunikációs képességeik megfelelőek-e. Ez utóbbi
gyengeségeire már a közvetítő cégek hívják fel a figyelmüket.
Az interjúkból egyértelműen kiderül, hogy a munkaerőpiacon azok a pályakezdők vannak
előnyben, akik tanulmányaik során gyakorlatot is szereztek, esetleg bedolgozták magukat
valamely céghez. Ők csak akkor kliensei a HR-cégeknek, ha valamely okból mégsem
helyezkedtek el annál a cégnél, amelynél korábban gyakornokként dolgoztak.
A nagy többség – a gyakornoki programok sajnálatos hiánya miatt sem – nem ismeri sem a
lehetséges szakmai tevékenységterületeket, sem a munkaszervezeteket, különösen nem a
szervezeti-szakmai hierarchiákat, és a munka melletti tanulással, gyakorlat megszerzésével
együtt járó előrelépés útjait.
Ami a kívánt szakmai területek beazonosításának hiányát illeti, ez utalhat a képzés
elvontságára, a képzők valóságismeretének, orientációs képességnek és hajlandóságának
gyengeségeire. Ugyanakkor kétségtelen, hogy vannak olyan oktatási intézmények, amelyek
orientációs előadások formájában egy-egy órára beengedik az előadókba azokat az
„illetékeseket” – általában nagyvállalatok képviselőit – akik a szakmák valóságos alkalmazási
területeiről nyújtanak példákat, információkat.
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A munkaszervezetek valóságos működése általában fehér foltnak számítanak az egyetemi
hallgatók számára. Emiatt a 18 vagy annál is több évig az iskolához „hospitalizálódott”
hallgatók csak esetleges információk, közvetett tapasztalatok útján alkothatnak képet a
szervezeti viselkedés alapjairól. E körülmények teszik érthetővé azt, hogy a pályára lépők
elsősorban munkaerőpiaci sztereotípiák, valamint bérigényeik által vezéreltek. E vélemények
a munkaerőpiac igényeit tükrözik. A valódi munkaszervezetekben töltött gyakorlat hiánya, az
egyetemi oktatás elméleti jellege, azaz a „megoldások” megtanításának hiánya, a hallgatók
túlterhelése és ezáltal érdeklődésük eltompítása, a nyelvi képzés megoldatlansága, s végül a
készségfejlesztés hiánya, lényegében minden munkaadói interjúban előfordult. Kétségtelen,
hogy e tapasztalatok az 5 éves képzésre vonatkoznak, hiszen a többszintű képzésből csak
„most jönnek ki” az első csoportok, de azon el lehet gondolkozni, hogy vajon az új képzési
rendszerre való átállás során e jól ismert problémák megoldódtak-e? Természetesen az is
kérdés, hogy a felsorolt igények kielégítésének feladata minden esetben és teljes mértékben a
felsőfokú képző intézmények feladata-e? Lehet-e valamilyen munkamegosztás a képzők és a
munkaerőpiaci szereplők között?
Úgy véljük, hogy bizonyosan nem háríthatják el a felsőoktatási intézmények a tényleges
munkaszervezeti-munkaerőpiaci gyakorlat iránti igényeket. Tehát azt, hogy a hallgatók csak
azután kaphassák meg a diplomájukat, ha legalább fél évet, vagy ennél is többet munkával
eltöltöttek valamely (esetleg több) munkáltatónál. Bármily nehéz is – a tömegképzés keretei
között – ezt megszervezni, mégis észre kell venni, hogy ez az a megoldás, amely úgy juttatja
a hallgatókat a munkaadók által igényelt gyakorlati tudásokhoz és készségekhez, hogy
annak kialakításában a foglalkoztatók is aktívan közreműködnek, felelőssé válnak, s
bizonyos mértékű terhet levesznek az oktatási intézmények válláról. Nyilvánvaló, hogy igen
jelentős strukturális korlátjai is vannak egy ilyen átállásnak, mind a felsőoktatás, mind a
foglalkoztatók oldaláról.
A felsőoktatás vonatkozásában ilyen a finanszírozási rendszer átalakítása és ezzel együtt a
tömegképzés, illetve a munkaerőpiaci igényeket figyelembe vevő képzési struktúra
kialakítása, a szükséges politikai döntések meghozatala. Az átalakulás jelentős korlátja a
foglalkoztatók szervezetlensége, közös akaratának, részvételének, felelősségvállalásának
hiánya, miután jelenleg (és ez is csak a nagyobb foglalkoztatókra érvényes megállapítás)
nemritkán csupán nyers és azonnali érdekeik ösztönzik őket a részvételre. A kisebb vállalatok
ma még jószerével el sem tudják képzelni, hogy legyen kapcsolatuk a felsőoktatási
intézményekkel.
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Milyen a pályakezdők számára vonzó munkahely?
•

•
•

•

•

Magas presztízsű cég legyen:
o „Multi vagy kis cég, az beállítottságtól függ, változó. Van, aki kisebb,
családiasabb légkört szeretne, és kiszámíthatóságot. Van, aki pörgést,
dinamizmust, hajtást, és állandó ellenőrzést, kontrollt, a leszabályozott
folyamatokat, a kiszámítható karrier utat, ami szintén a multik jellemzője.”
o „A budapesti cégek nagyon vonzóak, a feltételezett magasabb jövedelemszint
miatt. Külföldre Nyugat-Európába, különösen Angliába szívesen mennek.”
Anyagiak: magas fizetés, béren kívüli juttatások, autó, mobiltelefon, laptop
Lehetőleg Budapesten, vagy ahhoz közel legyen a munkahely, illetve a legyen közel
lakóhelyükhöz
o „Nagyon fontos a földrajzi elhelyezkedés, sokan viszonylag kis távolságban
szeretnének elhelyezkedni; a pályakezdők kevésbé nyitottak a földrajzi
mobilitásra, mint a már néhány éves szakmai tapasztalattal rendelkezők,
akiknek már komolyabb karrierkilátásaik vannak, és ezek csábításában
területileg is rugalmasabbak.”
Karrierlehetőség, karrierrendszer, motivációs rendszer, tanulási, fejlődési, és
előrejutási lehetőség:
o „(…) a cég megfelelő fejlődési pályát tudjon felrajzolni. Különösen a multik
számítanak kívánatos munkahelynek, ott olyan lehetőségek vannak, mindenféle
téren, tehát akár olyan szempontból, hogy tréningeket kapjon, hogy
tanulhasson, hogy nyelvet használjon, hogy akár horizontálisan, akár
vertikálisan mozoghasson a cégen belül. Elsősorban ezeket választják a
jelöltek, de hasonlóan fontos tényező a fizetés is.”
Rendezett fizikai munkakörnyezet, szervezeti kultúra, „jó csapat”, „jó főnök”,
lehessen azonosulni a céggel:
„Munkakörnyezet nagyon sokat számít, talán ez befolyásolja a
legerőteljesebben a pályakezdők választását: a pályakezdők előnyben
részesítik a multicégeket. Fontos nekik a tárgyi környezet, a felszereltség.
Szeretik a profizmust, vagy annak látszatát. Szeretik, ha sok a fiatal kolléga a
környezetükben
(ami
szintén
jellemző
a
multiknál).
Külföldi
tapasztalatszerzésre való lehetőség (szintén a multiknál adott). Nagy
mozgástér a szervezeti hierarchiában, előmeneteli lehetőségek (ennek szintén
egy multinál tág a tere). A gazdasági végzettségűeknél erősebb a karriercél,
mit másoknál. Rögtön gyors előmeneteli lehetőségre vágynak. A műszaki
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végzettségűeknél ez nem annyira domináns, ők elvannak egy pozícióban, és
elfogadják, hogy sokat kell még tanulniuk, mire feljebb juthatnak.”
„Nagyon fontos számukra a csapat; ha ismeretségi körben arról hallanak,
hogy valahol jó a légkör, jó a társaság, az nagyon pozitív számukra. Képzési
lehetőséget is nagyon értékelik. Rugalmas munkaidőt abszolút preferálják
(munka melletti tanulás miatt). Magánélet és szakmai élet egyensúlya
pályakezdőknél még nem merül fel.”
„Sokan preferálják a multi-környezetet, a biztos lábakon álló vállalatokat és az
is fontos, hogy milyen csapattal kell együttműködniük: a 20-30 évesekből álló
csapatban jobban érzik magukat, könnyebben tudnak beilleszkedni.”
„Nagyon változó. Általában sztereotípiák működnek a pályakezdők fejében.
Legtöbben pl. multinacionális cégnél szeretnének dolgozni. Sokszor előfordul,
hogy nem vállalnak el egy állást, mert nem fér bele az elképzelésükbe, és más
álláslehetőségeket kizárnak, pedig lehet, hogy ott sikeresebb, elégedettebb
lehetne. Pl. egy kisebb cégnél összetettebb, kreatívabb feladatot kaphatna. Az
is előfordul, hogy az elképzeltnél alacsonyabb fizetés miatt mond nemet. A
döntési szempontok nagyon sokfélék és nem különböznek jelentősen a
gyakorlottak szempontjaitól.”
„A döntéseket különböző alapokon hozzák meg. Sokan feladatorientáltak –
főleg az informatikusok. Sok jelölt csak multinacionális környezetben tudja
magát elképzelni. Van, aki a pénz alapján dönt. Van, aki a szakmai fejlődési
lehetőségeket nézi – sajnos kevesen igazán elhivatottak.”
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„Összességében a név a fontos, hogy mennyire ismert a cég. Nagyobb
ismertség esetén még a ’szocreál’ környezet is belefér a jelentkezők számára –
annak ellenére, hogy azért általában a modern imázs nagy vonzerőt jelent. A
tudatosabb jelentkezők ennél jóval pontosabb igényekkel és elképzelésekkel is
rendelkeznek. Ilyen például – kisebb részüknél – a külföldi karrierlehetőség,
nagyobb hányaduknál a folyamatos szakmai fejlődés, például a továbbképzés
lehetősége, ennek vállalati biztosítása.”

4.5. Gyakorlat és toborzás
Egyik válaszadónk úgy látja, hogy „sok cég rájött, hogy a jobb helyeken tanuló
egyetemistákat érdemes már diákmunkában lekötni, és amikor már látják, hogyan dolgozik
és megszerzi a diplomát, ott tartják. Ez olcsóbb nekik, mintha az utcáról vagy fejvadász
cégeken keresztül toboroznának. Először „kisegítő” jellegű munka keretében foglalkoztatják a
hallgatókat, majd egyre komolyabb feladatokat adnak neki, amiből megtapasztalhatják, hogy
megfelel-e számukra, és ha igen, akkor a saját nevelésük lesz. Ezáltal a pályakezdők a cégnél
megszokott munkamódszereket, magatartásformákat folytatják a továbbiakban is.
„A cégek kész embert kapnak, aki nem megy el több pénzért sem máshova, mert
megszokta, ismeri a helyet és látja a karrierlehetőségeit.”
Egyre több vállalat biztosít lehetőséget arra, hogy a pályakezdők megismerjék a céget
belülről. A pályakezdők rotációs programon vesznek részt 1-2 évig, a későbbiek folyamán
pedig azon a területen helyezkednek el, ahol a legjobban beváltak, ami nekik a
legszimpatikusabb.
„2006-ban felmérést készítettünk FMCG-cégek részére a trainee-programokkal
kapcsolatban, és eredményeink szerint az a cégek legfőbb problémája, hogy a jelöltek
a trainee-program elvégzése után általában odébbállnak, és nem ott hasznosítják a
megszerzett tudást. Megpróbálnak középvezetői, illetve specialista pozíciókba
továbbállni. Egyre több mérnök-program indul gyártó cégeknél (főleg az
élelmiszeriparban), de jellemzően közgazdászoknál vannak trainee-pozíciók, pl.
elemzők, marketing-trainee-k, junior kontrollerek.”
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„Kétféle pályakezdő van. Az egyiknek tele van az önéletrajza, a másknak meg üres.
Ugyanaz a tankönyv, ugyanaz a leányvállalat. Csak az egyik végigdolgozta minden
nyarát, a másik meg nem. A másik meg megkapta a diplomáját, és tapasztalat nélkül
megy állást keresni. (…) Ha ő maga nem teszi bele azt a pluszt, akkor menthetetlen.
Van olyan diák, akinek azt mondjuk, hogy most akkor kezdd elölről az életedet. Van,
aki harmadikos-negyedikes egy intézetben és azt mondjuk neki, hogy figyelj, most
felvételizz máshova. Rosszkor születtél rossz helyen.”

4.6. A pályakezdők fejlesztése a munkába állás után
A pályakezdőkkel szemben támasztott elvárások vizsgálatánál nem szakadhattunk el a
foglalkozatóknak feltett kategóriáktól. Így csak azt láthattuk, hogy elsődleges fontosságot a
pályára lépők munkavégző képességének, s ezt követően a szakmai felkészültségnek adtak. A
legfontosabbnak tartott kompetenciacsoport, a munkavégző képesség már magában foglalja a
csapatmunkára, azaz az együttműködésre való alkalmasságot, készséget, a szakmai
felkészültség pedig az úgynevezett gyakorlati jártasságot is, természetesen a szakmai alapok
ismerete mellett.
A kérdések nem utaltak arra, hogy a foglalkoztatók mennyire elégedettek a pályakezdők
szakmai befogadóképességével, és mennyire tekintik felkészültnek a pályakezdőket a munka
melletti tanulás, elsősorban tekintélyen alapuló „lemásolásos, ismétléses” módszereinek
elfogadására. Közelebbről megvilágítva itt arról van szó, hogy a termelő szférában, munka
mellett a pályakezdők betanítása tekintélyelven működik: a pályakezdőt a legritkább esetben
dobják be a mélyvízbe („csináld ahogyan elképzeled, tudod”), hanem egy tapasztalt személy,
mentor, vagy munkacsoport mellé helyezik, s azt várják el tőle, hogy mások munkájának
megfigyelése, valamint mások utasításainak végrehajtása útján sajátítsa el a később már
önállóan végzendő munkafeladatot.
A mikro- és kisvállalkozásoknál lényegében kizárólag ezzel a módszerrel történik a szakmai
ismeretek átadása, a nagy-, különösképpen a multinacionális vállalatoknál (ahol egyébként,
hatékonysági okokból, egyszerre több pályakezdő betanításával foglakoznak) e módszer mellé
még számos más metódust is illesztenek.
Amikor a munkavégző képességet jelölő kompetenciacsoport keretein belül együtt látjuk az
önálló és a csapatmunkára való készséget, akkor nemcsak arra kell gondolnunk, amire már
korábban utaltunk, hogy vannak, akiket önálló, és másokat pedig csoportmunkában fognak
foglalkoztatni, hanem arra is, hogy ezek a készségek egymásra épülnek. Előbb a tapasztalt
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csoport vagy egyén átadja ismereteit, gyakorlatát; utóbb esetleg, önálló munkakört kaphat a
már betanult pályakezdő.
De itt most azt kell hangsúlyoznunk, szembeszállva a közhiedelemmel, hogy a
csapatmunkára való készség éppen nem azt jelenti, hogy a pályakezdő azonnal egyenlő
pozícióba kerül a már tapasztaltakkal, azt sem, hogy az aktuálisan felvett pályakezdőkből
alkotnának csoportot, amelyben másokkal egyenlő viszonyban lehet dolgozni; hanem azt,
hogy a pályakezdőnek képesnek kell lennie elfogadni a betanítás feladatát végző személy
vagy csoport megoldásait, szükség szerint utasításait.
E megfigyelésünk okán mondjuk, hogy a nagyvállalati hirdetésekben nap, mint nap
megjelenő olyan hívószavak, mint a „csapat-, vagy önálló munkára való képesség”,
félrevezeti a pályakezdőket. Különösen azokat, akik – s ilyen a pályakezdők többsége –
egyetemi éveik alatt sohasem lettek arra késztetve, hogy másokkal együtt dolgozzanak, vagyis
alkalmazkodjanak, valamint sohasem vettek részt önismereti és csapatépítő tréningeken, s
nem értették meg, hogy a csapatban való munka lényege a mások véleményének,
megközelítéseinek megismerési, mérlegelési, alkalmasint elfogadási és befolyásolási
képessége.
A nagyvállalatok gyakorlatát ismerő interjúalanyok többsége arról számolt be, hogy a
pályakezdők szakmai betanítása ágazattól, tevékenységtől függően 3 hónaptól egy, esetleg két
évig is tarthat.
„3 hónapos próbaidő alatt el lehet sajátítani a legfőbb dolgokat, de kb. egy év kell
ahhoz, hogy valaki igazán otthon érezze magát egy cégnél. A cégek általában akkor
alkalmaznak továbbképző módszereket, ha az illetőnek nem felel meg pontosan a
szakirányú végzettsége egy munkakör betöltéséhez. A legtöbb cégnek megvan a
szervezeti struktúrája, mentalitása és ehhez már az első naptól kezdve szoktatják a
pályakezdőket. A cégek nagy energiát fordítanak a pályakezdőkre.”
A multinacionális, illetve a nemzetközi gyakorlatot átvevő nagyvállalatok, általában
szabályozott módszerekkel dolgoznak, amelyek leggyakrabban egy-két hetes tréninggel
kezdődnek. Ennek részeként a kommunikáció, az együttműködési készségek fejlesztése
mellett történik meg a vállalat áttekintő megismertetése, mind szakmai-műszaki, mind a
vállalati kultúra (szabályok, normák, értékek) szempontjából. Gyakran ez idő alatt kell a
pályakezdőknek választaniuk a felkínált munkakörök közül, illetve ez a trénig-helyzet tölti be
az assesment center funkciókat is: alkalmat ad a pályakezdők megfigyelésére, a testre szabott
munkakör kiválasztására.
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A végleges munkakör kiválasztása, kisebb és nagyobb vállalatoknál egyaránt gyakran történik
a mentori és rotációs módszer összekapcsolásával: meghatározott időn belül részlegről
részlegre (illetve tevékenységről tevékenységre), küldik a pályakezdőket, hogy ott, a kijelölt
tapasztalt szakember mellett megtanulja, begyakorolja a tennivalókat.
A szakmai felkészítés része – kis- és nagyvállalatoknál egyaránt – a vállalatnál alkalmazott
eljárások, megoldások megtanítása, illetve megtanulása. Gyakori, hogy ez tanfolyami
formában történik, legyen szó berendezések működéséről, avagy a vállalatnál alkalmazott
irányítási és feladatmegoldást segítő programrendszerek megtanulásáról. A multinacionális
vállalatoknál nem ritka, hogy a szakmai betanítás (gyakorta összekapcsolva a vállalati kultúra
elemeivel) a külföldi anyavállalatnál történik.
Minél kisebb a vállalat, annál kevésbé képes sok időt szánni a tudatos „iskolai módszereket is
alkalmazó” betanításra. Így gyakorta fordul elő, amire egyik interjúalanyunk az alábbiakban
utal:
„A mai fiatal pályakezdők nagyon sokat elvárnak a mentorálás rendszerétől, ami nem
létezik. Van, ahol valamilyen, de nem hatékony formában működik a mentorálási
rendszer a következőképpen: ’Engem azért vettek fel, mert te kilépsz innét, de te még
itt vagy három hétig, te majd engem betanítasz.’ Na most, hogy a kilépő munkaerő
hogy fogja betanítani a belépőt, az egy nagy kérdés.”
A kérdőíves adatfelvétel azt mutatja, hogy a vállalatok mérete és a pályakezdők betanításának
formalizáltsága között van összefüggés. A nagyobb vállalatok által túlreprezentált
adatfelvételünk szerint a vállalatok egyharmadában nem, és kétharmadában alkalmaznak
valamilyen formális keretek között szervezett képzést illetve tréninget a pályakezdők
adaptálására.
A cég alkalmaz-e diplomás pályakezdők készségeinek fejlesztésére különféle módszereket? (%)
Vállalkozás nagysága szerint
Nem

igen

nem tudja

Összesen

9 fő és alatta

40,0

49,2

10,8

100,0

10-19 fő

42,3

50,0

7,7

100,0

20-49 fő

37,2

55,9

6,9

100,0

50-249 fő

36,3

59,9

3,8

100,0

250 fő és felette

19,0

79,9

1,1

100,0

Összesen

33,6

61,8

4,6

100,0
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(Forrás: Educatio kht. Felsőoktatási Műhely – GVI közös adatfelvétele, 2008)

A fenti táblázatból leolvasható összefüggés arra utal, hogy a betanítás, adaptálás formalizált
módszereinek alkalmazása 30-40 százalékos mértékben terjedt el a teljes vállalati körben, s
ezen belül csak a nagyvállalatoknál alkalmazzák kiemelkedő mértékben, s ezek a
nagyvállalatok többnyire külföldi tulajdonban vannak.
E kérdést megvizsgáltuk még más független változókkal is, de értékelhető eredményre nem
jutottunk. Így nem mutat összefüggést a vállalatok ágazati besorolása, export tevékenysége és
regionális elhelyezkedése sem.
A vállalatok átlagosan 1,7 módszert alkalmaznak a pályakezdők adaptálására. A mikro- és
kisvállalatok (1-49 fő) lényegében csak egy-egy módszert (átlag: 1,13) az 50-249 főt
foglalkoztató középvállalatok az átlagot képviselik(1,68) a nagyvállalatok átlagosan 2,54
módszert alkalmaznak.
Az alkalmazott módszerekben is felfedezhetők, a vállalatok méretének függvényében is
megmutatkozó bizonyos jellegzetességek:

Diplomás pályakezdők készségeinek fejlesztésére alkalmazott módszerek a vállalkozásnál (%)
Rotációs Szakmai Csapatépítő
A vállalat mérete rendszer képzések
9 fő és alatta

tréning

Szakmai

Mentori

gyakorlatot Nyelvoktatást rendszert Összesen

9,6

34,2

12,3

4,1

16,4

23,3

100,0

10-19 fő

11,1

34,7

13,9

1,4

16,7

22,2

100,0

20-49 fő

15,5

31,5

16,0

5,0

18,8

13,3

100,0

50-249 fő

13,6

28,2

18,1

8,0

19,3

12,8

100,0

250 fő és felette

14,5

26,1

17,1

8,1

20,1

14,1

100,0

Öszesen

13,8

28,6

17,0

7,1

19,2

14,3

100,0

(Forrás: Educatio kht. Felsőoktatási Műhely – GVI közös adatfelvétele, 2008)
•

•

A vállalatok közel harmada szervez a pályakezdők számára szakmai tanfolyamokat. Ezen
belül a kisebb vállalatok inkább, a nagyobbak kevésbé alkalmazzák ezt a megoldást.
A vállalatok közel 20 százaléka szervezi meg a pályakezdők nyelvtanulását. E tekintetben
alig van különbség a kisebb és nagyobb vállalatok között. Azonban interjús forrásaink
alapján valószínűsíthető, hogy a nagyobb vállalatok a nyelvtudás szempontját, már a
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•

•

•

kiválasztásnál erősebben érvényesítették. Így ez az adat nem értelmezhető a nyelvtudás
fontosságának indikátoraként.
A nagyobb vállalatok tudatosabban alkalmazzák az egyetemi évek alatt megvalósított
szakmai gyakorlat módszerét, a pályakezdők kiválasztására, előzetes gyakorlatszerzésére,
s végül alkalmasságuk felmérésére, mint a kisebb vállalkozások. Az eltérés azonban csak
néhány százalék. Ugyanakkor ezzel csökkentik a szervezett szakmai képzések iránti, valamennyivel költségesebb - igényeiket, szemben a kisebb vállalatok által a pályakezdők
számára finanszírozott szakmai képzések magasabb arányával.
A kisvállalatok jobban preferálják a mentori rendszert, azaz a pályakezdők on the jobbetanítását, mint a nagyobb vállalatok.
Fontos kiemelni, hogy a kifejezetten készségfejlesztő csapatépítő trénig szervezésével
csupán az összes megkérdezett vállalat 17 százaléka élt, s ebben csak 5 százalékpont az
egészen kicsi és a nagyvállalatok közötti különbség. Ha lehet hinni az adatoknak, akkor el
kell oszlatni azt a képzetet, miszerint a nagyvállalatok lényegesen nagyobb hangsúlyt
helyeznének a pályakezdők készségfejlesztésére, mint a szakmai fejlesztésre, s miszerint
ezt a módszert elsősorban a nagyvállalatok alkalmaznák.

A pályakezdők adaptálására szolgáló módszerek alkalmazása esetén is megvizsgáltuk az
összefüggéseket a vállalatok ágazati és tulajdoni jellegével, exportorientációjával és regionális
elhelyezkedésével, de a változók között említésre méltó kapcsolatot nem találtunk.
Ismételten hangsúlyozni kell, hogy a munkaközvetítői tevékenységet folytató interjúalanyok
többsége nagy-, illetve multinacionális vállalatok megrendeléseire dolgozik, a pályakezdők
iránti igényeket is ebből a nézőpontból ismeri.
Az általuk közvetített tapasztalatok egyik szembetűnő jellegzetessége, hogy a keresett
szakma, illetve diploma megnevezésén túl ritkán esik szó azokról a munkakörökről,
amelyekre a pályakezdőket keresik. Ennek megítélésünk szerint legfőbb oka, hogy e
nagyvállalatok nem várják el a speciális vállalati tudást a jelöltektől, ezek megszerzésére saját
betanítási, bevezetési, adaptációs eljárásokat működtetnek. Elvárják viszont a szaktudást,
legalábbis az alapokat, és még inkább elvárják a megfelelő szakmai szemléletet. Az így
értelmezett szakmai felkészültség felmérésére a kiválasztási folyamat során, a legkülönfélébb
módszereket alkalmazzák a tudást felmérő tesztek készíttetésétől egészen egy-egy konkrét
szakmai „próbafeladat” elvégeztetéséig. Ez utóbbi értékelésénél elsősorban nem azt
vizsgálják, hogy a feladatot tökéletesen oldotta-e meg a jelölt, hanem azt, hogy „jól nyúlt-e
hozzá”, jól értelmezte-e a feladat célját, kívánatos végeredményét, megfelelő gondolatmenetet
alkalmazott-e?
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A szakmai kompetenciák előzetes becslésére szolgálna az egyetemek/főiskolák közötti
rangsor, ha elegendő tapasztalattal rendelkeznének a képző intézmények képzési
programjairól. Természetesen vannak olyan vállalatok és képző intézmények közötti
kapcsolatok is, amelyek révén ismerhetik a képzési programokat, ill. egy-egy cég maga is
részt vesz, vagy érintett valamely program, részprogram kialakításában, esetleg a gyakorlatok
lebonyolításában - de ma még ez éppúgy ritkaságnak számít, mint ahogy a képzési programok
tartalmának ismerete is. Ezért – eltekintve a képző intézmények kibocsátására vonatkozó
néhány szélsőségesen negatív közvélekedéstől – a kibocsátó intézményt nem tekintik
elegendő garanciának arra, hogy az éppen előttük álló jelölt felkészültségét látatlanul is
megfelelőnek minősítsék.
A tömegképzés zavart okozott az egyetemek közötti rangsorok értelmezésében is –
amennyiben e pozíciót az eredmények mentén, azaz a kibocsátott hallgatók alkalmasságának
megítélésével mérjük. E zavart bizonyítja, hogy a közvetítő cégek többsége a pályakezdők
személyes tulajdonságaiban, és nem a képző hely sajátosságaiban véli felfedezni a diplomák
közötti különbségeket. Így a diplomák különbözőségei helyett a diplomások különbségeit
érzékelik.
A közvetítő cégek, illetve megbízóik a közvetítő cégek által előszelektált jelöltek szakmai
kompetenciáinak mérésén túl nagy figyelmet fordítanak a már megszerzett tapasztalatokra
és a személyes, illetve társas kompetenciák meglétére. (Ez a körülmény ugyanakkor sok
félreértést szül a jelentkezők körében. Sokan hiszik, hogy a szakmai felkészültség nem sokat
nyom a latban, ha egyébként „kreatívaknak” „csapatjátékosoknak” vagy „erősen
terhelhetőknek” gondolják magukat.)
A munkáltatók számára a tanulmányi idő alatt megszerzett szakmai tapasztalatok rendkívül
fontosak, mert több „alkalmassági tényező” mérésére, valószínűsítésére is használják. Az
interjús megismerési technika korlátai mellett/ illetve ellenére a munkaerő-közvetítő cégek az
alábbi, keresett kompetenciákat emelték ki:
•
Megszerzett szakmai gyakorlat: munkaszervezetben eltöltött gyakornoki idő, piaci
szervezet által megfogalmazott közvetlen megoldásokat kifejtő gyakorlati, avagy
valamely aktuális szakmai probléma megoldását megalapozó elméleti jellegű
szakdolgozat;
• Képesség bizonyított gyakorlat a szaktudás önálló megszerzésére;
• Szakmai megoldások ismerete;
• Motiváltság, elkötelezettség kialakulásának valószínűsége;
• Munkaszervezet ismerete, képesség a beilleszkedésre;
• Hierarchikus viszonyok elfogadásának képessége;
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•

Képesség arra, hogy a pályakezdő „legalul” kezdjen.

Azon túl, hogy az interjúk által érintett vállalati körben teljesen általános elvárás a magas
szintű idegen nyelvi kommunikációs képesség, valamint az informatikai ismeretek, az
interjúalanyok további elvárásokat is megfogalmaztak a pályakezdőkkel szemben:
•
Vezetői készségek, gyakorlat;
•
Határozottság;
•
Jó fellépés;
•
Kulturált megjelenés;
•
Rugalmasság;
•
Szakmai alázat;
•
Szakmai tapasztalat, gyakornoki programban való részvétel, a vállalat által kiírt
szakdolgozati téma feldolgozása, stb.;
•
„Csillogjon a jelölt szeme, látszódjon, hogy mindenképpen az adott helyen akar
dolgozni, az már fél felvételt jelent”. Ezek mellett teherbírás, rugalmasság, földrajzi
mobilitás – ezek a legfontosabb szempontok a legtöbb esetben.
Alakíthatóság:
o „Most már nem a nagyon ’vonalas’ szakembereket keresi a munkaerőpiac,
hanem a jó kommunikációs készségű csapatjátékosokat. Tehát az egyéni
készségeket jobban keresik, mint a vonalas szakembereket. A legtöbb cég úgy
véli, hogy a tudást a próbaidőn megtanulják, belejönnek. Az a legfontosabb,
hogy az adott cég szervezeti kultúrájába be tud-e illeszkedni. Mert a
személyiséget sokkal nehezebb fejleszteni egy dán típusú céghez, vagy egy
angol típusú céghez. A cégek nagyon rámennek arra, hogy megvannak-e az
illetőnek azok az alaptulajdonságai, amelyek a cégnek kellenek. Az ideális
jelölt belefolyik a cég munkájába, folyamatosan követ mindent, nem az a típus,
aki megelégszik azzal, hogy ’én határidőre elvégeztem’.
„Mindenki másra alkalmas. Minden pozíciónál fontos, hogy az illető tudjon
beszélni angolul, illetve, hogy tudjon beszélni magyarul, el tudja adni magát, el
tudja adni a gondolatait. Illetve, hogy egyáltalán gondolkozzon. Van olyan
pályakezdő, akinek az van az önéletrajzában, hogy hallgatói képviselet. Ő politizál,
tehát ez azt jelenti, hogy érdekérvényesíteni akar, ügyködik. Netán már csatároznia
is kellett, netán már tárgyalnia is kellett. Ez egyféle ember. Bizonyos pozíciókra ő
a jó. Másra jó az, aki cégnél dolgozott szakmai gyakorlaton. Mindegy, hogy mit
csinált. Az már látott egy céget belülről. Látott konfliktust. Látott reggel nyolc
o

•
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•

•

•

•

órás, álmos kezdést. Határidőn idegeskedő főnököt. Bármit. Látott már egymással
függőségi viszonyban lévő emberek csoportját. Ilyen egy munkahely.”
„Szeretjük, ha a pályakezdőnek van valamilyen projekttapasztalata. Ez lehet
részidős munka, vagy TDK-dolgozat, vagy kutatási téma. Továbbá legyen jó
fellépésű, érthető, tiszta, lelkes stb. Kevés ilyen jelölt van, azért, mert aki ilyen, el
sem jut az álláskeresésig, mert már elkelt állásbörzén, vagy elhelyezkedett
gyakornoki munkahelyén, vagy ismerős által.”
„A jó kommunikációs képesség az szinte minden. Rugalmas, nyitott, érdeklődő. Mit
kommunikál arról, hogy szakmailag akar-e fejlődni, új dolgokat tanulni. Meg
alázat, az nagyon kell. Tehát nem az, hogy én majd megmutatom, hogy merre van
az előre. (…) A hozzáállás, attitűd rendszerint egy pályakezdőnél sokkal fontosabb,
mint a tárgyi tudás, szakmai ismeretek. Kell természetesen egy alap, egy minimum.
Ami lényegében annyi, hogy lehessen rá építkezni. De ezen az alapon felül a tudás,
ismeretanyag másodlagos. Lényeges, hogy miért akar ez az ember a cégnél
dolgozni. Az ideális jelölt tudja, hogy nagyjából mivel foglalkozik egy-egy cég, mit
takar az a pozíció, amire jelentkezett, és ennek megfelelően nagyjából milyen
irányba fogja őt orientálni, ha ott fog dolgozni. És nem azért jön az interjúra, mert
a cégnek jól csengő neve van. A cégek nagyon értékelik a fizikai munkát: ha valaki
akár nyári munka jelleggel végzett már kétkezi munkát. Abban a pályakezdőben
sokkal valószínűbbnek tartják, hogy megvan a munkakörrel, a feladatokkal
szembeni alázat.”
„Fontosabb lett a menedzsment-szemlélet, azaz a rálátás: ne egy adott területen
legyen kiváló, hanem szerteágazóbb tevékenységi körökben is tudja kamatoztatni a
tudását, mert sok helyen – pénzszűke miatt – egy embernek kell elvégeznie azt a
munkafolyamatot, amit egyébként két embernek kellene.” (Más interjúalanyok a
menedzsment tudás fogalma alatt az adott szakmai tevékenység vállalat gazdasági
összefüggéseinek ismeretét és mérlegelést érték. A kívánalom az, hogy a szakmai
megoldások megválasztásánál vegyék figyelembe a versenyképesség
szempontjait.)
„Régen voltak olyan pozíciók, ahova a középfokú végzettség bőven elég volt, és
még volt respektje az érettséginek. Ma már azokat a pozíciókat is diplomások
töltik be, amit régebben a középfokú végzettségűek töltöttek be. A középfokú
végzettség leszorult szakmunkás szintre. Sok olyan pozíció van, ami olyan
embereket kíván meg, akikben nem teng túl az ambíció, nem szeretnének vezetők
lenni, ezek asszisztensi, adminisztratív feladatok. „Ezek a pozíciók megvannak, de
a jelöltek eltűntek. Ma már mindenki diplomás, a hozzánk jelentkezők 80 százaléka
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diplomás és olyan pozíciókkal nem elégszenek meg, ami asszisztensi szintű. A piac
nem tudja megfizetni ezt a mennyiségű diplomást, mint amit az iskolák
kibocsátanak.” Az elvárásoknak való megfelelést tekintve: „nagyon rosszak a
tapasztalataim. Magasak a pályakezdők elvárásai, a munkakedv, munkamorál
viszont alacsony szintű. 50, vagy inkább 40 százalék felel meg ezeknek az
elvárásoknak.”

4.7. Az interjúkban felsorolt pályakezdői gyengeségek, hiányosságok
A megkérdezett szakemberek szerint a biztos értékrend, a célok megfogalmazásának
képessége nagyon gyenge lábakon áll a pályakezdőknél:
„A pályakezdőknek nincsenek stabil értékeik. Ennek hiányáért az egyének mellett az
oktatás is felelős, mert nem közvetítenek értékeket. El kellene mondani, hogy miért
születtek ebbe az országba, mi itt a helyzet, mit kellene csinálni. Ennek hiánya miatt van,
hogy a pályakezdők nem korrektek, a levegőbe beszélnek, nem lojálisak. Mert az nem
korrekt, hogy a cégek adott esetben több millió ft-ot költenek egy munkavállaló
betanítására, és az illető pedig néhány hónap után elmegy. Nincs felelősségérzetük.”
„Túl gyorsan akarnak túl sokat. Mindenképpen hátrány, hogy nem látják, hogy a
cégeknek is alkalmazkodni kell azokhoz az igényekhez, amit velük szemben támasztanak.
Sokszor a bérigényeik sem reálisak.”
A munkaadók, illetve közvetítőik által megfogalmazott, a gyakorlati toborzás során szelekciós
szempontként megfogalmazott elvárásoknak nem megfelelő „találatok” arányait nem szokás
figyelemmel kísérni, mérni. Pedig a „negatív találatok” elemzése pontosabban mutatná meg a
pályára lépők állapotát, annak a környezetnek a jellegzetességeit, amelyekben a tanulmányait
folytató generáció a diplomáig eljut.
Az elvárásoknak három csoportja van: a szakmai felkészültség (1), a nyelvi és informatikai
felkészültség (2), és az emberi- szociális felkészültség (3). Ehelyütt a pályakezdők szakmai
képzettségéről alkotott véleményeket idézzük, a nyelvi és informatikai-; ill. az emberiszociális felkészültségükről pedig már a korábbiakban szóltunk, ill. a továbbiakban is utalunk
rájuk.
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A legkevesebb kritika a szakmai felkészültséget éri, illetve az ezzel kapcsolatos
hiányosságokért nem a pályakezdőket, hanem a képzést tartják felelősnek.
„A szakirányú tapasztalat hiánya, amit megtanulhatnának az iskolában. De ez
elsősorban az egyetemek hibája.”
A pályára lépők szakmai felkészültségének, illetve megítélésének mérése súlyos módszertani
akadályokba ütközik, hiszen a kiválasztási eljárások csak kismértékben, és elismerten nagy
bizonytalanság mellett „mérik” a szakmai felkészültséget. Valójában a valamelyest
szabályozott keretek között folyó, nagy merítéssel dolgozó kiválasztási elvárások során 5, 10,
20, olykor még ennél is több jelentkező fokozatos szelekciójára épül. Ez azt jelenti, hogy
egyszeri vagy többszöri meghallgatás, tesztelés, assesment centerben folyó megfigyelések
után a jelentkezők sokaságát nyilvánítják alkalmatlannak, illetve nem megfelelőnek, s ehhez
képest csak néhány alkalmasnak minősített jelentkezőt vesznek fel. A szakmai
megfelelőségről, a beválásáról pedig lényegében csak a kiválasztott személy munkába állását
követően tudnak képet alkotni. Tehát a fenti állításunk, amely szerint a szakmai
felkészültséget általában elfogadhatónak minősítik, többnyire a már kiválasztott személyre
vonatkozik.
A kiválasztás szempontjaira vonatkozó, fentiekben bemutatott elvárások is mutatják, hogy a
legnagyobb súllyal - a nyelvi és informatikai felkészültség mellett, amelyet egyébként a hazai
középvállalatok kevésbé igényelnek - az emberi tulajdonságok, a munkához és tanuláshoz
való hozzáállás, a szakma és a vállalat iránti elkötelezettség kialakíthatóságának
valószínűsége esik latba.
„Mi már arról régi lemondtunk (ti. a megfelelő szakmai felkészültségről) ezért
elsősorban a jelöltekben lévő alaptulajdonságokat keressük. Azokat, amelyek
alkalmassá teszik a jelöltet arra, hogy elsajátítsa a szakmát és beilleszkedjen a mi
munkakultúránkba. Ezek a tulajdonságok nagyon mélyen vannak, azok is, amelyek
alkalmatlanná teszik őket számunkra. A szakmát inkább meg lehet tanulni, mint
bizonyos alaptulajdonságokat levetkőzni.”
Az interjúalanyok egy része elkerüli a minősítő választ, mondván, hogy nem általánosítana,
hiszen sokféle jelentkezővel találkozott már, s feladatának éppen azt tekinti, hogy a
megfelelőt megtalálja. Más interjúalanyok, azonban az alábbi módon általánosítanak:
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„Szakmai alázat hiánya. Sok pályakezdő rendkívül büszke magára. Az ő fizetése 250300 alatt nem lesz, mert ő így indul. Nem látja azt, hogy a ranglétra alján fog
elindulni, sok adminisztratív feladatot fog ellátni, amíg oda eljut, ahova szeretne. És ő
ettől lesz majd később jobb szakember.”
„…sok pályakezdőnek nehézséget okoz az alkalomhoz illő öltözet kiválasztása is. Az
interjún találkozni lehet sok érdekes figurával, aki úgy jön ide, mintha egy
sportesemény lenne. A leggyakoribb kudarc okok személyiségjegyek szoktak lenni,
például, ha egy jelölt képtelen a kötetlen, önálló kommunikációra – de ezek jellemzően
már nálunk, mint közvetítő cégnél kiderülnek.”
Sajnálatos módon azt azonban nem tudjuk mérni, hogy az egy-egy kiválasztási folyamat során
a szakmai, vagy az emberi a munkaszervezeti felkészületlenségük miatt „hullottak”- e ki az
egyes állásokra pályázók; ill. az is kérdéses, hogy ez a tény (ti. a „kihullás”, nem megfelelés)
mit is mér pontosan. Méri-e az egyetemi felkészítés minőségét? Kit, mit okoljunk a
felkészületlenség más dimenzióiért? A családot? A társadalmi környezetet, a zavarossá váló
értékrendet? Az oktatási intézményeket? Általában a pedagógiai munka hiányát? A kérdések
vég nélkül sorolhatók.
Az utóbbi években a diplomás munkaerő-kereslet intenzitását a pályára lépő diplomások
elhelyezkedésének sebességével szokták mérni: hónapokban. Mintha csak az lenne a
probléma, hogy „a zsák milyen gyorsan találja meg a foltját?” Nem szokás vizsgálni, hogy
milyen zsákról és milyen foltról van szó? Mi van akkor, ha vízálló zsákra csak lyukas vászonfolt kerül?
A munkaközvetítőkkel és fejvadászokkal készített interjúk tanúsága szerint a pályakezdőkkel
szemben támasztott két legfontosabb elvárás nem szakmai jellegű: a pályakezdők
kommunikációs készségét, ill. leggyakrabban ennek hiányát; valamint az idegen nyelvi
tudás szükségességét emelték ki. Annak ellenére, hogy a nyilatkozó HR-esek, mint a
szakmához szorosan nem kapcsolódó kompetenciaként említették a nyelvtudást és a
kommunikációs készségeket; azon a véleményen vagyunk, hogy egy olyan globalizálódó,
exportorientált, és termék- ill. technológiai szerkezetében követő jellegű gazdaságban, mint a
magyar gazdaság, a nyelvtudás a szakmai készségek része, hiszen egyet jelent a szakmai
lépéstartás képességével, s a külföldi vezetésű vállalatok esetében a hatékony
munkaszervezeti tevékenységgel.
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A kutatás keretében 18 munkavállalói tulajdonságot kínáltak fel értékelésre a vállalatok
vezetőinek, illetve HR-eseinek arról, hogy e kategóriák mentén fogalmazzák meg a
pályakezdőkkel kapcsolatos elvárásaikat. Nyilvánvaló, hogy a megfogalmazott elvárások
egyrészt az általuk képviselt munkaszervezeti tapasztalatokat tükrözik, vagyis azokat a
tulajdonságokat, személyi jellemzőket, amelyek a szervezet hatékony és eredményes
működéséhez szükségesek. E jellemzőket-igényeket nem a pályakezdők kínálatából, hanem a
működő munkaszervezet igényeiből, a már tapasztalt munkavállalók jellemzőiből vezetik le.
Másrészt e tulajdonságok tükrözik a pályakezdő-kínálatra vonatkozó tapasztalataikat, vagyis
azokat az elvárásokat, amelyekről úgy vélik, hogy a kiválasztásnál még reálisan lehet igényt
támasztani a pályakezdőkkel szemben, harmadrészt azt is tükrözi, hogy maga a
munkaszervezet milyen mértékben képes a kínálatból hiányzó tudásokat és készségeket a
munkavégzés mellett (on the job) átadni, elsajátíttatni.
A mérés során - 5 fokozatú skálán - arra kellett a megkérdezetteknek választ adni, hogy egyegy foglalkozás, munkakör betöltéséhez milyen mértékben tartják fontosnak az éppen
értékelendő tulajdonságot. Majd ezt követően - ugyanilyen skálán - arra adtak választ, hogy
mennyire elégedettek a pályakezdők tulajdonságaival. Az első kérdés tehát – szemben a
másodikkal – a munkakörre, a pályakezdők által meghatározott idő alatt elérendő
képességekre és készségekre vonatkozik. A második kérdés pedig a képző intézményből
éppen kilépő személy jellemzőire, azaz a képző intézmény szocializációs teljesítményét
értékeli.
Bizonyosak vagyunk abban, hogy ez utóbbi megközelítéssel vihart kavarunk a képző
intézményekben. Ugyanis interjús tapasztalataink sokasága tanúskodik arról, hogy a képzők
túlnyomó többsége nem tartja feladatának a kompetenciák komplex, azaz a szakmai-, a
személyi-, és a szociális készségek és képességek fejlesztését. Mégis, jeleznünk kell, hogy e
téren jelentős nézet-, és érdekellentét van a képzők és foglalkoztatók között. Ez utóbbiak
ugyanis – természetesen – nem kívánják a pályakezdők által képviselt tulajdonságokhoz
igazítani a munkaszervezetet, hanem éppen fordítva: a pályakezdőktől, és ezen keresztül a
képző intézményekről várják el az igazodást.
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A vizsgálat során az alábbi 18 tulajdonság mérése történt meg.
1 faktor

2 faktor

3faktor

4 faktor

szakmai elméleti alapok

0,0

0,2

0,6

0,1

szakmai gyakorlati jártasság

0,2

0,3

0,4

-0,1

Számítógépes ismeretek, gyakorlat,

0,0

0,3

0,1

0,6

új készségek elsajátítása, mennyire fontos?

0,1

0,3

0,0

0,7

analitikus szemlélet

0,2

0,0

0,4

0,6

szándékok, problémák írásbeli kifejtése, értelmezése

0,4

0,1

0,3

0,5

Idegennyelv-tudás

0,5

0,0

-0,1

0,4

szervező készség

0,6

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,6

0,3

0,2

nagy munkabírás

0,1

0,6

0,3

0,2

önálló munkavégzéshez szükséges készség

0,2

0,7

0,1

0,1

csapatmunkához szükséges készség

0,2

0,6

0,1

0,2

kapcsolatteremtő, kommunikációs készség

0,5

0,6

-0,1

0,1

számolási, számítási feladatok megoldásának képessége

0,1

0,1

0,7

0,3

logikai, térbeli gondolkodás

0,3

0,1

0,7

0,1

társadalmi kérdésekben való jártasság

0,7

0,0

0,2

0,1

Vállalkozó szellem, mennyire fontos?

0,8

0,2

0,2

0,1

személyes célok megvalósításának képessége

0,7

0,1

0,2

0,1

precíz munkavégzés

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 7 iterations.
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Első faktor tartalma

Személyes felkészültség

Idegennyelv-tudás
szervező készség
társadalmi kérdésekben való jártasság
Vállalkozó szellem
személyes célok megvalósításának képessége
Második faktor tartalma

Munkavégző képesség

precíz munkavégzés
nagy munkabírás
önálló munkavégzéshez szükséges készség
csapatmunkához szükséges készség
kapcsolatteremtő, kommunikációs készség
Harmadik faktor tartalma

Szakmai felkészültség

szakmai elméleti alapok
szakmai gyakorlati jártasság
számolási, számítási feladatok megoldásának képessége
logikai, térbeli gondolkodás
Negyedik faktor tartalma

Szakmai fejlődő képesség

Számítógépes ismeretek, gyakorlat
új készségek elsajátítása
analitikus szemlélet
szándékok, problémák írásbeli kifejtése, értelmezése

(Forrás: Saját számítások az Educatio kht. Felsőoktatási Műhely – GVI közös adatfelvétele alapján , 2008)

Az utóbbi években széles körben elterjedtek a kompetencia-kutatások, amelyek az Európai
Unió 2010-re vonatkozó lisszaboni programjából, pontosabban e program által nyújtott
értelmezési keretből kiindulva elfogadják azt a víziót, amely szerint a napjainkban tapasztalt
fejlődési tendencia középpontjában a lépéstartó, illetve előremutató tudás és az értéktermelő
munkaszervezetekben végzendő tevékenységekhez szükséges készségek a leginkább
preferáltak.
Lisszaboni felfogásban az iskolarendszerben megszerezhető formális és a gyakorlatban
megszerezhető informális tudás, illetve ezek megszerzéséhez és folyamatos megújításához
szükséges képességek az egyén sajátjai, amelyek a munkaerőpiac számára értéket
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képviselnek. A többi – listázott – készség az egyén alkalmazkodó képességét és ezáltal
munkaszervezeti integrációját szolgálják, amelyek lehetővé teszik a munkaszervezetek
hatékonyságának, versenyképességének folyamatos fenntartását, illetve növelését. Ezzel
együtt a lisszaboni ideológia/vizió az egyén alkalmazkodóképességét szolgáló készségekkel
összefüggésben hangsúlyozza az egyén integritásának „megőrzését”, s ezen keresztül
valamelyest függetleníti a munkaszervezettől, legalábbis annyiban, hogy az egyének
tulajdonságának tekinti a tudást (amely a tudásalapú társadalmat alkotja).
Ha ezt a víziót a munkaerőpiac, az alkalmazást nyújtó és ezért tevékenységet, teljesítményt
elváró foglalkozatók, munkaszervezetek oldaláról nézzük, akkor számos olyan
ellentmondásra bukkanhatunk, amelyek éppen a munkaszervezetek és a „szabad”, önálló
entitásként megjelenő munkavállalók közötti hatékony kapcsolat létrejöttét akadályozzák.
A legfontosabb ellentmondás a „tudásalapú társadalom”, az „egyéni integritását, tudását
hordozó személy” és a termelő, illetve bürokratikus munkaszervezetek működési logikája
között húzódik. Ugyanis a tudás, a 21. századi öldöklő versenygazdaságában (valamint a
szintén folyamatos racionalizálási-költségcsökkentési kényszer alatt álló igazgatásban) csak
igen rövid ideig tulajdona az önmagát folyamatosan képző egyéneknek, kiscsoportoknak. A
„tudás”, „új ismeret”, innováció következő „állomása” a termelő technológia, vagy szigorúan
szervezett munkamegosztás, amelyekbe beépítik, önálló, az egyének tudásától elszakadó
működéssé teszik, hogy a „következő” lépcsőben önálló automatizmusként, szervezeti
kényszerként jelenjen meg a munkavállaló számára. Ebben a szituációban, az egyes
munkakörök már olyan munkavállalót keresnek – diplomás fehérgallérosokat vagy
kékgallérosokat –, akik képesek megtanulni, tudomásul venni az önállósult működést és az
így létrejött mozgástérben egyedül, vagy másokkal együtt ellátni a működtetői feladatokat,
közülük is csak azokat, amelyek még nem épültek be az automatikus vezérlésbe.
Természetesen sokféle munkaszervezet van, a versenykényszerek is eltérőek, a technológiai
vagy munkaszervezeti zártság csak meghatározott méret (termelés, forgalom, létszám) mellett
jön létre, amikor a technológia, ill. munkaszervezet fejlesztésébe feketetett tudás és tőke már
megtérül.
Függően attól, hogy egy-egy munkaszervezet a verseny által kikényszerített fejlődés mely
pontján áll, a munkakörök betöltéséhez szükséges munkavállalói tudások és kompetenciák
más-más csomagjára van szükség. Bizonyos, hogy minden „csomagban”, a
kompetenciavizsgálatokban általában hangsúlyozottaknál sokkal jelentősebb szerepet tölt be a
szakmai-, a személyes- és a társas alkalmazkodóképesség. Csak erre épülve kapnak helyet az
uniós munkakompetenciák (rugalmasság, kreativitás, kezdeti önálló döntéshozatal,
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cselekvőképesség, magabiztosság, lehetőségek feltárása, kritikus szemlélet, felelősségtudat).
De kétségtelen, hogy - főként a kisebb, kevéssé vagy alig technologizált, standardizált munkaszervezetek, éppen a szabályozatlanságból eredő nagyobb kockázatok mellett, tágabb
teret adnak a fent említett munkakompetenciáknak.
Érdekes, talán sajátosnak is mondható, hogy a hazai irodalom olyan saját, speciálisan magyar
munkakompetenciákat is felsorol, vizsgál, mint a precizitás, a nagy/átlagon felüli munkabírás,
valamint a szakmai felkészültség olyan indikátorai, mint a szakmai elméleti alapok ismerete,
és a gyakorlat. (Ezek jelen kutatásban is megtalálhatók) Talán azért speciálisan magyar
kompetenciák ezek, mert gyakorta hiányoznak?
Úgy véljük, hogy kevés olyan kompetenciakutatás van még hazánkban, amely a munkaadók
megkérdezésére épült. Ezért ez mindenképpen úttörő jellegű. A válaszadásra, fontosság és
elégedettség szerinti értékelésre feltett kompetenciaelemek a kutatók saját összeállítása,
amelyek részben lefedik, vagy utalnak az uniós kategóriákra, részben pedig saját
megfogalmazások.
Mivel a kérdőíves vizsgálathoz nem kapcsolódott a vállalkozók körében végzett felderítőinterjús vizsgálat, ezért nem tudjuk, hogy a kategóriák megfogalmazásai honnan származnak,
s főként nem tudjuk azt, hogy e megfogalmazások milyen mértékben vannak jelen a
foglalkoztatói közbeszédben? Illetve miután sok elemet ismerünk - a nagyvállalatok és a
hozzájuk szorosan kapcsolódó professzionális munkaközvetítők által megfogalmazott
hirdetésekből -, nem tudjuk, hogy a kisebb (ámde sokszázezres), professzionális humán
menedzsmentet nem működtető foglalkozatói kör valóban ezekkel a kategóriákkal
fogalmazza-e meg a munkavállalókkal szembeni elvárásait?
A fentiekben mondottak alátámasztására csak példaként említem meg, hogy a vizsgált
kategóriák között nem szerepel sem a „megbízhatóság” sem a „lojalitás”, pedig tudjuk, hogy
különösen a mikrovállalatok és a KKV-k kiválasztási szempontjai között e két szempont
kitüntetett helyet foglal el. Nem véletlen, hogy a munkaerő felvételnél oly magas arányt tölt
be a „személyes kapcsolat”.
Most talán már érdemes az olvasót arra kérni, hogy olvassa el az 5. táblázatot. Mivel nem
ismerjük még a foglalkoztatók széles körének kompetencia-fogalmi rendszerét, ezért a
rendelkezésünkre álló adatok alapján elvégeztük a faktoranalízist a kérdőívben alkalmazott 18
kompetenciára.
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A vizsgálattól azt reméltük, hogy a kompetenciák fontosságára adott értékek csoportosulásai
közelebb visznek bennünket a fogalmi rendszer megismeréséhez. A vizsgálat eredményeit
közreadtuk az 5. táblázatban.
Megítélésünk szerint az eredmény nagyon karakteres. Az egyes kompetencia-csoportok
élesen elválnak egymástól, és egy- egy csoporton belül egyértelműen jelzik az összetartozást,
azaz a kompetenciák helyettesítő képességét. A helyettesítő képességgel kapcsolatban kell
megjegyeznünk, hogy a valóságban az azonos csoportban megjelenő jellemzők közül csak
néhány, semmiképpen sem az összes tulajdonság-szükséglet kapcsolódik egy-egy
munkakörhöz, és/illetve egy-egy munkaszervezet szakmai-foglalkoztatási kultúrájához. Így
valószínűsíthető, hogy a kiválasztásnál sem törekszenek minden tulajdonság magas szintű
képviseletére, illetve „bevásárlására”.
A fontosságot illetően - átlagai alapján - az egyes csoportok között a következő sorrend
alakult ki:
1. Munkavégző képesség
2. Szakmai felkészültség
3. Szakmai fejlődőképesség
4. Személyes felkészültség.
Az átlagok - az egyes szakmákkal szembeni elvárásokat figyelmen kívül hagyva - mind
magas szinten, 3,8-4,8 között mozognak, függően attól, hogy milyen független változóval
vetjük össze. Lényegében nincs eltérés sem a fejlettebb és fejletlenebb régiók26; sem az
exportáló és nem exportáló foglalkoztatók között (4,7-4,4 között együtt mozognak), azonban
észlelhető némi különbség a kisebb, a közepes és a nagyvállalatok között.
A kompetencia csoportok fontosságára adott értékek átlagai
a foglalkoztatók méretkategóriái szerint

Munkavégző képesség
Szakmai felkészültség
Szakmai fejlődő képesség
Személyes felkészültség

49-fő alatt
4,8
4,4
4,5
4,1

50-249 fő
4,7
4,4
4,4
4,0

250 fő fölött
4,7
4,3
4,3
3,8

.

26

Felettebb régiók: Közép Magyaroszág, Közép-, és Nyugat Dunántúl
Fejletlenebb régiók: Dél-Dunántúl, É-magyarország, Észak és Dél-Alföld
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7. táblázat A kompetencia csoportok fontosságára adott értékek átlagai foglalkoztatók méretkategóriái
és az vizsgált szakmacsoportok szerint
50 fő alatt
Szemé Munk Szak
lyi

avégz mai

felkés ő

felkés

zültsé képess zültsé
g

fon Elt
tos éré
ság s
humán erőforrás gazdálkodási és személyügyi
munkatárs

ég
Fo
nto
ssá
g

g

50-249 fő
Szak
mai
fejlőd
ő
képess
ég

Szemé Munk Szak
lyi

avégz mai

felkés ő

felkés

zültsé képess zültsé
g

ég

g

250 fő és felette
Szak
mai
fejlőd
ő
képess
ég

Szemé Munk Szak
lyi

avégz mai

felkés ő

felkés

zültsé képess zültsé
g

ég

g

Összesen
Szak
mai
fejlőd
ő
képess
ég

Szemé Munk Szak
lyi

avégz mai

felkés ő

felkés

zültsé képess zültsé
g

ég

g

Szakm
ai
fejlőd
ő
képess
ég

elt fon elt fon Elt fon elt fon elt fon elt fon elt fon elt fon elt fon elt fon elt fon elt fon elt fon elt fon
éré tos éré tos éré tos éré tos éré tos éré tos éré tos éré tos éré tos éré tos éré tos éré tos éré tos éré tos
s

ság s

ság s

ság s

ság s

ság s

ság s

ság s

ság s

ság s

ság s

ság s

ság s

ság s

ság

elté
rés

4,0 -0,2 4,8 -0,7 4,2 -0,4 4,2 0,0 3,8 0,2 4,7 -0,5 4,1 -0,2 4,4 -0,2 4,3 -0,6 4,6 -0,5 4,0 -0,3 4,6 -0,3 4,0 -0,1 4,7 -0,6 4,1 -0,3 4,4 -0,1

turisztikai és vendéglátó munkatárs

4,2 0,0 4,8 -0,5 4,2 -0,1 4,4 -0,2 4,5 -0,6 4,9 -0,9 4,5 -0,6 4,5 -0,5 4,2 -0,2 4,9 -0,6 4,0 0,0 4,2 -0,2 4,4 -0,3 4,8 -0,7 4,3 -0,3 4,4 -0,3

kereskedő, értékesítő, üzletkötő

4,0 0,0 4,8 -0,4 4,4 -0,3 4,4 -0,2 4,1 -0,1 4,7 -0,7 4,3 -0,4 4,4 -0,3 3,8 -0,1 4,6 -0,7 4,1 -0,3 4,3 -0,3 4,0 -0,1 4,7 -0,6 4,2 -0,4 4,4 -0,3

könyvelő, kontroller, számviteli munkatárs

4,0 -0,2 4,8 -0,6 4,2 -0,4 4,5 -0,3 3,7 0,0 4,7 -0,5 4,5 -0,6 4,4 -0,2 3,3 0,0 4,6 -0,9 4,2 -0,5 4,6 -0,7 3,7 0,0 4,7 -0,6 4,4 -0,5 4,4 -0,3

gazdaságelemző, termelésirányító közgazdász

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

adószakértő, adótanácsadó, pénzügyes

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

logisztikus, beszerző, anyaggazdálkodó

4,3 -0,3 5,0 -0,8 4,0 -0,2 4,8 -0,5 3,8 -0,1 4,8 -0,8 4,1 -0,6 4,4 -0,6 3,9 0,1 4,7 -0,7 4,1 -0,4 4,2 -0,1 3,9 -0,1 4,8 -0,7 4,1 -0,4 4,4 -0,5

piackutató, piacelemző, reklám- és marketing

4,1 -0,1 4,7 -0,4 4,2 -0,3 4,4 -0,4 4,0 0,0 4,7 -0,4 4,3 -0,4 4,3 -0,5 4,3 -0,7 4,8 -0,9 4,3 -0,4 4,4 -0,4 4,1 -0,2 4,7 -0,5 4,2 -0,4 4,3 -0,4
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szakember
asszisztens, ügyintéző, ügyfélkapcsolati munkatárs

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

Építészmérnök

4,2 -0,1 4,9 -0,5 4,8 -0,5 4,6 -0,4 4,1 -0,2 4,7 -0,5 4,7 -0,5 4,5 -0,2 ..

Építőmérnök

4,1 -0,4 4,6 -0,8 4,4 -0,6 4,3 -0,3 3,9 -0,4 4,8 -0,8 4,6 -0,7 4,3 -0,3 4,0 -0,3 4,8 -1,0 4,5 -0,6 4,6 -0,3 4,0 -0,4 4,8 -0,9 4,5 -0,7 4,4 -0,3

gyártástechnológiai mérnök

3,9 -0,1 4,7 -0,7 4,6 -1,0 4,4 -0,3 4,2 -0,5 4,8 -0,8 4,3 -0,6 4,3 -0,4 3,6 -0,5 4,7 -1,2 4,6 -1,3 4,3 -0,8 4,0 -0,4 4,7 -0,9 4,4 -0,8 4,3 -0,5

Környezetmérnök

3,7 0,2 4,8 -0,5 4,8 -0,7 4,4 -0,2 3,7 0,0 4,6 -0,6 4,2 -0,4 4,5 -0,3 3,6 0,1 4,9 -0,7 4,4 -0,5 4,5 -0,3 3,7 0,0 4,7 -0,6 4,3 -0,5 4,5 -0,3

mezőgazdasági mérnök

4,2 -0,5 4,6 -0,8 4,4 -0,7 4,5 -0,5 4,1 -0,3 4,7 -0,6 4,3 -0,4 4,5 -0,3 4,3 -0,2 4,8 -0,8 4,5 -0,5 4,5 -0,7 4,2 -0,3 4,7 -0,7 4,4 -0,5 4,5 -0,4

Vegyészmérnök

4,0 -0,5 4,9 -0,5 4,3 -0,5 4,2 -0,2 3,8 -0,2 4,5 -0,9 4,3 -0,4 4,2 -0,3 4,4 -1,1 4,9 -1,5 4,6 -1,7 4,7 -1,1 4,1 -0,6 4,7 -1,0 4,4 -0,9 4,4 -0,6

informatikus, programozó

3,9 0,0 4,6 -0,2 4,4 -0,2 4,6 -0,2 3,9 0,0 4,8 -0,4 4,5 -0,4 4,7 -0,3 3,1 0,3 4,4 -0,9 4,0 -0,3 4,1 -0,4 3,7 0,1 4,6 -0,4 4,4 -0,3 4,5 -0,3

termelésirányító mérnök, minőségbiztosító mérnök

4,2 -0,1 4,9 -0,3 4,6 -0,3 4,8 -0,4 4,1 -0,1 4,7 -0,5 4,3 -0,3 4,4 -0,2 3,9 -0,3 4,7 -0,9 4,4 -0,8 4,1 -0,4 4,1 -0,1 4,7 -0,5 4,4 -0,4 4,4 -0,3

egyéb villamosmérnök

4,4 -0,5 4,9 -0,6 4,9 -0,5 4,8 -0,5 4,2 -0,3 4,7 -0,8 4,6 -0,7 4,5 -0,4 3,5 -0,2 4,6 -0,9 4,5 -0,8 4,5 -0,7 4,0 -0,3 4,7 -0,8 4,6 -0,7 4,6 -0,5

gépészmérnök, közlekedési mérnök

4,0 -0,1 4,8 -0,6 4,5 -0,4 4,6 -0,5 3,9 -0,1 4,7 -0,5 4,4 -0,5 4,5 -0,5 3,9 -0,3 4,5 -0,7 4,3 -0,8 4,2 -0,3 3,9 -0,2 4,6 -0,6 4,4 -0,5 4,5 -0,4

egyéb foglalkozás

4,2 -0,1 4,9 -0,5 4,5 -0,4 4,5 -0,2 4,2 -0,3 4,7 -0,6 4,4 -0,5 4,4 -0,4 4,0 -0,1 4,7 -0,6 4,3 -0,5 4,2 0,0 4,2 -0,2 4,8 -0,6 4,4 -0,5 4,4 -0,2

Jogász, élelmiszeripari-, fa-, könnyűipari, földmérő
és térinformatikai mérnök
Összesen

..

..

..

..

..

..

..

4,1 -0,2 4,8 -0,5 4,7 -0,5 4,5 -0,2

3,4 0,8 4,6 0,2 4,2 0,1 4,1 0,4 3,8 -0,5 4,7 -1,0 4,5 -0,8 4,4 -0,8 4,1 -0,3 4,9 -0,6 4,4 -0,5 4,5 -0,4 3,9 -0,2 4,8 -0,6 4,4 -0,5 4,4 -0,4
4,1 -0,1 4,8 -0,5 4,4 -0,4 4,5 -0,3 4,0 -0,2 4,7 -0,6 4,4 -0,5 4,4 -0,4 3,8 -0,2 4,7 -0,8 4,3 -0,6 4,3 -0,4 4,0 -0,2 4,7 -0,6 4,4 -0,5 4,4 -0,3
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A kívánatos kompetenciacsoportokkal és sorrendjükben alig érzékelhető eltérésekkel
kapcsolatban mindenekelőtt néhány tényt érdemes észrevenni.
Az egyik, hogy a munkavégző képesség körébe sorolt kompetenciák megelőzik a szakmai
felkészültséget. A munkavégző képesség, a munkaadók minősítése szerint elsősorban a nagy
munkabírás mellett végzett precíz munkát foglalja magába, amelyet önállóan vagy másokkal
együtt „csapatban” valósítanak meg. S ugyan csak néhány tizeddel, de fontosabbnak tekintik,
mint az individuális szakmai felkészültséget.
A fenti táblázatban kijelölt szakmacsoportokat közelebbről szemügyre véve azt is láthatjuk,
hogy e két kompetenciacsoport fontosságának azonossága mellett minél nagyobb egy vállalat,
annál jelentősebb az elégedetlenség e két kompetenciacsoporttal.
A gazdasági végzettségű pályakezdőkkel egyértelműen elégedetlenebbek a nagy-, mint a
kisvállalati alkalmazók, de ugyanezt az összefüggést figyelhetjük meg a gépész- és
vegyészmérnököknél, építőmérnököknél és informatikusoknál is.
A magyarázatot sajnos nem tudjuk, hiszen semmit sem tudunk a kiválasztás módjáról, az
alkalmazás körülményeiről. Csak annyit feltételezhetünk, hogy a nagyvállalatok általában
jobb helyzetben vannak a kiválasztásnál, mert azt nagyobb professzionalitással végzik, és
talán előnyükre szolgál magasabb presztízsük, és szélesebb javadalmazási lehetőségeik is.
Magyarázat lehet az is, hogy kötöttebb, formalizáltabb teljesítményértékelési eljárásaik
jobban megmutatják a pályakezdők gyengeségeit, mint arra az eszköztelenebb kisvállalatok
képesek. De lehet az is az oka, hogy a kisvállalatokon belül sokkal személyesebbek a
viszonyok, amelyek könnyebben megérthetőbbé teszik a munkavégzéssel kapcsolatos
elvárásokat, és emellett a munkaadók képesek együttesen és differenciáltabban látni a
pályakezdő munkavállalók kompetenciáit.
Azt is láthatjuk, hogy a kis- és nagyvállalatoknál egyaránt az utolsó helyre kerültek a
személyes felkészültség körébe tartozó kompetenciaelemek, azok, amelyek között szerepel az
idegen nyelvtudás is, melyet a HR-esekkel készült interjúk a legáltalánosabban
megmutatkozó hiányosságként említenek. Sajnos a kutatás erre sem tud magyarázattal
szolgálni.
Ugyanakkor általánosságban adataink azt mutatják, hogy a gazdasági területeken dolgozó
pályakezdőkkel a munkaadók elégedettebbek, mint a műszakiakkal. Ennek az lehet a
magyarázata, hogy a pénzügyi, közgazdasági tevékenység, tudás, és gyakorlat egy fokkal
formalizáltabb, mint a műszaki. Vagyis a gazdasági területen könnyebb gyakorlat-közeli
oktatást folytatni, mint a műszaki területen, ahol ahány vállalat, annyiféle technológiával lehet
találkozni. Ugyanakkor e megállapításnak ellentmondani látszik az az adatokból kibontakozó
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tény, hogy a munkaadók - a műszakiak esetében sem - értékelik fontosabbnak a képzésből
hozott szakmai felkészültséget. Vagyis az lehet a tapasztalatuk – hogy a többnyire elméletiműszaki/ szakmai felkészültség nem nyújt annyi segítséget, hátteret az egyedi, csakis egy-egy
vállalatnál alkalmazott technológiák elsajátításához, mint a munkavégző képesség körébe
tartozó kompetenciák: a kitartás, nagy munkabírás, és a csapatmunkához szükséges
készségek. Valóban, interjúink azt mutatják, hogy az egyedi technológiák elsajátításának
leggyakoribban használt „eszköze”, az on the job tanulás, a tapasztalt kollégák
tevékenységének figyelemmel kisérése, az együttdolgozás, amely alkalmat ad tapasztalatok
gyűjtésére.
A fentiekben bemutatott táblázat a számításokkal áttekinthetetlen, annak ellenére, hogy a
szakmák számát 20-ra, a kompetenciákat csupán 4 csoportra redukáltuk. Az
áttekinthetetlenségnek mégsem a tábla „sűrűsége”, hanem az eredmények magyarázatának
lehetetlensége az oka. Túl keveset tudunk a vizsgálatba bevont vállalatokról, és semmit sem
tudunk azokról a pályakezdőkről, akikről a megkérdezettek ítéletet alkottak.
De még ennél is súlyosabb problémát okoz az, hogy a tapasztalt tényekhez nem találunk
vonatkoztatási pontokat. Egyrészt kézenfekvő lenne, hogy az egyetemi képzés legyen ez a
vonatkoztatási pont, de ezekről nincs információnk, s nem is ismerjük magát a képzéseket. De
ha mindezzel rendelkeznénk, akkor is bajban lennénk, mert - s ez mondandónk egyik
legfontosabbika -, hogy olyan szociológiai tényeket próbálunk mérni és a mérés eredményeit esetleg - a képzésre vonatkoztatni, amelyek a mai gyakorlatban nem részei a felsőoktatási
curriculumoknak.
Ha ismételten áttekintjük (5. tábla) az egyes kompetenciacsoportoknak alá rendelt
kompetenciákat, akkor láthatjuk, hogy egy-két szakmai kompetenciától eltekintve olyan
tapasztalatokon alapuló készségeket tartalmaznak, amelyeket a pályára lépők sehol sem
tanulnak. Ennek nyilvánvaló módon nem elhanyagolható oka, hogy iskolai életpályájuk
során csak véletlenül fordulnak elő olyan tréningek, amelyek alkalmat adnak a megfelelő
önismeret megszerzésére, és erre építve egy-egy készség kifejlesztésére.
A kompetenciák fejlesztésével foglalkozó pedagógiai irodalomból egyértelmű, hogy e
készségek többsége nem a hagyományos tanuláson, hanem a megtapasztaláson, és
cselekvésen-gyakorláson alapul, amelyhez értékadó és értékkikényszerítő keretet a szakmai-,
társadalmi-, szociális környezet szolgáltat formális (óvoda, iskola, egyetem, stb.) és
informális (család, lakóközösség, gyerek-kortárs közösség, fakultatív szakkörök, sportkörök
stb.) szerveződéseivel.
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Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy ezek a kompetenciák management- és vezetési ismeretek,
tréningek formájában valamilyen szinten elsajátíthatók.
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5. FELSŐOKTATÁS ÉS MUNKAERŐPIAC KAPCSOLATA

5.1. A helyzet értékelése a szereplők érdekei

A foglalkoztatói érdekek és stratégiák
A bolognai program, egyértelmű vízióval rendelkezik a felsőoktatás és a munkaerőpiac
közötti kapcsolatról. Egyértelmű, hogy a program egyik hangsúlyosabb eleme a kapcsolat
mélyítése, a két szereplő önállósult érdekeinek összehangolása: a kölcsönös érdekek
megkeresésével és a régi vagy új együttműködések kívánatos eredményeinek
megfogalmazásával és megvalósításával.
Korábbi és saját kutatásaink alapján megfogalmazhatók a foglalkoztatók érdekei. Fontos
megjegyezni, hogy a különféle ágazatokban, a termék-szolgáltatás előállításban eltérő
funkciókat betöltő vállalkozások, eltérő piaci pozíciókkal, eltérő gazdálkodási viszonyokkal, s
egyáltalán nem utolsósorban a foglalkoztatottak száma szerint eltérő méretekkel rendelkező
szereplők, nem jellemezhetők ugyanazon érdekekkel.
Ha az irodalom mégis differenciálatlanul kezeli a vállalkozói érdekeket, akkor tudnunk kell,
hogy a nagy-, multinacionális cégekre gondolnak, a velük folyó párbeszéd alapján írják le és
általánosítják az érdekeket. Ugyanis ez az a vállalati kör, amely kellő erővel, erre fordítható
humán kapacitásokkal, érdekérvényesítő képességgel rendelkezik, ahhoz, hogy ne csak
megfogalmazza a felsőoktatással (de hasonlóan jár el a középfokú szakoktatással is) szembeni
elvárásait, hanem a kölcsönösség jegyében, de természetesen saját érdekeitől vezérelve tegyen
is érte.
Jelen kutatásunk során törekedtünk az eltérő vállalati méretű szervezetek érdekeinek és
hozzáállásának a feltárására. A feldolgozott interjúk alapján jól elkülöníthetők az eltérő
vállalati mérettel bíró szervezetek érdekei és a felsőoktatáshoz való hozzáállásuk, valamint a
munkaerő-utánpótlással kapcsolatos stratégiájuk.
1. A nagy, multinacionális vállalatok, olyan hallgatót fogadnak szívesen a felsőoktatással
való kapcsolatuk keretében, akinek jó szakmai alaptudása van, melyet a gyakorlati képzés
(például szakmai gyakorlat, kooperatív képzés, stb.) és a későbbi munkába helyezés
folyamán egészít ki, mélyebb, speciális – az adott szervezet munkafolyamataiba való
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bekapcsolódáshoz szükséges – szakmai ismeretekkel, készségekkel. Ezek az ismeretek a
vállalat saját know-how-jának részét jelentő eljárások, módszerek, szoftverek ismeretét
jelentik, mely tudást a felsőoktatás nem képes átadni a hallgatók számára, ezért jellemzően
ezek a szervezetek kevésbé fogalmaztak kritikusan a felsőoktatási intézményekről.
Ezekre a gazdálkodó szervezetekre jellemző, hogy humán stratégiájukra tekintettel hosszabb
távon gondolkodnak, saját maguk számára ”nevelik ki” – az adott szervezetre, cégre
jellemző munkakultúrával rendelkező – munkavállalót. Mindezek miatt a szakmai gyakorlat,
a kooperatív képzés és más gyakorlati oktatási módszerek megvalósításában is partnerek,
mert ezeket, mint toborzási-kiválasztási eszközt alkalmazzák, mely költség- és időhatékony,
így sokkal kockázatmentesebb módja a létszámbővítésnek.
Azzal, hogy a hallgatókat már a felsőoktatási tanulmányuk ideje alatt elkezdik integrálni a
szervezetbe, időben előrébb hozzák, bővítik az toborzás, kiválasztás időtartamát, mely
időtényező – több nagyvállalat humánvezetőjének elmondása alapján – egyre inkább fontos.
Az interjúkból kiderül, hogy egyes hiányszakmákban27, ma már nem elég a felsőoktatási
tanulmányok ideje alatt kapcsolatba kerülni a hallgatóval, orientálni tanulási,
munkaerőpiaccal kapcsolatos döntéseit. Ennek az ideje – a hiányszakmák tekintetében, a
felőoktatásban uralkodó tendenciák miatt – minden eddiginél fiatalabb korosztály felé
tolódott, illetve komplexebb humán eszközök alkalmazását igényli a vállalatoktól.
„Számok nagyságrendje és az iparág jellegzetessége miatt, nagyon fontos a hosszú
távú utánpótlási rendszer kialakítása. Ezért létrejött egy külön szervezet, az emberi
erőforrás-menedzsment szervezeten belül, amelyet úgy hívnak, hogy Stratégiai
Emberi Erőforrások. Nevesített feladatként, szervezeti szinten jelenik meg a feladat.
A fő cél a hosszú távú utánpótlási csatornák kiépítése és fenntartása, mintegy
”supply chain” elven. (…) Ma már ez nem csak azt jelenti, hogy az egyetemek
kapuinál állunk és levadásszuk a jól teljesítőket, de természettudományos vonalon,
vissza kell mennünk egészen az általános iskolákig.”
Bizonyos hiányszakmáknál – a tanulmányok és az oktatási rendszer egymásra épülése
miatt – már az általános iskolában el kell kezdeni orientálni a diákok figyelmét és
tanulmányait. Ehhez azonban megfelelő oktatási kapacitásra, oktatóra, tananyagra is
szükség van, mely bizonyos területeken (természettudományos tárgyak – fizika, kémia,

z

27

Ilyenek az általunk vizsgált földtudományi, műszaki födtudományi szakok, de ilyen a vegyész is.
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biológia) komoly problémákat mutat28. Emiatt a vállalatok új, komplexebb humán
eszközöket alkalmaznak, mint például az általános iskolai tanulmányi versenyek
szponzorálása, ahol mind a diák, mind a felkészítő tanár elismerésben részesülhet, felhívva
ezzel a figyelmet az oktatók munkájának és a megfeleleő oktatói utánpótlásnak a
fontosságára is.
Az ilyen hosszú távú humán stratégiákban a gyakorlati képzés bizonyos formái (például:
szakmai gyakorlat, kooperatív képzés, stb.) a munkaviszony előszobájának is tekinthetők,
melyből – megfelelő teljesítmény mellett – egyenes út vezethet a pályakezdő programok
vagy a munkaviszony felé.
Ezen szervezetek közös jellemzője, hogy elsősorban nem munkavégzésként, hanem
kiválasztási, tanulási, gyakorlási eszközkénti tekintenek a gyakorlati oktatási formákra,
azonban ennek a csoportnak a képviselői is elmondták, hogy a leghatékonyabb módja a
gyakorlati ismeretek megszerzésének a valós munkafolyamatba való részleges vagy teljes
integrálódása a hallgatóknak, ahol az integrálódás mértéke nagyban függ a szervezet piaci
beállítódottságától, a diák motivációjától és a gyakorlati képzés hosszától, tartalmától.

2. A kis létszámú gazdálkodó szervezetek inkább ”kész szakembert” igényelnek, nem
tudnak és nem kívánnak ”vesződni” a szakmai alapokat sem ismerő hallgatók
gyakorlatoztatásával és a pályakezdők betanításával.
„A vállalatok zöme – főleg a kisebbek – jelenleg nem engedheti meg magának
azt, hogy gyerekekkel külön foglalkozzon, hiszen ez rengeteg idő- és
pénzveszteség. Ehhez tartozik, hogy a vállalatoknak túlságosan sok szabályozásnak
kell megfelelniük, emiatt a saját dolgozóikat is folyamatosan továbbképzésekre kell
küldeniük, hogy meg tudjanak felelni az elvárásoknak. Mindez pedig azt jelenti,
hogy a vállalatoknak egyszerűen nincs kapacitásuk arra, hogy gyerekeket
gyakorlatoztassanak.”

z

28

Az általunk vizsgált természettudományos tárgyak esetében a tanárok elmondták, hogy az általános és a
középiskolából egyre gyengébb képességű gyermekek érkeznek a felsőoktatásba és ebből igen kevés a jó
képességű, akiből doktorandusz lehetne. A doktorandusszá váló hallgatókat pedig – a kiemelkedő
képességek és a jövedelmi viszonyok miatt – a piac gyorsan elcsábítja, ami komoly problémát jelent a
felsőoktatás számára, a következő oktatói generáció kinevelésében.
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Ezek a – kisebb szervezeti mérettel bíró vállalkozások – nehezebben tudnak a
munkaerőpiacról, az igényeiknek megfelelő munkavállalót felvenni, ezért rendszerint
kompromisszumokra kényszerülnek. Gyakran kritikával élnek a felsőoktatás irányába,
melyben azt hangsúlyozzák, hogy a hallgatók nem ismerik a szakterület ”alapfogásait” a
modern technológiákat, eljárásokat. Ezek a gazdálkodó szervezetek jellemzően ritkán
vesznek magukhoz hallgatót, mert csak mérsékelten tudnak és kívánnak időt és pénzt
áldozni a szakmai gyakorlatos betanítására.
Az ilyen gazdálkodó szervezetek elsősorban ingyenes vagy olcsó munkaerőként tekintenek
a gyakorlati képzés keretében a vállalatnál lévő hallgatóra és rövid időn belül a
munkafolyamatba integrálják, több-kevesebb sikerrel.
A munkafolyamatba való integrálás sikeressége ennél a csoportnál sokkal inkább függ a
diák motivációjától, rugalmasságától, hiszen ezek a szervezetek főként kisegítő,
asszisztensi, adatrögzítői, azaz ”felsőfokú, szellemi betanított munkásként” kezelik a
gyakorlaton lévőket, mintsem hallgatóként.
A két csoportba tartozó gazdálkodó szervezeteknek azonban van egy közös vonása:
megegyeznek abban, hogy munkaerő-beszerzési eszközként tekintenek a gyakorlati oktatási
formákra, azonban az eltérés az ehhez kapcsolódó stratégia időtávjában és a ráfordítás
mértékében keresendő.
A gazdálkodó szervezetek humánerőforrás-stratégiáján túl az adórendszer két eleme – a
szakképzési hozzájárulás és az innovációs járulék – az, ami további motiváló tényezőként
jelenik meg a vállalkozások felsőoktatási kapcsolatainak építésében, további komplexitást
adva a kérdésnek.
A két eltérő humánstratégia mögött hasonló munkaerőpiaci érdekek érvényesítésére
törekednek:29
• szakmailag, elméletileg megalapozott gyakorlatorientált képzésen áteső,
munkavállalói készségeiben is felkészült pályakezdő kínálatból válogathassanak,
minél nagyobb merítési lehetőséggel;
• legyen mód a jelentkezők előválogatására (valamilyen gyakorlati képzési módszer
megvalósítása során: kooperatív képzés, szakmai gyakorlat és egyéb pályakezdői
programok, stb. megvalósítása keretében);
z

29

Az érdekek mentén tárgyalja a szereplők lehetséges együttműködését Bokodi Szabolcs is a „Vállalati
kapcsolatok képzők és munkáltatók szerepe az új felsőoktatási szerkezetben c. konferencián tartott
előadásában 2006.01.25.
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•
•
•
•
•

minél kevesebb pénzügyi-, technikai-, munkaszervezeti- és adminisztratív rizikót
jelentsen a munkaerő feltárása, betanítása és felvétele;
ne legyen szükség idő előtti elbocsátásukra;
a hallgató révén minél több tudás-, innováció áramoljon be a szervezetbe;
a hallgató és az így létrejött kapcsolat, képezzen információs csatornát a vállalat és a
képző intézmény között;
a foglalkoztató együttműködése a képző intézménnyel növelje a vállalat ismertségét,
minél tágabb fogyasztói és társadalmi körben.

A fentiekben elsősorban a munkaerőhöz fűződő vállalati érdekeket soroltuk fel. Ezek olyanok,
amelyek egyértelműen csökkentik a vállalatok munkaerő felvétellel és belső képzésével
kapcsolatos időszükségletet és költségeket, csökkentve ezzel a ráfordítással kapcsolatos
kockázatokat is. E tekintetben még a multinacionális vállalatok szintjén is van különbség a
”befektetési” képességekben és természetesen a hozadékokban is.
„Azt gondolom, hogy annak a vállalatnak van könnyebb dolga a munkaerő
beszerzéssel, amelyeknek van külön mérnökképzése az egyetemeken, mint például az
Audi. Mi nem veszünk fel nagy mennyiségben mérnököket, viszont az az egy, aki kell,
az borzasztó fontos nekünk, hogy minél előbb meglegyen. És ez picit nehezebb, mert
kevésbé vagyunk ismertek, nyilván nem fektetünk annyit az ismeretségünkbe,
nincsenek olyan kapcsolataink az egyetemekkel, mint egy olyan cégnek, akik évente
10-20 mérnököt felvesznek. Azért neki már megéri sokkal több pénzt befektetni. Mi
azért ennyire nem megyünk bele. De amikor az az egy ember kell, akkor az nagyonnagyon kell. És akkor én azt nem mondhatom a vezetőmnek, hogy figyelj, nem
nagyon ismerik a vállalatunkat, mert ezt cikinek tartom. Szóval nekem borzasztó
fontos, hogy a meglévő lehetőségeinkkel, igenis tegyük magunkat ismertté, és azt
gondolom, hogy ez nem szabad, hogy csak pénz kérdése legyen. Tehát mi nem bóvlit
akarunk eladni, nem akarunk megvásárolni senkit, hanem egyszerűen meg akarunk
mutatni egy olyan értéket, amit mi gondolunk. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy
értékes telephely. Ez egy értelmes munkahely, itt értelmes munkát lehet végezni.”
Egyes esetekben azonban fel lehet tárni ellenérdekeltségeket a vállalatok és a felsőoktatási
intézmények együttműködése tekintetében. Az elkészített interjúk során kiderült, hogy a
„divatszakmáknak” számító szakterületeken (például közgazdászok) olyan mértékű a
diplomások kibocsátása, hogy a vállalkozások nincsenek rászorulva, hogy közvetlenül
megkeressék a felsőoktatási intézményeket munkaerő igényükkel. Kedvükre válogathatnak az
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állásra jelentkezők közül. Ilyen körülmények között még azt sem szívesen vállalják, hogy a
tananyaggal szembeni kritikáikat (ha van) eljuttassák az oktatási intézményeknek, mert ezzel
mintegy kötelezettséget vállalnának arra, hogy a tananyag korrigálása esetén (függetlenül az
elért hatástól) majd több pályakezdő diplomást vesznek fel az adott intézményből.
A felsőoktatási intézmények érdekei és stratégiája
Ugyan magától értetődőnek tűnő megállapítás, hogy a felsőoktatási intézményeknek
kiemelkedően fontos szerepük van a jól képzett, felkészült munkaerő utánpótlásának
biztosítása terén, azonban ezt a funkciójukat az intézmények sokszor nem kezelik kellő
súllyal.
Ennek különböző okai lehetnek:
• A hazai oktatási rendszer alapvetően nem kimenet-orientált, nincs beépítve
semmiféle ösztönző elem a rendszerbe, ami arra kényszerítené az oktatási
intézményeket, hogy standard, a munkaerőpiacon elfogadott tudású, felkészültségű
potenciális munkavállalókat bocsássanak ki. A rendszer inkább mennyiségre
orientál, mintsem minőségre, hiszen az intézmények akkor is megkapják a
normatívát, ha nagyon gyengén teljesítő hallgatókat bocsátanak ki, engednek
belépni a munkaerőpiacra. Ezt erősíti továbbá az intézményeknél a
minőségbiztosítási rendszer hiánya, vagy nem megfelelő működése, működtetése.
•

A munkaerőpiac ugyan számít a felsőoktatási intézményekre, hogy az
intézmények jól felkészített, képzett munkaerőt bocsátanak ki, azonban a
munkaerőpiac – a lehetőségeihez mérten – nem nyújt elég segítséget ahhoz, hogy
az oktatási intézmények a munkaerőpiaci igényeknek mindinkább megfelelő
potenciális munkaerővel lássák el a gazdaságot. Ennek különféle okai lehetnek,
de tény, hogy az intézmények olyan próbálkozásai, melyek pont a kibocsátás
szerkezetének, minőségének javítására irányulnának – például: munkaerőpiaci
igények felmérése (kutatással), különféle kapcsolatépítő programok, stb. – gyakran
a munkaerőpiaci szereplők érdektelenségén, együttműködési hajlandóságán
buknak meg. Ennek a motiválatlanságnak, a gazdaság alacsony együttműködési
hajlandóságának okait azonban ezek a kutatások nem vizsgálják. Éppen ezért a
felsőoktatási intézmények – sokszor tévesen – azt a következtetést vonják le, hogy
a gazdasági szereplőket nem érdekli a kibocsátás, ezért az intézmények a maguk
módján – gyenge munkaerőpiaci kapcsolatokra építve – szervezik a képzéseket. A
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gyenge munkaerőpiaci kapcsolatok azonban kevés visszacsatolást adnak az
intézményeknek a képzés tartalmáról, minőségéről és a képzési kibocsátásról, ami
miatt nem tudják pontosan definiálni a szükséges változtatás irányát.
Itt fontos megjegyezni, hogy a napjainkban tapasztalható gazdasági válság már
elérte a hazai termelő és szolgáltató vállalatokat, ezért piaci és ezzel együtt
humán-stratégiájukat is átalakítani kényszerülnek. Éppen ezért – a kutatásunk
előrehaladtával – egyre gyakrabban hallottuk maguktól a gazdasági társaságoktól,
„hogy most van elég bajunk és nem érünk rá szakmai gyakorlatosokkal
foglalkozni.”
A rendszerváltást megelőzően az állami vállalatok üzemi tanműhelyeket működtettek, és
felsőoktatási diákokat fogadtak gyakorlatra, így biztosított volt a szoros kapcsolat az
intézmények és a munka világa között. Az oktatási intézmények erre a feladatra korábban
külön embert foglalkoztattak. A rendszerváltást követően az oktatási intézmények és a
gazdálkodó szervezetek, vállalkozások közötti kapcsolatok száma és azok intenzitása is
csökkent, hiszen sokszor az elemeire feldarabolt vállalat egyes részlegeire szervezett
vállalkozások elvesztették felsőoktatási kapcsolataikat, köszönhetően annak, hogy vagy
leépítették a korábbi felsőoktatási kapcsolatokkal foglalkozó kollégát, elveszítve ezzel az
ilyen irányú ismereteket, tapasztalatokat is, vagy az átalakulást követően már nem
foglalkoztak gyakorlati képzéssel. Volt egy másik oka ennek, hiszen a megváltozó gazdasági
körülményeket (piacgazdaság) éppen csak tanuló vállalkozások, vállalkozók arra
kényszerültek, hogy egyre költséghatékonyabban állítsák elő termékeiket, szolgáltatásaikat,
melybe nem fértek bele a felsőoktatási kapcsolatok, a szakmai gyakorlatoztatás, gyakorlati
oktatás.
Ugyan ez a folyamat fokozatosan csökkentette a felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti
kapcsolatok számát, hiszen a sokkal lassabban változó egyetemi berendezkedés – a másik
oldalról – igyekezett fenntartani a korábbi munkaerőpiaccal való kapcsolatait, szakmai
együttműködéseik számát.
Az eltelt időszakban – főként a gazdasági kényszerek hatására – az oktatási intézmények
belső berendezkedése is megváltozott, ezért a gyakorlati képzés feladatát általában a szakok
vezetőjének, ott oktató kollégáknak kellett átvállalniuk, mintegy térítés nélküli plusz
feladatként vagy egészen egyszerűen ezt a feladatot nem osztották ki senkire. Így mára –
ahogy az oktatókkal készített interjúkból is kiderült –, hogy a forrásbevonási tevékenységeken
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túl, gyakran csak az oktatók szakmai, privát kapcsolatai, motiváltsága és odaadása az, ami
fenntartja és működteti a munkaerőpiaci kapcsolatokat az intézmények oldaláról.
„Szoros szakmai kapcsolatunk van egy szűk szakmai körrel. Ebben a tanszék
profiljához kapcsolódó vállalkozások vannak, melyek a tanszéki oktatók,
vendégoktatók személyes munkakapcsolatai vagy a tanszéki munkákhoz
kötődnek. Vannak olyan kapcsolatok is, melyek az itt végzett hallgatókkal való
folyamatos jó viszonyra épülnek. A hallgatóknak ezek közül ajánlunk fel
gyakorlati helyet.”
A felsőoktatási tanárok, oktatók, munkatársak számára a szakmai megbízások, szakmai
együttműködések jelentik az igazi motiváló erőt a munkaerőpiaci kapcsolataik
fenntartásában, mert a piaci szervezetek, az általuk végzett kutatás-fejlesztési
tevékenységeikhez igénybe veszik a felsőoktatásban dolgozó szaktudásokat. Ez a gazdálkodó
szervezeteknek jó, mert a legjobb, legfelkészültebb szakemberekkel tudnak együtt dolgozni,
de a tanároknak, oktatóknak is jó, hiszen az együttműködésekben kifejtett tevékenységüket –
a felsőoktatás alacsony bérviszonyaihoz képest – a piaci szféra magasabban honorálja,
másrészt lehetőségük van a szigorúan vett oktatási tevékenységük mellett – kihívásban
bővelkedő – szakmai kutató-fejlesztő tevékenységet folytatni, mellyel sokszor személyes
tudományos karrierjüket is építhetik. Így konvertálódtak a felsőoktatás munkaerőpiaci
kapcsolatai a felsőoktatás tanárainak, oktatóinak, munkatársainak munkaerőpiaci
kapcsolataivá.
Ebben a kapcsolatrendszerben azonban az idők folyamán beépült egy másik fontos érdek,
amit a felsőoktatási intézményi finanszírozás sajátossága generált: a felsőoktatási
intézmények működéséhez és fejlesztéshez piaci K+F megbízásokkal, szakképzési- és
innovációs „járulék-bevételekkel”, pályázati forrásokkal kell kiegészíteni a normatív
finanszírozást.
„Elégedettek azzal az összeggel, amelyből gazdálkodniuk kell?
Ez nagyon sok részből tevődik össze. Elegendő az összeg, ha jól gazdálkodunk vele,
és hogyha megfelelő hangsúlyt fektetünk arra, hogy legyen elég hallgatónk. A mi
dékánunk évek óta borzasztó nagy súlyt fektet arra, hogy a mindenféle képzéseket
kellően vonzóvá tegyen, hogy legyen elég jelentkezőnk, legyen elég államilag
finanszírozott hallgatónk, hiszen az állami finanszírozást őutánuk kapjuk. És
propagáljuk a képzéseinket, hogy a költségtérítésesek is jöjjenek minél nagyobb
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számban. Szóval nagyon nehéz így mondani, hogy elegendő, vagy nem elegendő.
Természetesen az állami támogatás semmire sem elegendő, mertha pusztán a béreket
és a járulékaikat nézzük, akkor az körülbelül olyan 30-70%-ban van saját
bevételből, illetve állami támogatásból fizetve. Tehát hogyha csak az állami
támogatásra hagyatkoznánk, akkor az embereinknek egy részét elküldhetnénk. De
így, hogy a kettő összeadódhat, így tudunk belőle gazdálkodni. Minden relatív, hogy
elég-e, vagy sem. Természetesen nem elég, mert nagyon erősen kell sportolni arra,
hogy legyen saját bevételünk, és legyen miből a fix, kinevezett oktatókat
finanszírozni.”
A felsőoktatási intézmények finanszírozásában a legnagyobb részt az állami támogatás teszi
ki, mely három különböző normatívából tevődik össze:
1. képzési normatíva a képzés finanszírozsára,
2. a tudományos-kutatási normatíva a tudományos tevékenység finanszírozására,
3. a létesítmény-fenntartási állami normatíva
finanszírozására (ingatlan fenntartás-fejlesztés).

a

működés

infrastrukturális

Ezen három normatívát egészítik ki a saját bevételek, melyek a következő típusokba
sorolhatók:
• a költségtérítéses képzés bevételei a hallgatói befizetésekből,
• a cégek által átutalt szakképzési hozzájárulás,
• innovációs járulék terhére megvalósított K+F tevékenység bevételei, melyet a
gazdasági társaságokkal való együttműködésben sikerül kanalizálni az egyetem
finanszírozására,
• K+F megbízások, melyeket a piac rendel meg, nem adók és járulékok terhére,
• különböző pályázati források, melyeket pontosan definiált intézményfejlesztési
vagy tudományos projektek megvalósítására szükséges fordítani.
Ez a forrásbevonási kényszer egyes intézményeknél olyan erős, hogy tanszékre/oktatóra
lebontva megvan, hogy az éves működés-fejlesztés finanszírozásához melyik oktatónak,
mennyi forrást szükséges „behoznia”, annak érdekében, hogy az oktatás a jelenlegi
színvonalon és az aktuális oktatói létszámmal működhessen.
„Az oktatóktól nem elvárás, hogy ipari kapcsolataik legyenek, csak hogy hozzon
be fejenként 2-3 millió Ft-ot az egyetem költségvetésébe. A szakképzési
hozzájárulást csak laborra lehet fordítani, de az egyetem fűtési és világítási költségei
már túlnőttek azon, hogy ez az állami normatívából jöjjön. Egy Bsc-s gépészmérnök
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380000 Ft normatívát hoz, egy Msc-s 630000-et. Ha nekünk lenne 500 db Msc-sünk,
így ülnénk és nem kéne semmit sem csinálni, mert ki tudnánk fizetni a villanyszámlát,
de nincs, és másoknak sincs. Én a BME gépészkarát ismerem, ott a tanszékeknek ki
van osztva, hogy te fiam nem az alapítványos pályán, hanem mint egyetemi oktató a
levonásokkal terhelten, X tanszék 20-25 millió Ft-ot be kell, hogy hozzál évente.
Tehát nem a magánvállalkozásában, szigorúan az egyetemi keretek között azért,
hogy abból az egyetem álljon. Aki ezt nem tudja megtenni, ott csökken az oktatói
létszám, és egyszercsak a tanszék eltűnik, más kérdés, hogy az a tárgystruktúra is
eltűnik és ezzel szegényebb lesz a diák. Tehát az ipari kapcsolatok nem abból a
nemes feltételezésből kellenek, hogy fejlődjön az oktató, hanem hogy pénzt
szerezzen.”
Ennek érdekében az oktatók/tanárok – a saját piaci kapcsolataikat megmozgatva – igyekeznek
mindent megtenni, hogy az informális kötelezettséget teljesíteni tudják, hiszen akár a saját
pozíciójuk is múlhat rajta. Ennek érdekében az intézmények, az általuk elkészített SZMSZeket és egyéb szabályzatok rugalmas alkalmazásával igyekeznek befogadó környezetet
teremteni a forrásszerzési tevékenységnek.
„A tanszéknek minden évben megmondják, hogy mennyivel kell kiegészíteni a
normatív támogatást ahhoz, hogy változatlan létszámmal tudjunk működni. Ez azt
jelenti, hogy ha nem sikerül kiegészítenünk a normatívát, akkor elvileg elbocsátások
lehetnek, azonban erre eddig nem került sor. Volt év, hogy csak nehezen sikerült
összeszedni a szükséges forrásokat, de azért az a jelllemző, hogy az oktatóink
kapcsolatai révén a vártnál több forrást tudunk behozni. (…) Mivel igen
eszközigényes szak vagyunk, nem csodálkozom, hogy az eszközfejlesztés terhét ránk
ruházzák, de ez nem jelent gondot. Az eszközök beszerzését mindig beépítjük a K+F
projektekbe. (…) Rugalmasnak kell lennünk a finanszírozással kapcsolatban, ezért
az alapvető cél, hogy mind az oktatói, mind az intézményi érdekek érvényesüljenek,
megfelelő arányban.”
Ez a forrásbevonási kényszer és a hozzá kapcsolódó felelősség tovább erősíti a felsőoktatás és
a munkaerőpiac közötti kapcsolatok személyes voltát, mert az oktatók ezirányú kötelezettsége
miatt még óvatosabban igyekeznek bánni a piaci kapcsolataikkal.
A forrásbevonási tevékenységek kapcsán nem ritka, hogy a cégek – K+F típusú
együttműködés keretében – a projekt megvalósításához szükséges gépet-berendezést veszik
meg és adják át a felsőoktatási intézmény tulajdonába, ezzel mintegy támogatva az intézmény
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fejlesztését. Az ilyen típusú együttműködések legalább annyira fontosak, mint azok, ahol –
akár járulék, akár vállalkozási tevékenység keretében megvalósított K+F – bevételre tesz szert
az intézmény.
Ezek az együttműködések a felsőoktatási intézmények számára – a finanszírozás biztosítása, a
fejlesztési lehetőségek megvalósítása miatt – elengedhetetlenül fontosak, de fontosak a az
egyetemek/főiskolák számára is, mert a hallgatók számára kapcsolatot létesít a
munkaerőpiaccal. a tömegképzés miatt a neves multikkal való együttműködések
hangsúlyozása a hallgatók toborzás során egyre inkább előtérbe kerül. Ez a cégek számára
pedig további funkciót visz az együttműködésbe, melyben az oktatási intézményeknek,
kutató-fejlesztő szervezeteknek ugyanolyan fontos szerepe van.
„Az ipari kapcsolatok egyben kutatási és fejlesztési kapcsolatok is, fejőstehénnek
használjuk őket. Van a szakképzési hozzájárulás, amit adnak, és vannak olyan
cégek, ahol vannak bizonyos kutatási projektek, és a kutatási alap terhére fizetnek.
Ha szakmába vágó kisebb cég, akkor rángatjuk, hogy tessék nekünk pénzt adni, ha
nagyobb és van saját kutatása, akkor abba bekapcsolódunk.”
A jó stratégiát folytató felsőoktatási intézmények, ezt a finanszírozási csatornátt, a többi
együttműködési lehetőséggel együtt, komplexen, csomagban kínálják a gazdálkodó
szervezeteknek, aki szakmai kérdésekben, humánerőforrás ügyben és adóoptimalizálás terén
is megoldást remélhetnek az adott együttműködéstől. Egyes nagyvállalkozások és
multinacionális cégek igen tudatosan bánnak ezekkel az együttműködési lehetőségekkel,
tudván azt, hogy az együttműködés ténye – a vállalat ismertsége miatt – potenciális
versenyelőnyt jelenthet az oktatási piacon.
„Számtalan felsőoktatási intézmény megkeresett már minket, a szakképzési- és az
innovációs járulékunk felhasználása miatt. Ezek közül sokat elutasítottunk, vagy
mert nem eléggé felkészültek, vagy mert azt hiszik, hogy a járulékok felhasználása
nem jelent mást, mint egy jól hangzó és számunkra semmit nem eredményező
kapcsolat színlelt fenntartását. Bezsebelik a pénzt, felteszik a honlapjukra és a
szórólapjaikra, hogy együttműködnek velünk, ami jó reklám nekik, de mi ebből mit
profitálunk? (…) Egy tulajdonképpeni projektverseny keretében több intézmény kerül
kiválasztásra minden évben. Amely témák a legfontosabbak számunkra, azon
projekteket igyekszünk támogatni az innovációs járulékunkból.”
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Látni kell azt is, hogy egy ilyen kapcsolat a vállalat és az oktatási intézmény között, sokszor
ugyan valóban bizalmi módon, informális-személyes csatornákon keresztül köttetik meg,
azonban nem kérdéses, hogy a vállalatok hatékonysági, azaz megtérülési szempontokból is
mérlegelik ezeknek a kapcsolatoknak a fontosságát. És bizony sokszor döntenek úgy a
vállalatok, hogy az adott feltételek mellett egyszerűen nem éri meg nekik az, hogy az
együttműködést folyatassák az adott oktatási intézménnyel:
„Az egyetemek is egyre jobban érzik az elvásásokat, ami a kutatást illeti.
Határozottan konstruktívabbak az egyetemek. Ami nagyon fontos az üzleti szférában,
az adott szó súlya. Ha valaki nem tartja a szavát, az elég hamar elveszti partnereit.
Egyetemeknél ez azért annyira nem egyértelmű, több belpolitikai játszma
befolyásolja. Nekem az a tapasztalatom, hogy az egyetemek elég lazán kezelték,
mondván, ha megcsináljuk, úgy is jó, ha nem úgy is. És számon kérni is nehéz.
Ebben már elmozdulás van. Az egyetemek komolyabban veszik már azt, hogy ha
mondanak valamit, akkor azt tartani kell. Ez abból is származik, hogy a vállalatok
tudatosabban rakják le ezeket a pénzeket, tehát az egyik évben odaadják a
támogatást, és ha nem lesz eredmény, keresnek más partnert. Minden egyetemnek
fontos a pénz, és tulajdonképp ezekből lehet jó együttműködéseket kialakítani.”
Ezek a kapcsolatok ugyan alapvetően a finanszírozásról, adóoptimalizálásról és a
humánstratégia megvalósításáról szólnak, de van egy fontos további szerepük is: az oktatók
piaci kapcsolatai és a forrásbevonás kényszere generálta piaci ténykedésük révén új tudás,
új ismeret kerül az oktatás rendszerébe. Hiszen a megbízások révén az oktatók folyamatosan
szembesülnek az új technológiákkal, módszerekkel, melyekkel mint gyakorló
szakembereknek, lépést kell tartani.
„Ha bekerül ide a munka, annak olyan járulékos előnyei vannak, hogy állami
intézmény áll a cég mögött, a képzés szempontjából pedig, ha ránk bízzák egy feladat
megoldását, akkor ahhoz esetleg szükséges egy berendezés, amit a kísérletezés idejére
ideadnak, és ami a továbbiakban is itt maradhat, és utána is használhatjuk,
profitálhatunk belőle. Nekünk kifejezetten jó, ha megbízást kapunk, mert biztos, hogy
marad valami a tanszéken. Az intézményen kívüli vállalkozások persze kiegészítik a
magasnak nem mondható tanári fizetést, és megvan az az előny is, hogyha ipari
kapcsolata van, akkor az oktatók így megismerik, és tisztában vannak a legújabb
technológiákkal, és nem tíz évvel ezelőtti folyamatokról beszélnek.”
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A felsőoktatási intézmények forrásbevonási tevékenységének megvalósítása mellett az
oktatók gyakran – saját vállalkozás keretében – igyekeznek a fizetésüket kiegészíteni. Ezt a
tevékenységet minden felsőoktatási intézményben pontosan szabályozzák, de épp az
ellentétes érdekek miatt – az aktuális szóbeli status quo alapján – igen rugalmasan kezelik.
„Az oktatók munkaerőpiaci kapcsolatai is jók. Van egy látható kapcsolat, ami
valamilyen közös kutatási vagy fejlesztési tevékenység, és van egy nem látható, nem
formalizált kapcsolat, ahol nem oktatóként, hanem maszek személyként vesznek részt
az oktatók.”
Egy jó piaci kapcsolatokkal bíró szakember mindig fontos az intézmény számára, a
forrásbevonási kényszer miatt, ezért elnézőek a ”maszekoló” oktatókkal szemben. Úgy
kerülik el az oktatók és az intézmény közötti érdekek ütközését, hogy a felsőoktatási
intézményt nem érdekli, hogy hogyan szerzi és hogyan valósítja meg az oktató a munkákat,
de ha behozta a szükséges forrást, akkor szabad kezet kap a „maszekolást” illetően. Cserébe
az oktatók az intézmény infrastruktúráját is felhasználva teljesíthetik a megbízásokat. Ez
persze a szakmai irigység, az összeférhetetlenség, a szabályozás és a gyakorlati megvalósítás
eltérése miatt minden intézményben kisebb-nagyobb feszültséggel terhelt.
„Az intézmény az oktatók intézményen kívüli szaktevékenységét elnézi, támogatja,
vagyis inkább a kettő között. Azt nem igazán szeretjük, ha a főiskola berendezéseivel
végzi azt a tevékenységet. Van, hogy itt fejlesztenek, ekkor van egy vállalkozási
szabályzat. Három formája lehet az együttműködésnek. Az egyik az, amikor
tudomásul vesszük, hogy tevékenykedik másutt is, ekkor nem nyújtunk támogatást
hozzá. Van, hogy eszközöket bérelhet, ekkor a felhasznált energiát ki kell fizetni, és
van a harmadik változat, amikor nagyobb volumenű a vállalkozás, amikor már egy
kisebb társaság nem elég hozzá, amikor nagyobb az igénybevétele a berendezésnek,
ekkor van egy megbízási szerződés a vállalkozás és a főiskola között. Ekkor ez
főiskolai saját bevételként jelenik meg, ennek megvan a része, amit a főiskola
levesz.”
A vállalati kapcsolatokhoz fűződő felsőoktatási intézményi érdekek az alábbi fő témák köré
csoportosíthatók:
• a szűkösnek tartott állami normatíva kiegészítése;
• a gép- és műszerpark bővítése – az oktatás, a kutatás műszaki-technikai
feltételeinek javítása;
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•

•

•
•
•
•

a szakmai jelenlét demonstrálása, visszafogott marketing annak érdekében, hogy
az intézmény érintett intézete, vagy tanszéke, vagy egy-egy oktató/szakembere
megbízást kapjon valamilyen K+F feladat elvégzésére;
a naprakész szakmai tudás biztosítása, az élő szakmai kapcsolat, a szakma piaci
képviselőinél megfigyelhető technikai-technológiai folyamatok nyomon
követésével;
a képzés, legalább példaanyagának kibővítése, az előadások érzékletessé,
befogadhatóvá formálása, a friss szakmai élmények révén;
a kapcsolat láthatóvá tételével a képzés vonzerejének, munkaerőpiaci
relevanciájának erősítése;
a hallgatók motiválása;
a szakmai gyakorlati helyek, az ”élő” vállalatok által megfogalmazott
szakdolgozati témák keletkezésének biztosítása.

Nem minden felsőoktatási intézmény és nem azonos intenzitással építi és ápolja a vállalati
kapcsolatait. Elmondható, hogy alapvetően a munkaerőpiaci kereslet-kínálat mértéke és az
oktatási piac sajátosságai azok, melyek a legnagyobb mértékben differenciálják a
felsőoktatási kapcsolatok intenzitását. Azok az intézmények, ahol tömegesen, a
munkaerőpiacon is nagy számban jelen lévő friss diplomást bocsátanak ki, aktívabbak,
kezdeményezőbbek, hiszen tömegeknek kell – az adott követelmények szerinti – gyakorlati
képzési lehetőséget biztosítani. Ezzel az aktivitással és a nagy nevű multinacionális
foglalkoztatókkal meglévő kapcsolatokat, mintegy marketingeszközt felhasználva,
igyekeznek az oktatási piacon előnyhöz jutni, új, nagyobb számú hallgatót toborozni.
Azok a kisebb szakok, melyek a munkaerőpiacon keresett vagy hiányszakmára képeznek,
egyes esetekben megengedhetik maguknak, hogy kevésbé legyenek kezdeményezők a
munkaerőpiaci kapcsolatok terén, mert a foglalkoztatók – a saját, jól felfogott érdekükből
eredően – úgyis megtalálják, felkeresik a szakvezetőket/oktatókat, és maguk mennek elébe az
egyetemi/főiskolai kapcsolatoknak.
Ezen munkaerőpiaci kapcsolatok létrejöttében és ápolásában nagy szerepe van az adott
szakon végzett korábbi hallgatóknak. A felsőoktatási és a foglalkoztatói interjúalanyok
elmondásai alapján, a foglalkoztatók előnyben részesítik a saját, korábbi szakjukról érkező
hallgatót/pályakezdőt, valamint szívesebben tartanak fent kapcsolatot a korábbi
intézménnyükkel, hiszen ismerik az ott oktató tanárokat, az oktatás hangsúlyait, módszereit és
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az informális kapcsolatok útján, ajánlások mentén hatékonyabban feltárhatók a jól teljesítő
diákok – ez növeli a kapcsolat hatékonyságát mindkét fél számára.
„Több egyetemmel is van kapcsolatunk, de mivel az ELTE-n végeztem, az ottani
képzést jobban ismerem és tudom, hogy az onnan kikerülő diákok miben erősek.
Ezért általában három felvett közül kettő ELTE-s. (…) Még mindig jók a
kapcsolataim az ottani oktatókkal, akik egyébként piaci szakemberek is. Ezért ha
pályakezdőt keresünk, csak szólok és már kipróbált srácokat küldenek.”
Adatokkal nem tudjuk igazolni, de megfigyeltünk néhány tényezőt, amely az intézményi
kapcsolatépítést és ápolás intenzitását és tartalmát valószínűsíti.
Úgy érzékeljük, hogy az olyan, nagy múltú óriásegyetemek, mint az ELTE, a BME, a
CORVINUS, miközben kapcsolatot tartanak fenn sok nagynevű multinacionális vállalattal, s
az ebből származó bevételük sem jelentéktelen, aközben az egyetem méretéhez, a képzési- és
a kutatói egységek sokaságához, s nem utolsó sorban a hallgatók ezreinek napi igényeihez
képest, nem elég gazdag és tartalmas a kapcsolat.
Nem kizárt, hogy az egyetem óriás szervezete nem találta meg a kapcsolatépítés és
működtetés sokrétű személyes természetéhez illeszkedő, rugalmas befogadási, ápolási
formákat. Ezzel szemben azt láthatjuk, hogy a kisebb egyetemek és főiskolák, különösen, ha
egy-egy térségben versenytárs nélkül működnek, sokkal hatékonyabb mértékben képesek
egyrészt hasznosítani a vállalati kapcsolatokban lévő lehetőségeket, mind a pénz, tudás,
eszközök befogadása, mind a hallgatók kiajánlása, munkaerőpiaci gyakorlatának és
beilleszkedésének segítésében. Ehhez azonban kellenek olyan foglalkoztatók, akik tudnak és
akarnak is működtetni egy ilyen jellegű felsőoktatási kapcsolatot.
Ez jellemzően a vidéki egyetemek és főiskolák problémája, ahol – elérhető közelségben –
nem biztos, hogy elegendő számú hallgató befogadását biztosító munkaerőpiaci kapcsolat
került feltárásra. De sok esetben ennek gátja az intézmények gyenge kommunikációs
tevékenysége, melyet mindenképp fejleszteni szükséges.
Jó gyakorlatok
A felsőoktatási intézmények közül jó példaként említhető a Budapesti Műszaki Főiskola
komplex – a különböző kapcsolati síkokat együttesen kezelő – modellje, ahol a mérnökinformatikus alapszakon meglévő piaci együttműködéseknek egy kompetencia központokból
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álló szervezeti felépítés ad keretet. A szak vezetése és oktatói nevesítették azokat a
kulcstudásokat, melyek lefedik az oktatott szak tudását, majd ezen kulcstudásokra
kompetenciaközpontokat hoztak létre. Ezek a központok egy-egy szakterületet fednek le,
melyhez piacvezető vállalatokat vagy komoly piaci szereplőket kerestek, akikkel az adott
tudásterületen – a kapcsolatok több síkján is (gyakorlati képzés, K+F+I projektek,
tudástranszfer, innovációs járulék felhasználás, stb.) – sikeres együttműködést valósítanak
meg.
A sikeres működés mögött egy jól felépített és megvalósított motivációs rendszer működik,
mely az együttműködés keretében keletkező felsőoktatási bevételeket – egy jól átgondolt és
minden érdeket szem előtt tartó módon – igyekszik felhasználni az intézmény a működése
során.
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Budapesti Műszaki Főiskola – Kompetencia Központok felépítésének modellje30

Ennek keretében az oktatók bérét kiegészítik az együttműködések során befolyt bevételekből,
cserébe elvárják, hogy a K+F+I projektek kapcsán felmerülő új technológiákat beépítsék az
oktatási tematikába, pályázati projekteket generáljanak, sikeres projektek valósuljanak meg,
jelentős számú publikáció szülessen, a piaci szervezetek minden igénye ki legyen elégítve.
Szintén ebből a bevételből egészítik ki a doktorandusz hallgatók járandóságát is, hogy a
hallgatókat a felsőoktatási intézményben tudják tartani, a munkaerőpiac elszívó hatása
ellenére. Ezzel biztosítják az egyéni motivációt, hogy az alapfeladatokon túli munkavégzésre
is motivált legyen az oktató, ill. a doktorandusz hallgató. Ez komoly hiányossága szokott
lenni az intézményi finanszírozásnak, mert az a jellemző, hogy az intézmények az ilyen
munkaerőpiaci bevételekből jelentős részt a központi költségvetésükbe vonnak, kvázi
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, és az így megmaradt forrás nem elegendő az egyéni
z

30

Forrás: Budapesti Műszaki Főiskola – Mérnök informatikus alapszak bemutatkozó anyaga 2008/2009.
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motiváció biztosítására és a színvonalas tudományos munka megvalósítására, piaci
munkavégzésre. Ez pedig ellenérdekelté teszi az oktatókat, hogy ezeket a kapcsolatokat a
felsőoktatási intézmény falain belülre hozzák, vagy egyáltalán többletmunkát lássanak el a
kapcsolatépítés, és működtetés kapcsán.
Ez a modell abban is eltér a szokásos gyakorlattól, hogy nem egy személy vagy a szak összes
munkatársa felelős az összes tudásterület munkaerőpiaci kapcsolataiért, hanem az elkülönülő
tudásterületekre létrehozott kompetenciaközpontoknak megvan a saját felelőse, aki az adott
területet ismeri, átlátja.
Ennek a modellnek a működéséhez szükséges az is, hogy az intézménynek van egy jól
kimunkált intézményi stratégiája, melynek megvalósítása mentén minden szereplő érdekei
megfelelő mértékben érvényesülni tudnak, valamint ezt támogatja egy hatékony PRtevékenység (honlap, szórólap, hirdetés, belső kommunikáció, stb.), mellyel minden szereplő
előtt ismerté válnak a lehetőségek, előnyök és kötelezettségek is.

5.2. Az egyetemek, főiskolák és a vállalatok közötti kapcsolatok az adatok tükrében

Az MKIK Gazdaság és Vállalkozáselemző Intézet 2008. áprilisi kérdőíves adatfelvétele
alapján összeállított, több mint 3200 elemet tartalmazó reprezentatív vállalati adatbázist
elemezve elmondható, hogy a mintába került vállalkozások egyötöde ápol kapcsolatokat
felsőfokú oktatási intézményekkel. A vállalatok mérete és a kapcsolat megléte/hiánya között
egyértelmű összefüggés van. Minél nagyobb egy vállalt, annál valószínűbb, hogy
kapcsolatban áll valamely felsőfokú intézménnyel. Meglepő azonban, hogy a nagyvállalatok
esetében sem éri el az 50%-ot a kapcsolatok aránya.
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Az egyetemekkel, főiskolákkal kapcsolatot tartó vállalatok
aránya a vállalat nagysága szerint
100%

80%

60%
van kapcsolat
nincs kapcsolat
40%

20%

0%
9 fő és alatta

10-19 fő

20-49 fő

50-249 fő

250 fő és felette

Összesen

A vállalkozások tulajdoni hovatartozása, valamint exportorientáltsága és a kapcsolat megléte/
hiánya között is van összefüggés. Ez az összefüggés mindkét esetben gyengébb, mint amit a
vállalat méretnél tapasztaltunk.
A felsőoktatási intézményekkel kapcsolatban lévő vállalkozások közel 20%-a támogatja az
intézményeket a kutatásban. Ez – bár a kutatási kérdőívben megfogalmazott kérdés ad okot
némi bizonytalanságra – mégis valószínűsíthető, hogy az adat mögött az innovációs járulék
juttatásáról van szó. Ezt támasztja alá, hogy a kapcsolatok 10%-a az érintett cég és az
egyetemi/főiskolai közös kutatásokban jelenik meg. Sajnálatos azonban, hogy a kérdőív nem
kínált föl egyértelmű kategóriát a leggyakoribb vállalati támogatási formára. Így nem tudjuk,
hogy a vállalatok hány százaléka juttatja képzési hozzájárulását a felsőoktatási
intézményeknek. Valószínű, hogy e kategória hiánya okozza a nagyobb vállalatok viszonylag
alacsony támogatási hajlandóságát.
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A vállalkozások felsőfokú intézményi kapcsolatainak tartalma
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Az összes együttműködő kapcsolat közel 30%-a a vállalatok oktatásban való részvételét jelzi.
Kisebb mértékben a tananyagfejlesztésben, nagyobb mértékben esetenkénti prezentációk vagy
előadások formájában. A vállalatok és az oktatási intézmények közötti kapcsolatok negyede a
diákok – feltehetően – gyakorlatorientált képzését, önálló tanulását, gyakorlat megszerzését
szolgálja.
A felsőoktatási intézmények közül, a műszaki szakmákra oktató karok kötik le a
kapcsolattartásra hajlandó vállalatok közel 50 %-át, kiemelkedő mértékben a feldolgozó-, és
építőipari vállalatok. A vállalati kapcsolatok közel egyötöde a közgazdaságtudományi
karokkal köttetnek. A kapcsolatok – említésre méltó – 12% a mezőgazdasági vállalkozások és
az agrártudományi felsőfokú intézmények között jött létre.
Összességében azt mondhatjuk, hogy a közép- és nagyvállalatok kapcsolatteremtő
hajlandósága ma még csekély, mind az oktatás, mind a hallgatók gyakorlataiban való
részvétel területén érdemes lenne növelni és tartalmában fejleszteni.
A kapcsolatok fejlesztésének irányaira vonatkozott a kutatási kérdőív utolsó kérdése, amelyre
a felkeresett 3267 vállalat közel 4400 választ adott. A kérdés arra irányult, hogy a vállalatok
mely területeken igényelnek a mainál több információt a felsőfokú képző intézményektől.
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A javaslatok közel 30%-a arra utal, hogy a vállalatok érdekeltek lennének a környezetükben,
illetve szakmájuk területén működő felsőoktatási intézmények felnőtt-, illetve továbbképzési
kínálatában. Erről több információval szeretnének rendelkezni, mert a mainál nagyobb
mértékben vennék igénybe szolgáltatást a dolgozóik számára, ha megfelelő képük lehetne a
kínálatról. Azt is valószínűsíthetjük, hogy a vállalatok és a felsőoktatási intézmények között
gazdagodó kapcsolat elősegítené a gyakorlatorientáltabb képzés megvalósulását is.
A javaslatok több mint 20%-a arra utalt, hogy a vállalatok igénylik, hogy a végzős hallgatók
életrajzi adatbázisán keresztül áttekintést kaphassanak a „friss” munkaerő kínálatról, amely
megkönnyítheti toborzó tevékenységüket.
Sajnos, csak a vállalatok egy hetede igényelné, hogy a szakdolgozati témákat kereső hallgatók
náluk jelentkezzenek ilyen feladatokért, pedig közismert, hogy a valóságos problémákon
alapuló szakdolgozati téma feldolgozása nagyban elősegíti a hallgatók gyakorlatias képzését,
a szemléletének formálódását, s egyúttal alkalmat ad a hallgató és a szakdolgozati témát
nyújtó munkahely közötti – munkaerőpiacra vezető – kapcsolat kialakulására.

Vállalkozások által igényelt tájékoztatási honlap tartalom
szerkezete régiónként
100%

80%

Adatbázis a felsőoktatási intézményben
folyó kutatási programokról
Rangsorok, statisztikák a felsőoktatási
intézményekről
Végzősök, diplomások életrajzi adatbázisa
Kapcsolat felvételi lehetőség
szakdolgozatot készítő hallgatóval
Képzési, felnőttképzési lehetőségek kínálata
Információk a bolognai rendszerű képzésről
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Mivel az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy a vállalatok a szükségesnél kevesebb
információval rendelkeznek a bolognai rendszerű képzésről, meglepő, hogy csupán a
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vállalatok 11%-a érdeklődik az ezzel kapcsolatos információk iránt. Hasonlóan csekély
érdeklődést mutattak a felsőoktatási rangsorok iránt is, annak ellenére, hogy a megkérdezett
vállalati vezetők elmondták, hogy különbséget tesznek a különböző intézményekből
kibocsátott hallgatók között.

5.3. A felsőoktatás és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok típusai, azok tartalma
„Intézményünknek kiterjedt szakmai kapcsolatai vannak, arra kell gondolni, hogy
múlt évben adtuk át a 10000. diplomát. A legidősebbek most mehetnek nyugdíjba,
feltehetőleg nagy részük a szakmában dolgozik, tehát 8000-10000 helyen van volt
munkatársunk. Ha a Szakképzési Alapról van szó, vagy a kapcsolatról van szó, akkor
ezekre mi számítunk. Vannak levelezőlistáink, céglistáink, meghívjuk azokat a
cégeket, akik ide fizetik be a Szakképzési alapot egy nyílt napra, annak a cégnek a
munkatársai, főmérnökei, igazgatói eljönnek. Eljönnek, megnézik milyen labort
szereltünk fel a pénzből, mire költöttük, előadást tartanak diákok, ők is, tehát élő a
kapcsolat. Az állásbörzén megjelennek, az egyik itteni nagyvállalat igazgatója a
gazdasági tanácsban benne van, egy másiké címzetes főiskolai tanárunk.
Záróvizsgákra el szoktuk hívni őket elnökölni, némelyikük ott nézi ki, hogy kiket
akarna alkalmazni.”
A felsőoktatási intézmények és a leendő diplomás szakembereket alkalmazó vállalatok között,
az alábbi tartalmú kapcsolatokat tártuk fel a kutatásunk során:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanulmányi kirándulás – szemléltetés;
Szakdolgozati téma / külső konzulens, záróvizsga bizottsági tag bevonása;
Külső, piaci szakemberek oktatói munkába való bevonása (akár kihelyezett oktatás
formájában);
Szakmai gyakorlati képzés megvalósítása;
Kooperatív képzés megvalósítása;
Intézményen belül folyó kutatás-fejlesztési projektmunkák megvalósítása, akár az
innovációs járulék, akár egyéb forrás terhére;
A képzési program közös kidolgozása, alakítása;
Saját tanszékek alapítása, működtetése.
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Ezen kapcsolati típusok mindegyikére jellemző, hogy megvalósításuk mindhárom szereplő
(felsőoktatási intézmény, hallgató, gazdasági szervezet) számára előnyös. Az itt bemutatott
kapcsolati típusok felülről lefelé haladva egyre komplexebb és mélyebb együttműködés
formájában valósulnak meg a felek között. A következőkben e kapcsolati tartalmakat mutatjuk
be részletesebben.

Tanulmányi kirándulás – szemléltetés
A felsőoktatási intézmények a gyakorlati képzési tevékenységük megvalósítása során – főként
a műszaki szakokon – élnek azzal a lehetőséggel, hogy a velük kapcsolatban álló
vállalkozásokhoz elvigyék a diákokat, az ott működő termelési rendszerek, gépek,
berendezések és folyamatok megtekintésére, szemléltetésére.
Ez egyszerű eszköz az elméleti tudáselemek gyakorlatbelei prezentálására. Szervezése
egyszerű, hiszen csak egy – adott technológiát alkalmazó – vállalkozást kell keresni, aki
megengedi a bepillantást a mindennapi életébe, azonban a tanulócsoport oda és
visszaszállítása idő- és forrásigényes, amit – szintén a szervezés részeként – a felsőoktatási
intézménynek kell(ne) állnia.
Azok a vállalkozások szerveznek nyílt napot, akik hosszú távon gondolkodnak és általában jó
kapcsolatot ápolnak az adott oktatási intézménnyel, ahonnan humánerőforrás-utánpótlást
igényelnek. Nem ritka, hogy a nyílt nap szervezését a vállalkozás veti fel a felsőoktatási
intézmény számára, ekkor minden szervezési momentumot és minden költséget átvállal.
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Szakdolgozati téma / külső konzulens, záróvizsgabizottsági tag bevonása
Minden felsőoktatási szakot – legyen az Bsc vagy Msc – egy szakdolgozat leadása és annak
megvédése zárja. Ezen dolgozat elkészítési folyamatába nem ritka, hogy a konzulensi oldalon
gyakorló piaci szakember kerül bevonásra. Ez történhet úgy, hogy a hallgató kéri fel az adott
szakembert konzulensnek, de történhet úgy is, hogy a felsőoktatási intézmény adja ki piaci
szakembernek a dolgozatot.
Ez a módszer jónak mondható, hiszen gyakorló piaci szakember segíti, tesz javaslatot a
hallgató munkájával kapcsolatban, miközben a hallgatónak lehetősége nyílik jó kapcsolatot
kialakítani az adott cég képviselőjével.
E kapcsolat még intenzívebb, ha magát a szakdolgozati témát is az adott gazdálkodó
szervezet írja ki. Nem ritka, hogy a vállalkozások egy-egy elméleti probléma különböző
területeire szakdolgozati témákat írnak ki, ”megmérve” ezzel a potenciális utánpótlást, amely
módszer alkalmas arra, hogy feltérképezze a lehetséges jövőbeni munkatársak, kreativitását,
problémamegoldó képességét. A valós elméleti probléma szakdolgozati formában való
megoldása a hallgatók számára is nagyobb motiváló erővel bír, hiszen nem ”csak” egy
dolgozatot írnak, de egy valós probléma megoldásába tudnak bekapcsolódni, mely esetleg
potenciális pályakezdő pozícióval kecsegtethet.
Ez egy némileg szorosabb együttműködést igényel a felsőoktatási intézmény és a gazdálkodó
szervezet között, mert az egyes témákat előre le kell egyeztetni a feleknek, hiszen a
felsőoktatási intézmény nem tud eltérni a tanulmányi szabályzattól és az akkreditációban
foglaltaktól.

Külső, piaci szakemberek oktatói munkába való bevonása (akár kihelyezett oktatás
formájában)
Az interjúk során szinte mindenhol fény derült arra, hogy egyes tárgyak, témák oktatására
külső, gyakorló szakembereket vonnak be az oktatási intézmények. Ennek oka jellemzően,
hogy olyan új tudáselemet, tudásanyagot kívánnak oktatni a hallgatóknak, mely a piacon is új,
ezért az intézmény és az oktató sincs felkészülve annak oktatására, vagy a gyakorló piaci
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szakember szemléletesebben tudja prezentálni az adott témát. (Ez igen jellemző a műszaki,
különösen az informatikus szakok területén.)
„Az iskolának vannak stabil szerződései is cégekkel. A tanterv szerint a külső cégek
nem tartanak modulokat, vagy órákat, de például az egyik nagy szerszámgyártó tart
egy tervezőrendszerrel kapcsolatos tanfolyamot, és a hidraulikával kapcsolatban
is. A cégeknek is érdekük, célirányosan ki tudják képezni a hallgatókat, és
alkalmazni tudják őket, a hallgatóknak is jó, mivel általában állásajánlatot is
kapnak, és az iskolának is jó, mivel kihelyezett képzés folyik. Sokszor cégek hoznak
plakátot, hogy keresnek hallgatókat fél éves gyakorlatra, tehát a cégeknek is az
lenne az érdekük. Mi csak azt tudjuk mondani a hallgatóknak, hogy használják ki a
lehetőséget, legfeljebb később végeznek, de szereznek gyakorlatot. Sokszor jönnek
cégek bemutatkozni, nagy apparátussal, kisfilmekkel, toborzás gyanánt. Bemutatják,
mit gyártanak, hogyan, hány mérnököt foglalkoztatnak, stb. és rögtön képzési
szerződéseket hoznak. Tehát nagyon jó a kapcsolatunk az iparral, sokszor segítenek
a laborok felszerelésében, például ha lecserélik a gépeiket, megkérdezik kell-e
nekünk az adott gép, vagy ha újakba ruháznak be, nem hármat vesznek, hanem
négyet és azt nekünk adják. Vagy alapanyagot adnak, ami nekik kis tétel, nekünk
segítség.”
Ez nem ritkán azon gazdálkodó szervezetekkel való együttműködés keretében jön létre, ahol a
piaci szervezet kifejezetten egy-egy téma oktatását, mint alaptudás kéri beépíteni a
tananyagba. Ekkor ezen szervezetek szakembert, nem ritkán még tananyagot is adnak az adott
téma feldolgozásához annak érdekében, hogy a kibocsátott pályakezdők minél inkább
megfeleljenek az általuk elvárt igényeknek.
Az interjúk során találkoztunk olyan vállalkozással, melynek vezetője elmondta, hogy ők az
adott téma oktatását teljes egészében vállalták, biztosítanak, oktatót és tananyagot, valamint
az oktatás helyszínéül a vállalkozás telephelyét jelölték ki. Ennek oka, hogy olyan
technológiát kívántak megismertetni a hallgatókkal, mely drága, ezért az oktatási
intézménynek nem állt módjában beszerezni.
Ez mindhárom félnek kedvező, hiszen friss tudás kerül be a rendszerbe az oktatási
intézményeknél, a hallgatók versenyképesebb tudáshoz jutnak, míg a gazdálkodó szervezetek
a számukra alkalmasabb munkaerőt kibocsátását remélhetik.
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A szakmai gyakorlat 31
A szakmai gyakorlat olyan gyakorlásra irányuló, irányított és strukturált tevékenység,
melynek keretében a hallgató védett32 vagy valós munkaerőpiacon próbálja ki az oktatási
intézmény által átadott szakmai tudását, és a tanulási folyamat keretében tapasztalja meg a
szakterület sajátosságait.33
Mint minden oktatási tevékenységnek, úgy a szakmai gyakorlati képzésnek is tervezettnek és
kontrolláltnak kell lennie. Előre definiált keretek között, pontosan meghatározott
ismeretanyagot kell elsajátítania a hallgatóknak, miközben a gyakorlati hely részéről kijelölt
konzulens, mentor folyamatos visszacsatolásokkal jelzi a hallgató számára az általa nyújtott
teljesítményt és a hibákat, valamint a helyes megoldási utakat.
A kutatás keretében megkeresett gazdálkodó szervezetek elmondták, mivel sok esetben nem
kapnak információt a hallgatók aktuális szakmai- és kiegészítő tudásáról és gyakran nem
kapnak instrukciót azokról a szakmai feladatokról, eszközökről, készségekről,
képességekről, melyet a hallgatónak meg kellene ismernie, ezért a szakmai gyakorlati helyen
felelős kolléga / külső konzulens / mentor beállítódottsága és az aktuális megrendelések,
munkafolyamatok határozzák meg, hogy a szakma mely területeit, milyen gyakorlati
megoldásait és a megoldásokhoz kapcsolódó, mely készségeket és képességeket sajátítja el a
hallgató.
A fent említett informálatlanság az a momentum, ami miatt sok esetben, mind a szakmai
gyakorlati helyek, mind a hallgatók téves elvárásokat fogalmaznak meg a szakmai
gyakorlat folyamatával, tartalmával, eredményeivel kapcsolatban és ez a szakmai gyakorlat
során gyakran vezet feszültséghez. Ez a feszültség kihat a szakmai gyakorlat mindhárom
szereplőjére, hiszen a diákok részéről csalódottsághoz, motiválatlansághoz, a szervezettel, de
akár a szakmával szembeni ellenérzéshez vezethet, míg a gazdálkodó szervezet számára ez a
feszültség alapot ad a felsőoktatási intézmény képzési programjával, a képzés színvonalával
és – a hallgató teljesítményétől, tudásától, motiváltságától függően – a hallgatóval szembeni
kritika megfogalmazására. Az oktatási intézmények számára ez a feszültség hatással lehet a
31

Az alfejezet a Mátyási-Haskó-Buzási-Selymeci: Iskola melletti munkatapasztalat-szerzés: kényszer vagy
lehetőség? A szakmai gyakorlat munkaerőpiaci hatásainak átfogó elemzése című tanulmány alapján készült
32
Például: egyetemi labor
33
Mátyási-Haskó-Buzási-Selymeci: Iskola melletti munkatapasztalat-szerzés: kényszer vagy lehetőség? A
szakmai gyakorlat munkaerőpiaci hatásainak átfogó elemzése című tanulmány alapján
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munkaerőpiaci kapcsolataikra, hiszen az informálatlanság miatt kialakult feszültségeket
negatív visszajelzésként értékelik és ennek megfelelően alakítják az oktatási célú
munkaerőpiaci kapcsolataikat.
Egyes gazdálkodó szervezetek – amennyiben több alkalommal is átéltek ilyen
feszültséghelyzetet – gyakran változtatnak a szakmai gyakorlati képzésükön, de legvégső
esetben módosítanak humánerőforrás-fejlesztési stratégiájukon, elfordulnak ettől az eszköztől,
pedig az ilyen helyzetek könnyen megelőzhetők egy jól felépített és folyamatos
kommunikációval támogatott szakmai gyakorlati képzési programmal.
Szakmai gyakorlat a munka előzetes szocializációs tere
„Az egyetem, mint preszocializációs színtér, alapvetően befolyásolja az egyetemi
hallgatók munkával kapcsolatos elképzeléseit és elvárásait. Az egyetem keretein belül
formálódó, jövőre vonatkozó elvárások tükröződnek a hallgatók karrierrel összefüggő
elképzeléseiben – írja Münnich Ákos „A jövő vezetőinek jelene“ című munkájában34.
Az emberek a különböző szocializációs hatások, folyamatok, környezet következtében eltérő
mértékű teljesítmény-motivációval, nyitottsággal rendelkeznek. Ez a különbség – ahogyan az
élet számos területén, a tanulás és a munka során is – kihat az egyéni teljesítményekre,
amelyeket az eltérő szocializáció helyett hajlamosabbak vagyunk képességbeli
különbségekkel magyarázni.
Sok esetben problémát jelent, hogy a hallgatók a középiskolában – és az oktatás minden
szintjén – hiányos pályaorientációs tevékenységet követően választanak főiskolai, egyetemi
szakot maguknak anélkül, hogy elegendő, megbízható információjuk lenne a választott szak
elméleti és gyakorlati követelményeiről, a szakma munkaerőpiaci helyzetéről. A hiányos
pályaorientációs szolgáltatás következtében az oktatási rendszer és az intézmények a
szükségesnél kevésbé veszik figyelembe a hallgatók személyiségbeli különbségeit,
személyiségfejlődési aspektusait. Legrosszabb esetben az is előfordulhat, hogy kudarcok
közepette kénytelen előrehaladni (márha ilyen körülmények között egyáltalán lehetséges az
előrehaladás) valaki a választott szakterületén, mert nincs tisztában vele, hogy egyéni
személyiségfejlődésével milyen szakterületen érdemes próbálkoznia.

z

34

Münnich Ákos A jövő vezetőinek jelene – az egyetemi diákság karrierépítésének lélektani háttere
(2002)
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A munkaerőpiaci tapasztalatszerzésnek és a tudás kipróbálásának egyik funkciója éppen az
lehet, hogy a hallgatók a gyakorlat során a középiskolai pályaválasztási döntésüket
tesztelhetik, ellenőrzik. A gyakorlat során kapnak választ arra, hogy valóban van-e affinitásuk
az adott szakterülethez, tudnak-e alkalmazkodni a szakterülettel járó munkakörülményekhez,
elvárásokhoz.
„A szakmai gyakorlat célja, hogy ne a tartály tetején állva derüljön ki a vegyipari mérnökről,
hogy tériszonya van!” – fogalmazta meg találóan a szakmai gyakorlat célját egy egyetem
szakmai gyakorlatért felelős szervezeti egységének munkatársa.
A felsőoktatás – mint ahogyan az oktatási rendszer valamennyi kilépő szintje – a munka
előzetes szocializációs tere. A hallgatók egyetemi, eléméleti oktatása is szocializációs hatás,
ezért kiemelten fontos, hogy a közeg, a légkör egyre inkább a munkaerőpiaci elvárásokat,
környezetet közvetítse a hallgatók felé.
Mindazok a célok, amelyekért az egyetemi képzés során tanulnak, meghatározzák azt, hogy
milyen legyen az a munkahely, ahol szeretnének elhelyezkedni. Eszerint egyáltalán nem
mindegy, hogy az adott oktatási intézmény, mint egyfajta a munkára és munkahelyre irányuló
szocializációs színtér mit közvetít, mire ad lehetőséget a hallgatóknak, mert az sokszor
erőteljesen formálja jövőbeni törekvéseiket és elvárásaikat is.
A szakmai tudás csak egy fontos alapfeltétele a munkaerőpiaci boldogulásnak, de az azon
túli kompetenciákat, készségeket, képességeket, irányultságokat, motivációt is csak
megfelelő környezetben, “tanulással“ lehet elsajátítani. Ezt azonban módszereiknél fogva,
vagy a felismerés hiányában, az intézmények alig képesek átadni azoknak, akiknél
szocializációjuk során ez a motiváció nem alakult ki, éppen ezért van/lehet hangsúlyos
szerepe a szakmai gyakorlatnak.
Ugyanis sok hallgatónál a szakmai gyakorlat az első eset, amikor a munka világába kap
betekintést. Ekkor tapasztalja meg első kézből a hallgató, a munka világának alapvető
szabályait, ekkor ismerkedik a munkavállalói szerep kereteivel, tartalmával, szabályaival és a
munkaadói elvárásokkal.
Ez a szocializációs funkció a szakmai gyakorlat egyik elengedhetetlenül fontos eleme, hiszen
ezen keresztül formálódik hallgató leendő munkavállalóvá. Éppen ezért nagy hangsúlyt kell
helyezni a szakmai gyakorlat során a hallgatók munka világába való bevezetésére. A
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szakmai gyakorlat vezetőjének / a konzulensnek / a mentornak úgy kell megismertetnie a
hallgatókkal a szervezetet, annak szakmai módszereit, technológiáját és munkafolyamatát a
gyakorlatban, hogy közben – közvetett módon és a fokozatosan –, de ”munkavállalóként” is
tapasztalatokat szerezzenek.
Ha megfelelő időben és környezetben nem alakulnak ki ezen a készségek, akkor ezek
kialakítása nem csak közvetett költségnövekedést jelent az ilyen embereket alkalmazó
cégeknél – azáltal, hogy a munkaidőn belül kell betanítani a dolgozót –, de a pályakezdő
munkavállaló esetében önmagával szembeni elégedetlenséghez, frusztrációhoz, teljesítménycsökkenéshez vezethet.
A gyakorlati tapasztalatszerzés egyik kulcsmomentuma, hogy milyen környezetben történik a
tapasztalatszerzés. Nyilvánvaló, hogy egy védett környezetben – például egy egyetemi
laborban, kifejezetten gyakorlati oktatásra létrehozott egységekben – nem szimulálható
tökéletesen valósághű munkaerőpiaci környezet, éppen ezért javasolt, hogy a hallgatók a
szakmai gyakorlatukat ne a felsőoktatási intézmény falai között töltsék el.
Mivel a valós munkaerőpiaci környezet sokkal intenzívebb és sokrétűbb tapasztalatokkal
gazdagítja a hallgatókat, ezért több felsőoktatási intézmény is csak valós munkaerőpiaci
környezetben eltöltött gyakorlati képzést fogad el kötelező szakmai gyakorlati követelmény
teljesítéseként. Nem ritka azonban, hogy a felsőoktatási intézmény – a nagy hallgatói
létszám, a gyenge, alacsony számú munkaerőpiaci kapcsolatok miatt – intézményen belül
eltöltött szakmai gyakorlatot is elfogad. Ez mindkét fél – a hallgató és az intézmény –
számára is kényelmes ugyan, de közel sem annyira hatékony, mint a valós munkaerőpiaci
környezet.
Az eddig leírtakból könnyen kiolvasható, hogy jelen tanulmány szerzői a szakmai gyakorlatot
jó eszköznek tartják arra, hogy a hallgatók ”szimatot kapjanak” az általuk választott szak
valós munkaerőpiaci körülményeiről, bővítve ezzel tudásukat és javítva ezzel a
munkaerőpiaci esélyeiket. Ehhez azonban az szükséges, hogy a szakmai gyakorlati rendszer
többi szereplője – a felsőoktatási intézmény, szakmai gyakorlati hely – is megfelelő, szakmai
gyakorlatban részesítse a hallgatókat.
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A szakmai gyakorlat funkciói és működése
A szakmai gyakorlatnak csak akkor van értelme, ha a lehető legtöbb funkcióját betölti a
szakmai gyakorlatban érintett minden szereplő számára, azaz minden szereplő érdekei
érvényesülnek. Ha a felsőoktatási intézmények, a hallgatók, illetve a gazdálkodó szervezetek
számára a szakmai gyakorlat nem nyújtja az elvárt potenciális előnyöket, akkor
érdekeltségüket is elveszítik a részvételben, pedig egy megfelelő rendszer minden említett
szereplő számára előnyös lehet. Ezt azonban árnyalja a fent említett szereplők eltérő viszonya
a szakmai gyakorlathoz.
A felsőoktatási intézmények számára a szakmai gyakorlat – amennyiben tanulmányi
követelményként fogalmazzák meg a hallgatók számára – egy tantervben definiált kötelező
feladat, melyet akkor is el kell végezzen, ha számára nem hozza a várt előnyöket. Ebben az
esetben azonban a szervezési, az előkészítési, az értékelési résztevékenységek minősége
szenvedhet csorbát. Ha a felsőoktatási intézmény nem szervezi meg, nem készíti elő a
szakmai gyakorlatot, nem definiálja a szereplőktől elvárt követelményeket, nem informálja a
gazdálkodó szervezeteket az elvárható tudásról, az átadni szükséges szakismeretekről,
készségekről, képességekről és nem dolgozza fel a munkaerőpiac felől érkező
visszajelzéseket, akkor ezzel a többi szereplő számára is csökkenti a hatékonyságát. Ennek
következménye, hogy nem fognak a szereplők érdekei maradéktalanul érvényesülni és a többi
szereplő alternatív megoldásokat fog keresni céljai elérésére.
Az oktatási intézmények, azok tanárai, oktatói számára a szakmai gyakorlati képzés egyet
jelent egy piaci kapcsolatrendszer kiépítésével, fenntartásával, működtetésével, mely jó
alapot adhat az oktatási intézményeknek címzett kutatási, tudományos, szakértői
megbízásoknak, és ezzel a felsőoktatási intézmények és a munkaerőpiac közötti mélyebb
együttműködések kialakulásának. Az ilyen kooperációk segítik a gazdálkodó szervezetek
piaci versenyképességének fokozását (például innovációs tevékenység megvalósítása, termék,
szolgáltatásfejlesztés, stb.), mely tevékenység eredményeképp az oktatási intézmények
szakmai elismeréseket szereznek, pénzügyi támogatáshoz jutnak, szoros együttműködésben
végrehajtott infrastrukturális beruházásokkal, eszközbeszerzéssel növelik a kibocsátás
minőségét.
A szakmai gyakorlati képzés során kimunkált munkaerőpiaci kapcsolatok jelentik az egyik
legközvetlenebb visszacsatolást az intézmények számára a tantervek, tematikák szakmai
tartalmáról, teljességéről, naprakész voltáról, valamint a képzés minőségéről egyaránt. A
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
hallgatókról adott értékelés egyszerre értékeli a hallgatók személyes teljesítményét, de a
beérkező értékelések összesítéséből következtetések vonhatók le az egyes kurzusokkal
kapcsolatban. Az oktatási intézmények számára nincs más fórum, ahonnan ennyire objektív és
közvetlen visszajelzést kapnának, ilyen nagyszámú szervezettől, ezért ezek a munkaerőpiaci
kapcsolatok pótolhatatlanok az oktatási intézmények számára.
Az oktatási rendszerbe közvetlenül nincsenek beépítve olyan motiváló, kényszerítő tényezők,
ami miatt a felsőoktatási intézményeknek versengeniük kellene a munkaerőpiaccal való minél
sikeresebb kapcsolatok kialakításában. Azonban a demográfiai változások okozta
gyermekszám csökkenés egy – az oktatás minden szegmenségre kiható – versenyt indukált,
mely befolyással van a sikeresség dimenziójára is. Azonban a szakmai gyakorlat esetében a
sikeresség fogalmát másként definiálják a felsőoktatási intézmények, másként a hallgatók
és másként a gazdálkodó szervezetek is.
Amíg az oktatási intézmények számára a sikeresség egyet jelent a hallgatói létszám
folyamatos fenntartásával, növelésével, addig a másik két szereplő a sikerességet az
intézményi kibocsátás eredményes, munkaerőpiaci igényeknek való megfelelésével méri, ami
egy fontos, magyarázó erejű eltérés a szakmai gyakorlati rendszer szereplőinek viselkedése
szempontjából.
A hallgatók célja, hogy a lehető legtöbb elméleti és gyakorlati tudást és ismeretet magukhoz
véve, potenciális munkavállalóként hagyják el a felsőoktatási intézményt. Ezért számukra a
szakmai gyakorlat, rövid távon egy kötelező feladat, melyet akkor is el kell végezniük,
(amennyiben ezt az adott szakon, szakirányon előírják), ha számukra nem a megfelelő szinten
hozza a várt előnyöket. Például, ha egy – a szakmai gyakorlati képzésben kevésbé érdekelt –
gazdálkodó szervezetnél vagy netán a felsőoktatás falain belül tölti szakmai gyakorlatát.
Hosszú távon a gyakorlat célja a hallgatók munkaerőpiaci esélyeinek a növelése, melynek
elérését a gyakorlati képzés során, a gyakorlati tudás megszerzésével, kulcskompetenciáinak
és kapcsolati rendszerének a bővítésével érhetik el. A munkaerőpiaci esélyek növelése olyan
cél, melyet kellő motivációval maguk is elérhetnek, amennyiben találnak hozzá partnert a
munkaerőpiacon. Ennek megvalósítása a hallgató számára jelenthet egyszerű szakmai
gyakorlatot, de jelenthet egy későbbi biztos állást is, ami óriási lehetőség egy pályakezdő
fiatal számára.
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
A hallgatók e hosszú távú céljukat az oktatási rendszer segítsége nélkül is elérhetik,
amennyiben rendelkeznek, vagy keresnek maguknak olyan kapcsolatot, melyben a
gazdálkodó szervezet is igyekszik kihasználni a szakmai gyakorlatban rejlő lehetőségeket.
A gazdálkodó szervezetek azért vesznek részt a szakmai gyakorlati rendszerek
működtetésében, hogy ki tudják elégíteni rövid és hosszú távú munkaerő iránti igényüket.
Rövid távú munkaerőigényüket a gazdálkodó szervezetek a szakmai gyakorlatosokkal
igyekeznek pótolni. Az ilyen szakmai gyakorlati képzés megítélése változó, mert gyakran épp
azért nem részesülnek alapos szakmai gyakorlatban a hallgatók, mert ilyen esetben inkább a
munkaerőhiány gyors megszüntetése a fő cél és nem az oktatás, képzés, betanítás. Ebben az
esetben a hallgatók nem tudják minden érdeküket maradéktalanul érvényesíteni a szakmai
gyakorlat során.
A gazdálkodó szervezetek hosszú távú célja, hogy a szakmai gyakorlat keretében saját
maguk tanítsák be, ”neveljék ki” a humánerőforrás stratégiájuknak megfelelő munkaerőt,
melyet már gyakran a végzést megelőzően vagy a végzést követően kívánnak foglalkoztatni.
Az ilyen esetekben a gazdálkodó szervezetek is több áldozatot hoznak a szakmai gyakorlati
során, azzal, hogy mintegy a munkavállalói kiválasztáshoz és betanításhoz hasonló
folyamaton vezetik végig a hallgatókat, hogy a szervezeti igényeknek leginkább megfelelő
munkaerőt foglalkoztathassák.
Mivel a gazdálkodó szervezetek számára a szakmai gyakorlat nem az egyetlen lehetőség arra,
hogy humánerőforrás-igényeiket biztosítsák, azért kapcsolódnak be a gyakorlati képzésbe,
mert számukra ez költséghatékonyabb, gyorsabb, és az eredményt tekintve, kevésbé
kockázatos, mint frissdiplomás pályakezdőket keresni a toborzás, kiválasztás, betanítás során.
Azonban a gazdálkodó szervezeteket semmilyen körülmény nem kényszeríti arra, hogy
szakmai gyakorlati képzést csakis a felsőoktatási intézményeken keresztül folytassanak. Ezért
abban az esetben, ha számukra a felsőoktatási intézményeken keresztül folytatott gyakorlati
képzés nem biztosítja a céljaik elérését, az oktatási intézmények közreműködése nélkül /
nélkül is folytatnak szakmai gyakorlati képzést, biztosítva ezzel céljaik elérését.
A szereplők céljainak, érdekeinek tükrében levonható az a következtetés, hogy a szakmai
gyakorlati oktatás megvalósításához leginkább a hallgatóknak és a gazdálkodó
szervezeteknek fűződik érdeke, hiszen ezek a szereplők közvetlenül ”érzik a bőrükön” a
megvalósítás hasznát éppúgy, mint sikertelenségét. Ha ez a két szereplő a céljai elérését nem
látja biztosítottnak, lehetőségeikhez mérten (pénzügyek, kapcsolatok, stb.) és egyéni
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
motivációiknak megfelelően, a felsőoktatási intézményektől független módon igyekeznek
érdekeiket érvényesíteni. A felsőoktatási intézmények maguk dönthetik el, hogy mennyire
kívánnak illeszkedni, bevonódni ebbe az érdekérvényesítő tevékenységbe.
Szakmai gyakorlati hely keresése
„Ez ma egy erősen kézi vezérelt rendszer” – hangzott el egy szakmai gyakorlatért felelős
tanárral készült interjúban.
Az általunk készített tanári, oktatói interjúk mindegyikéből az derült ki, hogy átfogó központi
rendszerek hiányában alapvetően a szakoknál, szakirányoknál kijelölt munkatársra,
munkatársakra hárul a szakmai gyakorlati képzés megszervezése, adminisztrációja. Van,
hogy ez benne foglaltatik az intézmény valamely szabályzatában, azonban sok intézménynél
nincsen pontosan szabályozva maga a szakmai gyakorlat folyamata. Gyakran a szokásjog
alapján történik a szakmai gyakorlat követelményeinek a meghatározása, a gyakorlati képzés
szervezése, adminisztrálása és ezért mutat olyan vegyes képet a hazai, felsőoktatásbeli
szakmai gyakorlati képzés.
Éppen azért, mert a felsőoktatási törvényben nem pontosan definiált a szakmai gyakorlat
pontos követelménye, az oktatási intézmények egyes szakjai, szakirányai lehetőségeikhez
mérten igyekeznek a hallgatóval szemben támasztott követelményeket megfogalmazni.
Ez azt jelenti, hogy amely szakon, szakirányon
• ez törvényileg nem kötelező és/vagy
• akár a szak tradíciói, netán – épp ellenkezőleg – annak túl fiatal volta miatt a szak
akkreditált követelményei nem teszik kötelezővé és/vagy,
• túl nagy számú hallgatót oktatnak és / vagy
• teljes egészében vagy a megfelelő számban hiányoznak a munkaerőpiaci
kapcsolatok és/vagy,
• a szakmai gyakorlati képzéssel együtt járó pénzügyi, humánerőforrás igény miatt
vagy nem is követelik meg szakmai gyakorlat teljesítést, vagy inkább intézményen belüli
szakmai gyakorlatot, illetve azzal egyenértékű követelményeket fogalmaznak meg a hallgatók
számára. Természetesen csak azok a szakok tudnak differenciálni, melyeken a törvény nem
teszi kötelezővé a külső, nem felsőoktatási intézményi keretek között folyó gyakorlati
képzést.
Így tudják maguk számára megkönnyítik a saját dolgukat, hiszen nem kell folyamatosan és
tudatosan bővíteni, építeni, mélyíteni a szakmai kapcsolataikat, ráadásul nem kell kezelniük
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
az oktatás eltömegesedésével együtt járó, mennyiségi problémát sem a szakmai gyakorlati
képzés során.
A belső gyakorlati képzéshez általában adottak a feltételek, de legalábbis olyan feladatokat
várnak el, olyan gyakorlati órákat tesznek kötelezővé, melyek a szak tanárai, oktatói
szemében kiválthatják a gazdálkodó szervezetnél eltöltött, külső szakmai gyakorlatot. Nem
mellékes az sem, hogy a szakmai gyakorlat teljesítését a szak tanárai, oktatói igazolják, ami
biztosítja, hogy gond nélkül elfogadják a maguk által megfogalmazott követelményeket a
szakmai gyakorlat teljesítéseként.
Ez könnyebbséget jelent az oktatási intézmény munkatársai számára, hiszen teljesíteni tudják
a szak, szakirány akkreditációjában foglaltakat, azonban ezzel az eljárással csökkentik a
hallgatók munkaerőpiaci esélyeit, hiszen nem mennek végig azon a szocializációs
folyamaton, melyet fentebb bemutattunk és nem sajátítanak el olyan készségeket,
képességeket és tudásokat, melyeket a munkaerőpiac elvár és az oktatási intézmény falain
belül eltöltött idő alatt nem tudnak elsajátítani, nem is beszélve a gyakorlatra nem kötelezett
hallgatókról.
A kutatás során kevés olyan szakkal találkoztunk, ahol az oktatási intézmény falain belül
szervezett gyakorlati képzést ne alkalmazták volna akár, a külső szakmai gyakorlati képzések
mellett, mintegy kiegészítő, kisegítő metódusként.
Az intézmény falain belül folytatott szakmai gyakorlatnak van egy speciális esete is, amikor
a tanár, oktató vonja be a saját tudományos munkájába, vagy piaci kapcsolatrendszerén
keresztül szerzett kutatási-, fejlesztési tevékenységébe a hallgatót. Az ilyen esetekben
általában a tanárok, oktatók igyekeznek szelektálni a hallgatókat, hogy a legjobbakkal
dolgozzanak együtt, de az sem ritka, hogy a tanárok, oktatók a belső szakmai gyakorlatok
keretében tanítják be azokat a hallgatókat, akiket a későbbiekben saját cégükhöz kívánnak
felvenni. Ebben az esetben a tanárok, oktatók, mintegy mentorként foglalkoznak a
hallgatókkal, akik védett környezetben végzik a szakmai gyakorlatot, azonban olyan
mértékben elmélyíthetik szakmai elméleti tudásukat, mely fontos lehet a munkaerőpiacon.
Azonban ez sem tudja pótolni a – csak valós munkaerőpiacon megszerezhető – készségek,
képességek, tapasztalatok hiányát.
A kutatásunk során felkeresett felsőoktatási intézményeknél azonban jellemzően a külső
szakmai gyakorlat teljesítését várták el a hallgatóktól. Egy-két példától eltekintve, alapvetően
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
a hallgatóknak kell megkeresni a gyakorlati helyet, ahol fogadják őket gyakorlati képzésre.
Ennek oka:
• a munkaerőpiaci kapcsolatok hiánya,
• az oktatási intézmények munkaerejének leterheltsége (munkaerőhiány),
• nem tudják a szakok, szakirányok munkatársai kezelni az összes személyes
körülményt, mely befolyásolja a szakmai gyakorlati helyek kiválasztását egy
hallgató számára.
Ezt igazolják a másodelelmzés adatai is, mely szerint a megkérdezett hallgatók 77 százaléka
magának szervezte a szakmai gyakorlati helyet, míg a válaszadók egyötödének az oktatási
intézmény.

Ki szervezete a szakmai gyakorlatot? (%)
Egyéb
1,6%
Karrier iroda
1,6%
Az iskola
19,8%
Saját magam szerveztem
77,0%

A felsőoktatási intézmények munkaerőpiaci kapcsolatainak hiányáról fentebb már írtunk,
azonban arról is szót kell ejteni, hogy az oktatási intézményeknél kialakult pénzügyi helyzet
miatt, nincs külön ember, aki csak a szakmai gyakorlat szervezésével, lebonyolításával
foglalkozna35. A szakmai gyakorlati helyek keresése ráadásul nagyon időigényes
tevékenység, melyet az intézmények a már bemutatott okok miatt nem tudnak kizárólagosan
magukra vállalni.

35

Ez az a kialakult helyzet, amire jellemzően a karrier irodák felállításával válaszolnak az intézmények.
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„A diákok egyénileg szervezik a gyakorlatot, mely kötelező a diplomához. Mi
csak akkor avatkozunk be, ha a hallgató még húsvét előtt sem tudott
nyilatkozatot hozni. Ilyenkor általában azokat a régi diákokat tudjuk felhívni,
akik nálunk végeztek és még mindig élő a kapcsolat. A másik lehetőségünk,
hogy a személyes ismeretségeken keresztül igyekszünk a hallgatónak
gyakorlatot intézni. De én ezt azért nem szeretem, mert ezzel nem tanul a diák,
mert ölébe hullik a gyakorlati hely, pedig ezért más diákoknak nagyon meg
kell dolgoznia.”
Van olyan szak, ahol olyan gazdag az oktatók munkaerőpiaci kapcsolatrendszere, hogy az
amúgy sem túl nagy számú hallgatói csoport minden tagja több gyakorlati hely közül is
válogathat, azonban ez nagyon ritka. A leginkább az a jellemző, hogy a tanárok, oktatók a kis
számú ”mozgósítható” munkaerőpiaci kapcsolataikat36 – mintegy ”kiindulási alapként”,
avagy mintegy ”utolsó mentsvárként” – ajánlják fel a kereséssel nehezebben boldoguló
hallgatóknak, de ezen kívül nem tudnak és nem is akarnak belefolyni a keresésbe.
Teszik ezt azért, mert minden hallgatónak megvannak az egyedi igényei, elképzelései és
lehetőségei, és a szakmai gyakorlati helyek is különféle jellemzőkkel bírnak, melyeket a
hallgatóknak szükséges mérlegelnie.
„Én úgy érzem mind a két szakon, hogy nagyon örültek annak, ha az ember
önállósította magát és saját maga próbált gyakorlati helyet szerezni, és egy
kicsit úgy éreztem, hogy a gyakorlati oktatóknak ez egy púp a hátán, hogy
ennyi embert el kell helyezni, mert ők is tisztában voltak azzal, hogy ez egy
lehetetlen küldetés. De tényleg ezeket a nagyobb gyakorlatokat sokkal jobban
figyelemmel követték és nagyobb intenzitással próbáltak segíteni (...). Ez
szerintem a vak szerencsén múlott, hogy ki hova került, hogy ki mit tudott
magának elintézni és hogy az a későbbiekben aztán hogy vált be.”
A felsőoktatási intézmények munkatársai az interjúk során elmondták, hogy a legjellemzőbb
szempontok, melyek alapján a hallgatók gyakorlati helyet keresnek:
• a szakmai gyakorlati hely földrajzi közelsége a lakóhelyhez,
• a szakmai gyakorlati hely ismertsége, szakmai presztízse,
• remélhető-e ösztöndíj, juttatás,
• a szakmai gyakorlati helyen milyen projektbe, munkába lehet bekapcsolódni.
36

Gyakran a korábban végzett hallgatók aktív kapcsolatot ápolnak az oktatási intézmények tanáraival,
oktatóival és ők segítenek az adott gazdálkodó szervezetnél a szakmai gyakorlati képzés megszervezésében.
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Ez azonban messze nem az összes szempont, amely befolyásolja a hallgatókat a gyakorlati
hely keresése során. Itt kell megjegyezni, hogy vannak olyan hallgatók is, akik annak
ellenére keresnek maguknak szakmai gyakorlati helyet, hogy a szak, szakirány ezt nem teszi
kötelezővé számukra. Őket egy személyes, szakmai motiváció vezérli, hogy munkaerőpiaci
tapasztalatokat szerezzenek és így igyekeznek megkönnyíteni a későbbi munkaerőpiacra való
belépésüket. Ők tehát gyakorlatilag alternatív úton igyekeznek céljaikat megvalósítani, melyet
a motiváció mellett, a szakmai gyakorlati helyhez való hozzáférés befolyásol döntő
mértékben. Ahogy bemutattuk azonban, a szakmai gyakorlatra kötelezett hallgatók is
jellemzően maguk keresnek szakmai gyakorlati helyet, így ezen a téren közel egyenlő
esélyekkel indulnak a szakmai gyakorlathoz való hozzáférés terén.
A szakmai gyakorlat időtartama és időpontja
A szakmai gyakorlat követelményének a teljesítését az is nehezíti, hogy a hallgatóknak
szakonként változó mértékű, de általában néhány hetes szakmai gyakorlatot kell teljesíteni
(jellemzően négy hét). Ezt sok gazdálkodó szervezet kifogásolja, mondván néhány hét alatt
nem lehet bemutatni a szervezetet, annak tevékenységeit, technológiáját, munkafolyamatát
a hallgatónak úgy, hogy az kellőképen elmélyítse szakmai tudásukat és tapasztalatokkal
gazdagon térjenek vissza az oktatás intézménybe.
Vannak olyan szakok, szakirányok, melyek a rövid időtartam mellett elvárják, hogy a hallgató
a szakmai gyakorlat során minden héten a szervezet más részlegén teljesítse gyakorlatát. Az
oktatási intézmények ezt az elvárást azzal magyarázzák, hogy így legalább egy szervezet
minden területére bepillantást nyer a hallgató. Azonban a gazdasági szervezetek ezt a
metódust azért nem szeretik, mert a szakmai gyakorlat időtartamát jellemzően keveslik és azt
mondják, ha egy ilyen rövid időszak alatt is több részleget kell meglátogatnia a hallgatónak,
nem fog olyan mély ismeretekre, tapasztalatokra szert tenni, mintha ugyanezt az időt egyetlen
részleg módszereinek, technológiájának, folyamatainak megismerésével töltötte volna.
A gazdálkodó szervezeteknek erre a problémájára megnyugtató választ ad a hatályos
felsőoktatási törvény azzal, hogy azokon a bolognai rendszerű alapképzési szakokon,
melyeken törvényileg kötelező szakmai gyakorlati követelményt megfogalmazni, a szakmai
gyakorlati képzést, egy félévig tartó összefüggő gyakorlatként szükséges megszervezni.
Bizonyos szakok, szakirányok több szakmai gyakorlat teljesítését is elvárják a hallgatóiktól,
ahol egy rövidebb – jellemzően négy hetes – és egy hosszabb – jellemzően nyolc hetes –
szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. Ebben az esetben a rövidebb szakmai gyakorlatra a
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tanulmányok korai szakaszában kerül sor (általában az első vagy a második év végén), amikor
a hallgató nem rendelkezik még mély szakmai ismeretekkel. Ennek a szakmai gyakorlatnak a
célja a munka világával és a szakmai alapokkal való ismerkedés. A második, hosszabb
gyakorlatot a hallgatók, általában az utolsó tanévüket megelőző nyáron töltik, melynek célja a
mélyebb gyakorlati ismeretek elsajátítása és információ-, anyaggyűjtés, a kurzus zárásához
kapcsolódó szakdolgozathoz. Az elkészített interjúkból kiderül, hogy az ilyen két részre
bontott szakmai gyakorlatnak nagyobb hasznát látják a gazdálkodó szervezetek is, és nem
ritka, hogy a hallgatók mindkét szakmai gyakorlatukat egy szervezetnél teljesítik.
Ahol azonban csak egy rövidebb időtartamú gyakorlatra van lehetőség a hallgatók –
motivációjuktól függően – sokszor úgy hidalják át a gazdálkodó szervezetek által
nehezményezett rövid gyakorlati időtartamot, hogy nem csak a követelményben előírt időre
mennek el szakmai gyakorlatra. Ez számukra is sokszor kedvező, mert egy hosszabb
gyakorlat, nemcsak gazdagabb szakmai és munkaerőpiaci tapasztalattal, de gyakran a végzést
követően, vagy akár már a végzés előtt biztos munkaerőpiaci pozícióval járhat.
A hosszabb gyakorlatot a szervezetek nemcsak azért szeretik jobban, mert a hosszabb idő
valóban lehetőséget ad a hallgatók számára szakmai-, munkaerőpiaci tapasztalatszerzésre, de
a hosszabb gyakorlat alatt már érdemi munkát is tudnak végezni a hallgatók. Az ilyen
hosszabb szakmai gyakorlat lehetőséget biztosít a gazdálkodó szervezeteknek arra is, hogy
leteszteljék a hallgatót, hogy vajon érdemes lenne-e időt és energiát fektetni abba, hogy
betanítsák, mint leendő munkavállalót, hiszen a gazdálkodó szervezetek elsődlegesen a
humánerőforrás biztosítása, humán stratégiájuk megvalósítása érdekében kapcsolódnak be a
szakmai gyakorlati képzésbe.
A szakok döntő többségén a szakmai gyakorlatot a nyári szünetben kell elvégezni a
hallgatóknak, ami nagyban megkönnyíti a keresési folyamatot, mert a gazdálkodó szervezetek
szívesen veszik, ha a nyári, szabadságolásokkal terhelt, munkaerő-igényes, de alacsonyabb
munkaintenzitású időszakban foglalkozhatnak a hallgatókkal.

A szakmai gyakorlati hely engedélyeztetése, szerződéskötés
Ha hallgatónak sikerült szakmai gyakorlati képzéséhez helyet találnia, akkor a következő
lépésben egy nyilatkozatot kell kérjen a gazdálkodó szervezettől, melyet a szakmai gyakorlati
felelős tanárnál, oktatónál leadva engedélyezteti a gyakorlati helyét. Az engedélyeztetés, mint
lépés arra szolgál, hogy a hallgató a tanárok, oktatók, szakmai gyakorlati felelős felé
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bizonyítsa, hogy van egy gyakorlati hely, ahol fogadják. Másrészt így megvan a lehetőség
arra, hogy a tanárok, oktatók ellenőrizzék, hogy a hallgató mennyire komoly, milyen szakmai
múlttal rendelkező szervezetnél fogja eltölteni a kötelező szakmai gyakorlat időtartalmát.
Nagy eltérés tapasztalható a tekintetben, hogy valóban ellenőrzik-e a szakmai gyakorlati
helyeket, azok szakmaiságát, kvalitását, ami főként a humán kapacitás-problémákra
vezethető vissza. Azonban bizonyos szakterületek tanárai, oktatói elmondták, hogy
komolyabb ellenőrzés nélkül is – a szakterület és piacának ismeretében – el tudják dönteni,
hogy vajon megfelelő szakmaisággal bíró szervezethez kíván-e menni a hallgató.
Ezt követően kerül sor a hallgatói szerződés megkötésére. A szerződéskötést általában a
gazdálkodó szervezetek kezdeményezik, hiszen ezzel a szerződéssel saját magukat, üzleti
titkaikat védik a hallgatóval szemben, éppen ezért, igen hangsúlyos a szerződések titoktartási
fejezete.
Ugyan a szerződés a hallgató és a gazdálkodó szervezet között köttetik, de mivel a
gazdálkodó szervezetek a szerződéskötés során minden lehetőséget igyekeznek megragadni,
hogy akár még a törvényben foglaltakat is meghaladó elvárásokat fogalmazzanak meg a
hallgatókkal, nem ritkán az oktatási intézményekkel szemben; ezért gyakran a szakok,
szakirányok bekérik ezeket a szerződéseket és ők hagyják jóvá, mintegy ”jogvédelemből”. Ez
adott esetben nemcsak a hallgató, de a felsőoktatási intézmény érdekeit is védi (nem ritka,
hogy a hallgató által okozott kár megtérítésére kötelezik a hallgató mellett a felsőoktatási
intézményt is, törvénytelenül). Egyes oktatási intézmények a szerződést tekintik a szakmai
gyakorlati hely meglétét igazoló dokumentumnak és nem kérik be a fent említett
nyilatkozatot.
Vannak viszont olyan gazdálkodó szervezetek, melyek nem ennyire felkészültek és nem
rendelkeznek ilyen hallgatói szerződésmintával, vagy nincs ezen a téren tapasztalatuk. Ebben
az esetben jó, ha az oktatási intézmény a hallgatók számára bocsát egy szerződésmintát,
megkönnyítve ezzel mindhárom szereplő részére a szerződéskötés folyamatát. Már ez a
keresési, szerződéskötési procedúra is része annak a tanulási folyamatnak, mely
munkaerőpiaci tapasztalatokkal gazdagítja a hallgatókat, hiszen ugyanúgy van a
folyamatnak keresési periódusa, prezentálniuk kell a magukat a munkaerőpiaci szereplők
felé, végigmennek egy kiválasztási folyamaton (főként, ha nagyvállalkozáshoz, ”multihoz”
mennek gyakorlatra), emellett érdekeiket képviselniük kell a szerződéskötés során is.
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Ma még csak ritkán jellemző, hogy a felsőoktatás és a gazdálkodó szervezetek hosszú távra
kötnek együttműködést. Vannak a foglalkoztató az adott ágazatra jellemző felsőoktatási
partnerei, de ez sokszor nem kizárólagos. Ezt jól szemlélteti, hogy a szakmai gyakorlatért
felelős kollégák elmondásai alapján ritka a hosszú távú, illetve a keretszerződés a két fél
között, pedig ez mindkét fél számára előnyös lehetne. Az oktatási intézmények ezzel hosszú
távra megnyugtató módon rendezhetik a szakmai gyakorlati helyek kérdését, a gazdálkodó
szervezetek pedig hosszú távra megoldhatják humánerőforrás utánpótlási feladataik egy
részét.
A szakmai gyakorlati képzés jogi háttere
Egy sor olyan jogszabály van ma Magyarországon, mely a gyakorlati képzéssel foglalkozik,
de ezek elsősorban a középfokú tanulók és a technikusok gyakorlati képzését szabályozzák
(szakképzésről szóló törvény, a gyakorlati képzőhelyek alapításáról szóló törvény, a
szakképzési hozzájárulásról szóló törvény, stb.)
A törvények pontosan, egységesen definiálják a szakmai gyakorlati helyek számára
kötelezően biztosítani szükséges feltételeket, azonban a középfokú gyakorlati képzésben
kétféle szerződéses módon szabályozzák a szakmai gyakorlat szereplőinek viszonyát:
•

Az első esetben az iskola köt együttműködési megállapodást a gazdasági
szervezettel, hogy adott számú diákot fogadjon szakmai gyakorlatra. Az
együttműködés tartalmára nézve a törvény különböző paramétereket ír elő, melyek
között fontos szempont, hogy ennél a szerződéses viszonynál, a gyakorlat során a
diákokat csak ösztöndíj formájában lehet honorálni az egyéb juttatások,
munkaruha, étkezési hozzájárulás, stb. mellett.

Ebben a szerződéses viszonyban a diákokat csak nyári szünidőben lehet foglalkoztatni és a
gazdálkodó szervezet által, ösztöndíjra és juttatásokra kifizetett összegeket a szervezet
visszaigényelheti a szakképzési hozzájárulás terhére, mely folyamatot külön jogszabály és
annak végrehajtási rendelete szabályoz.
•

A kidolgozottabb szerződéses viszony, amikor a tanuló és a gazdálkodó szervezet
tanulószerződést köt. Ez a diákok számára sokkal előnyösebb, mert a tanuló ebben
az esetben már év közben is végezhet szakmai gyakorlatot és ennek fejében év
közben is kaphat tanulói juttatást. De hosszú távon ennek a szerződéses módnak
az igazi előnye, hogy munkaviszonynak számít, vagyis a tanulószerződéssel
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eltöltött szakmai gyakorlat időtartamát beszámítják a diák későbbi –
munkaviszonyban töltött – szolgálati idejébe. Ez jó, mert a munkavállalók
szolgálati idejét figyelembe veszik a személy nyugdíjazásakor is.
Ebben az esetben a gazdálkodó szervezetek a tanulók juttatása mellett fizetniük
kell a járulékokat, mint egy munkavállaló után (TB, nyugdíj hozzájárulás, stb.).
Ez a szerződéses konstrukció további előnyökkel bír, hiszen ez a szerződéses
konstrukció sokkal inkább védi a tanulót a szakmai gyakorlata során. Ez például
abban nyilvánul meg, hogy munkaviszonnyal rendelkezik a fiatal, míg az
együttműködési megállapodás keretében eltöltött szakmai gyakorlat nem számít
munkaviszonynak. A tanulószerződésnek a további nagy előnye, hogy a
tanulószerződéseket és az ilyen szerződések keretében folytatott gyakorlati
képzéseket a Kamarák felügyelik. Ehhez a Kamarák forrásokat és szakembereket
tudnak felmutatni, ami azt biztosíthatja, hogy érvényesíteni tudják a gyakorlati
képzés törvényi szabályozását.
Ebben a szerződéses viszonyban a gazdálkodó szervezetnek foglalkoztatási naplót
kell vezetnie, ahol dokumentálnia szükséges, hogy milyen feladatokat végeztet a
diákkal, míg a diákoknak egy munkanaplót kell vezetnie, melyet az oktatási
intézmény ellenőriz. Az oktatási intézmények kötelességek, hogy elkészítsék a
tanulók gyakorlati képzéséhez szükséges helyi tanterveket és beépítsék a
munkaerőpiac felől érkező visszacsatolásokat a képzésükbe.
Ezen feladatok végrehajtását a Kamarák által létrehozott országos tanácsadói
hálózat végzi, mely független szervezetként, ellenőrzi a törvények betartását és ha
szabálytalanságot, hiányosságokat talál, akkor beavatkozik a rendszerbe.
A tanácsadók rendszeresen kijárnak a gazdálkodó szervezetekhez és ellenőrzik,
hogy milyen feladatokat adnak a tanulóknak és milyen körülmények között
biztosítják a tanulók számára a gyakorlati képzést. A kamarai tanácsadók egy híd
szerepét töltik be a gazdálkodó szervezet és az oktatási intézmény között, mely
funkció abban nyilvánul meg, hogy a tanácsadók közvetítik a gazdálkodó
szervezet által megfogalmazott értékeléseket az iskolák felé, felhívva figyelmüket
az egyes diáknál tapasztalt hiányosságokra. A tanácsadó által összegyűjtött
tapasztalatok, javaslatok legvégül felkerülnek az Oktatási Minisztériumba,
mintegy átfogó visszacsatolás a munkaerőpiac felől.
Ez azért is jó, mert az oktatási intézmények nem tudnak mit kezdeni a
visszacsatolások során keletkező rengeteg adattal, információval, mert ezeket
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elemezni, értékeli kellene, amire se szakembere, se ideje, se forrása nincs az
iskolának. Ebben a szerződésben az iskolák nincsenek megemlítve, de a törvényi
szabályozás mégis különféle támogató feladatok végrehajtásra kötelezi az
oktatási intézményeket, melyek segítik a tanulókat a szakmai gyakorlatukon és a
szakmai fejlődésben.
Ebben a jogviszonyban a gazdálkodó szervezeteknek akkreditálniuk kell
magukat, mint gyakorlati képző helyek, melyet a szintén a Kamara folyamatosan
ellenőriz és felülvizsgálhat, biztosítva ezzel egyfajta színvonalat a gyakorlati
képzésnek.
A fenti két szerződéses viszony közül a tanulószerződés – a pontosan definiált törvényi
szabályozással és a végrehajtás ellenőrzésére delegált, szakmai szervezettel a hátterében –
sokkal eredményesebb tanulási folyamatot tesz lehetővé diákok számára és nagyobb
mértékben biztosítja a munkaerőpiac igényeinek beépülését a képzésbe, mint az
együttműködési megállapodás intézménye.
Felsőfokon a törvényi szabályozásban szétválik a felsőfokú akkreditált szakképzés és a
felsőfokú szakmai gyakorlati képzés szabályozása:
•

A felsőfokú akkreditált szakképzést – hasonlóan a középfokú szakképzéshez –
alapvetően a szakképzésről szóló törvény, a gyakorlati képzőhelyek alapításáról szóló
törvény, a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény, stb. szabályozza. A felsőfokú
szakképzésre is érvényes mindaz, amit a középfokú szakképzésnél leírtunk, mind az
együttműködési megállapodásról, mind a tanulószerződésről.

•

A felsőoktatás szakmai gyakorlatával kapcsolatban azonban a vonatkozó
törvényekben, az eddig említettekhez képest, kevesebb iránymutatást találunk. A 2006.
március 1-jén hatályba lépett 2005. évi a felsőoktatásról szóló CXXXIX. törvény
csupán azt mondja, hogy a gyakorlatigényes alapképzési szakokon egy félévig tartó,
összefüggő szakmai gyakorlatot kell szervezni, melynek teljesítése feltétele a
záróvizsgára bocsátásnak. A törvény továbbá azt mondja, hogy az alapképzésben
legalább száznyolcvan kredit, míg összefüggő szakmai gyakorlat esetén legalább
kettőszáztíz kreditet kell a hallgatóknak teljesíteni. 2007-ben is módosították a
felsőoktatási törvényt, azonban szakmai gyakorlatra vonatkozó jogszabályi módosítás
vagy kiegészítés nem történt.

3K CONSENS IRODA

232

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
A törvény 32. § 11. bekezdése azt mondja, hogy a Kormány határozza meg az alapképzésben
azokat a szakokat, amelyekben külső, nem felsőoktatási intézményi keretek között folyó
gyakorlati képzést kell szervezni. Erről a törvény több információt nem közöl, azonban 2005.
12. 22-én elfogadott 289/2005. kormányrendelet pontosan definiálja azokat a bolognai
rendszerben indított szakokat, melyek teljesítése során kötelező a hallgatóknak egy félévig
tartó összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése.
Ennek fényében a törvény hatályba lépését követően beadott felsőoktatási szakok
akkreditációjában az agrár szakok mindegyikén, a szociális munka, szociálpedagógia
szakokon, az üzleti képzési ágak mindegyikében, kivétel az emberi erőforrások szak, a
műszaki oktató szakon és a gyógypedagógia szakon kötelező a 289/2005. kormányrendelet
szerint szakmai gyakorlatot végezni.
Jóllehet ez a kormányrendelet hatályon kívül helyezte a korábbi képesítési követelményeket,
de a kifutó szakokon még mindig ezt a hatályon kívül helyezett képesítési követelményekben
foglaltakat kell alkalmazni. Vagyis ha korábban nem volt követelmény a kifutó szakok
akkreditációja szerint a szakmai gyakorlat, akkor ez nem feltétele a végzettség
megszerzésének.
A 2006. március 1. után beadott felsőoktatási szakok akkreditációja szempontjából a
289/2005. számú kormányrendeletben foglaltakat és a képzési és kimeneti követelményeket
kell alkalmazni, mely szerint, a fentebb felsorolt szakokon kötelező követelmény az egy
félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése.
A hatályos felsőoktatási törvény ezen kívül csak a szakmai gyakorlati képzésben részt vevő
hallgatók és a gazdálkodó szervezetek jogainak és követelményeinek ismertetését tartalmazza,
de nem nevez meg egy – a felsőoktatási intézményektől független – szervezetet, mely –
hasonlóan a szakképzésnél a kamarák szerepéhez – híd szerepét töltené be a felsőoktatási
intézmények és a gazdálkodó szervezetek között.
A közép és felsőfokú szakképzéshez viszonyítva, a felsőfokú szakmai gyakorlati képzés
folyamata kevésbé szabályozott, nincs pontosan definiálva a szakmai gyakorlatoztatás
minden momentuma, az ellenőrzés, az igazolás, visszacsatolás folyamata, ami – a
tapasztalatok alapján – egyes esetekben bizonytalanságot szül a szakmai gyakorlati rendszer
szereplőiben a szakmai gyakorlati képzéssel kapcsolatban.
Továbbá azok a hallgatók és gazdálkodó szervezetek számára definiált kedvezmények
nincsenek nevesítve, melyek motivációt jelenthetnek a szereplőknek a szakmai gyakorlati
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képzésbe kapcsolódni. Ez alól egyetlen kivétel van. A szakképzési hozzájárulásról szóló
törvény nevesíti azt az esetet, amikor a felsőoktatási intézmény – az adott szak
akkreditációjában szereplő szakmai gyakorlati képzésre – küldi a hallgatót a gazdasági
szervezethez. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet a szakmai gyakorlattal kapcsolatos
költségeit – a szakképzési hozzájárulása terhére – visszaigényelheti. Ezen kívül a vonatkozó
törvények nem nevesítenek a rendszer szereplői számára kedvező jogokat.
Következtetésképp elmondható, hogy a mai hatályos jogszabályok – a szakképzéshez
viszonyítva – nem nyújtanak kellő segítséget a felsőoktatási szakmai gyakorlati képzésekben
részt vevő szereplők egyikének sem abban, hogy a szakmai gyakorlattal kapcsolatos
érdekeiket hatékonyan érvényesíteni tudják.

A szakmai gyakorlat tartalma
A szerződéskötés során gyakran nagyon leszabályozzák a képzés folyamatát, azonban az
oktatási intézmények, a hallgatók, a szerződéskötést megelőzően vagy azzal párhuzamosan
fontos alapinformációkat nem, vagy nem kellő mennyiségben adnak át a gazdálkodó
szervezetek számára. A kutatás során csak elvétve számoltak be arról az oktatási intézmények,
hogy tájékoztatnák a gazdálkodó szervezeteket arról, hogy a hallgató milyen szakmai- és
kiegészítő tudással megy gyakorlatra és hogy milyen szakmai feladatokkal, eszközökkel,
készségekkel, képességekkel kellene megismertetni, gazdagítani. Emiatt a gazdálkodó
szervezetek túlzott elvárásokat támaszthatnak a hallgatóval szemben, aminek nem fog tudni
megfelelni. Ez feszültséget szülhet, mely kihathat mindhárom szereplőre, csökkentve ezzel a
szakmai gyakorlat hatékonyságát.
„Ha laza feladatot kapnak a gyakorlatosok, akkor a hallgató is lazábban
veszi, ha konkrét feladatot kapnak, akkor azt a legjobb tudásuk szerint
igyekeznek elvégezni. Ahol nem kívánják meg a szakmai munkát, ott többször
van olyan visszajelzés, hogy nem volt a hallgató túl érdeklődő, de ez nem csak
a diákokon múlik. Ahol komolyan veszik a szakmai gyakorlatost, ott általában
elégedettek szoktak lenni velük.”
A szakmai gyakorlati helyek a törvényi keretek között, de teljesen az egyedi igényeik szerint
használják ki a hallgatók munkaerejét, tudását. Nem titok, hogy a munkavállalók többsége
ingyen vagy olcsó munkaerőként tekint a hallgatókra és ennek fényében igyekeznek az
aktuális munkába bevonni őket, a tudásuknak megfelelő mértékben, hogy a hallgató terhet
vegyen le a gazdálkodó szervezet alkalmazottainak válláról. Ez néha azzal jár, hogy a
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hallgatóknak mindenféle szakmaiságot nélkülöző – például fénymásolás – feladatot kell
ellátnia.
„A gyakorlat kapcsán a fogadó oldalon is igyekeznek tartalommal megtölteni
ezt az egészet, mert ehhez egy három hónapos diplomaírás is kapcsolódhat,
mely a vállalat által megfogalmazott problémára épül. A diplomaterv során
gyakran széleskörű feltérképezést végeznek a hallgatók a konkurenciánál is,
ami a gyakorlati hely számára akár piaci előnyt is jelenthet.”
A szakmai gyakorlatnak – főként a hosszabb időtartamú gyakorlatok esetén – része a
diplomaterv, diplomamunka elkészítése, az ezzel kapcsolatos anyag- és információgyűjtés.
Ezt a gazdálkodó szervezetek jellemzően szeretik, mert a hallgató számára fel lehet kínálni
akár olyan témát is, melynek feltárása, kidolgozása, megfogalmazása a gazdálkodó szervezet
számára aktuális vagy későbbi feladat lehet. Azonban a gazdálkodó szervezetek kínosan
ügyelnek arra, hogy a hallgató nehogy üzleti-, szakmai titkokról számoljon be
szakdolgozatában, ezért ezzel kapcsolatban, a szerződésben véleményezési jogot szoktak
kikötni maguknak.
A hallgatóknak jó, ha a gazdálkodó szervezetnél találnak szakdolgozati témát, mert ennek
kidolgozása során tovább mélyítik szakmai, munkaerőpiaci tapasztalataikat és – főleg
bizonyos műszaki, mérnöki szakterületeken – jellemző, hogy a szakdolgozat belépőt jelent a
szervezetbe is a végzést követően.
„A szerződésbe beírjuk, hogy a cég munkaidejében kell a hallgatónak is
dolgoznia. A cég feladatot is adhat a hallgatónak mind a két gyakorlat során,
a kötelezően elvégzendő feladatok mellett, saját érdekében hasznosíthatja a
hallgatót, de a szakdolgozat elkészítésében támogatnia kell.”
Vannak olyan gazdálkodó szervezetek is, melyek csak – a hallgatók szavaival élve –
”alantas”, nem szakmai munkákat bíznak a hallgatókra. Ezek a szervezetek csak az olcsó,
ingyenes munkaerőt látják a hallgatókban. Ebben az esetben a hallgatónak kötelessége ezt
jelezni a szakmai felelős felé, aki felveszi a kapcsolatot a gyakorlati hellyel. A szakmai
felelősök elmondásai alapján a kapcsolatfelvétel általában segít, de minden évben van rá
példa, hogy gyakorlati helyet kell váltania egy-egy hallgatónak emiatt.
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A szakmai gyakorlat díjazása
A hallgató számára fizetendő juttatásnak több formájával találkoztunk a kutatás során. Egy
szempontból azonosak ezek a megoldások: mögöttük munkavégzésnek kell lennie, vagyis a
hallgatót kiegészítő munkaerőként alkalmazzák, ezzel teremtve meg a lehetőséget az oktatási
intézményben megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő megismerésére és
gyakorlására.
• A gazdálkodó szervezet köthet megbízási szerződést a gyakorlatossal a szakmai gyakorlat
idejére. Ennek a megoldásnak az egyik specifikuma, hogy a szakmai gyakorlatosokat

•
•

•

szigorú rostán keresztül választják ki, a munkaerőfelvételhez hasonló módon, mégpedig
azért, mert a jó képességű, kiválasztott szakmai gyakorlatosokat nem titkoltan tényleges
munkavégzésre használják. A szakmai gyakorlatos egy pénzügyi-gazdasági területen
működő multival kötött megbízási szerződésén hatszámjegyű megbízási díjjal is
találkozhat – ám ehhez teljesítenie is kell. A hallgatók számára ez maga a kánaán, hiszen a
fizettség és gyakorlati tudás megszerzésén kívül a diplomaszerzés utáni álláskeresés
folyamán a nagynevű multinál végzett több hónapos szakmai gyakorlat referenciája is az ő
irányába billentheti a mérleg nyelvét.
A szakmai gyakorlatost fogadó gazdálkodó szervezet fizethet ösztöndíjat a hallgatónak,
ami némileg költségkímélőbb módja a munkavégzés finanszírozásának.
Néhány gazdálkodó szervezet ahhoz ragaszkodik, hogy az oktatási intézmény által
megnevezett alapítványnak fizethessen támogatást, amelyet az alapítvány ösztöndíj
formájában továbbadhat a hallgatóknak. Itt is arról van szó, hogy a vállalkozás
költségcsökkentés címén – akár egy-egy kutatás projekt finanszírozásának formájában –
akár az innovációs járulék terhére fizet a felsőoktatási intézmény egy-egy szervezetének,
alapítványának, mely hallagtói ösztöndíj formájában – költséghatékonyabb formában –
finanszírozza a hallgatók szakmai gyakorlati tevékenységét.
A vállalkozás fizethet “zsebbe“ is a hallgatónak.

A legtöbb helyen nem kap fizetést a szakmai gyakorlatos, amit még túl lehet élni, de több
helyen említettek olyan vállalkozásokat, amelyek néhány szakterületen a diplomás
„túltermelést“ és a szakmai gyakorlat kötelezettségét meglovagolva pénzt kérnek a
gyakorlatostól, amellyel a szakmai gyakorlatos segítő mentor „termelésből“ kieső idejét
kompenzálják.
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A hallgatók általában a gazdálkodó szervezetnél szokásos munkarendben (jellemzően napi
8 órában, heti öt napot) járnak gyakorlatra. Ez általában nem jelent problémát a hallgatók
számára.
„A cégek gyakran találnak valamilyen formát arra, hogy fizessenek a
hallgatónak, de ha olyan feladatra is felkérik, ami nagyobb volumenű, akkor
nem ritka, hogy megbízással fizetnek. Egyébként a fizetés egyáltalán nem
elvárás a cégtől, de mi annak is örülünk, ha felvállalják a hallgatót.”
A kutatás során mindegyik oktatási intézmény hangoztatta, hogy nem várják el, hogy a
gazdálkodó szervezetek fizessenek a hallgatóknak, de azt tapasztalták, hogy a hallgatók
számára ez egy fontos gyakorlati hely keresési szempont és nagyban befolyásolja a szakmai
teljesítményüket, motivációjukat is. A gazdálkodó szervezet által adott fizetés, ösztöndíj
mértéke szakmánként változó, bizonyos szakterületeken akár az egy-kétszázezer forintos
nagyságrendet is elérheti, melyet sokszor étkezési, ritkábban utazási, lakhatási támogatással
egészítenek ki, függően az adott szakma munkaerőpiaci helyzetétől, a hallgató
teljesítményétől és egyéb szervezeti szempontoktól.
Egyetlen negatív következményét említették a felsőoktatatási intézmények munkatársai a
magas fizetéssel, ösztöndíjjal járó szakmai gyakorlatnak. Abban az esetben, amikor már
magas vagy kiemelkedően magas fizetést, ösztöndíjat kapnak a hallgatók, a gazdálkodó
szervezet elvárásai is magasabbak és ekkor gyakran a szakmai gyakorlat kötelező
időtartamát meghaladó, a szorgalmi- és vizsgaidőszakra is átnyúló kötelezettségeket kell
vállalnia a hallgatónak, ami miatt gyakran hiányoznak, vagy elhanyagolják az egyetemi
kötelezettségeiket.
A szakmai gyakorlat során az oktatási intézmények kérik, hogy a gazdálkodó szervezet
jelöljön ki egy olyan – az adott szakmában nagy tapasztalattal bíró, akár oktatási gyakorlattal
is rendelkező személyt – képzési felelőst, mentort, külső konzulenst –, aki a gyakorlat során
tanítja, instruálja, mentorálja a hallgatót. Ennek a kérésnek a szervezetek gyakran eleget
tesznek, de nem mindig tartják be a képzési felelősre vonatkozó elvárásokat, gyakori, hogy
fiatalabb, nem annyira tapasztalat kolléga mellé kerül a gyakorlat idejére a hallgató. Ezt az
oktatási intézmények csak ritkán ellenőrzik, de mégha ez a tény ki is derül, a tanárok, oktatók
ezt nem teszik szóvá a gazdálkodó szervezetnél, hiszen örülnek, hogy megoldott a hallgató
szakmai gyakorlata.
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A felsőoktatási intézményekben készített interjúkból az is kiderült, hogy csak ritkán szokott
probléma felmerülni a szakmai gyakorlatok során a szervezetekkel kapcsolatban. Ennek
oka, hogy a szervezetek ismerik a saját érdekeiket, céljaikat és ennek elérése érdekében
cselekszenek.

A szakmai gyakorlat ellenőrzése, lezárása
A felsőoktatási intézmények munkatársai korábban – akár több esetben is – kijártak
ellenőrizni a szakmai gyakorlaton lévő hallgatókat, hogy betekintést nyerjenek a hallgatók
által elvégzett feladatokba, a gyakorlat szakmaiságába, hogy közvetlen visszajelzést kapjanak
a hallgatók teljesítményéről.
A kutatás során felkeresett tanárok, oktatók elmondták, hogy napjainkban már egyrészt a
hallgatók nagy száma és az oktatási intézmények humánerőforrás kapacitása miatt nem,
vagy egy tanulóhoz maximum egy alkalommal tudnak kimenni ellenőrizni. Tovább nehezíti
a személyes ellenőrzést, hogy amíg korábban egy látogatás alatt egyszerre több diákot is
ellenőrizni tudtak, mivel a nagyvállalatoknál egyszerre több diák volt szakmai gyakorlaton,
addig most a diákok földrajzilag is szétszórtan és jellemzően egyenként találnak gyakorlati
helyet kisebb–nagyobb gazdálkodó vállalatoknál.
Volt olyan interjúalanyunk is, aki arról számolt be, hogy az adott szak, szakirány szakmai
felelőse személyesen nem keresi fel a gyakorlaton lévő diákot, elfogadja a gazdálkodó
szervezet igazolását arról, hogy a hallgató elvégezte a szakmai gyakorlatot. Ez egy kiskapu,
mely teret enged a csalásnak, amely kiskaput a hallgatók része igénybe vesz tanulmányi
kötelezettségének teljesítése során. Ilyen esetben az ismerős, szomszéd, barát, rokon – adott
ágazatban működő – gazdálkodó szervezete által kiadott igazolással kívánják valós gyakorlat
elvégzése nélkül elismertetni a valójában el nem végzett szakmai gyakorlatukat. A tanárok,
oktatók elmondták, hogy ezt, nagy biztonsággal ki tudják szűrni helyszíni ellenőrzés nélkül is,
csupán a szakmai tapasztalatukra és a piaci ismeretükre alapozva, illetve a szakmai gyakorlat
zárásaként leadott beszámolók, jegyzetek, dolgozatok olvasása alapján.
„Vannak diákok, akik megpróbálnak csalni és ismerősök cégétől szereznek igazolást
a szakmai gyakorlat elvégzése nélkül. Ezt azonban sok esetben ki lehet szúrni, mert
azok a hallgatók, akik valóban elvégzik a szakmai gyakorlatot, másként és más
tartalommal írnak beszámolót. Tele vannak meglátásokkal, élményekkel és ez
érezhető a leadott irományon is.”
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Az egyes felsőoktatási intézmények szakjai a hallgatóktól eltérő formában kérik a szakmai
gyakorlat teljesítésének igazolását. Vannak szakok, melyek egy hivatalos dokumentumot
kérnek a szakmai gyakorlati hely képviselőjének cégszerű aláírásával és emellett a
hallgatóknak határidőre el kell készíteni egy beszámolót, dolgozatot, jegyzetet, melyben
beszámolnak a szakmai gyakorlat tartalmáról, az elvégzett feladatokról, tapasztalataikról és
értékelik a gyakorlati helyet is. Más szakokon, szakirányokon vagy csak a hivatalos igazolás,
vagy csak a beszámolót, dolgozatot várják el.
A gazdálkodó szervezetek által kiállított hivatalos dokumentumnak nincs standard formája,
ezért – a tanárok, oktatók, szakmai gyakorlati felelősök elmondásai szerint – változó, hogy a
dokumentum tartalmaz-e értékelést a hallgató gyakorlati teljesítményével kapcsolatban. Ha
a gazdálkodó szervezetek komolyan veszik a szakmai gyakorlatot, akkor jellemzően értékelik
a hallgatót. A tanárok, oktatók, szakmai gyakorlati felelősök elismerték, hogy ha az írott
értékelés hiányzik, akkor is csak ritkán járnak utána, kérdezik meg a gazdálkodó
szervezeteket a hallgatók gyakorlaton nyújtott teljesítményéről.
Az általunk megkeresett oktatók közül csupán néhány mesélt arról, hogy a fenti
dokumentumokon kívül, a hallgatókkal és a gazdálkodó szervezetekkel is kitöltetnek egyegy értékelő kérdőívet. Interjúalanyaink elmondták azt is, hogy a beérkező kérdőíveket senki
sem összegzi, csak az egyes tanárok, oktatók tekintik át ezeket az egyedi hallgatói
teljesítmény ellenőrzése érdekében. Az adatfelvétel során csupán csak egyik karrieriroda
kísérleti projektje esetében számoltak be ilyen feldolgozási, értékelési metódusról.
Az interjúk során fény derült arra, hogy az oktatási intézményeknél hiányzik egy olyan
metódus, rendszer, mely nemcsak rögzíti a visszacsatolás tényét, de egy összesítést és
értékelést követően, javaslatok kerülnek megfogalmazásra az oktatási tevékenység
továbbfejlesztése érdekében.
A visszacsatolásoknak ez lenne a fő funkciója, hogy a munkaerőpiaci jelzéseit, igényeit
közvetítse az oktatási rendszer felé. Ennek elmaradását az oktatási intézmények a módszertan,
a pénzügyi források, a munkaerő és a szabályozás hiányával magyarázzák37. Így éppen azok a
visszacsatolások nem érik el a felsőoktatási intézményeket, melyek mind a hallgatók, mint
potenciális munkavállalók, mind a gazdálkodó szervezetek, mint leendő munkaadók
érdekeinek sikeresebb érvényesítéséhez járulnának hozzá, illetve amelyek a felsőoktatás és a

z

37

Gyakran nem teszik kötelezővé a visszacsatolást sem a felsőoktatási intézmények szabályzataiban, sem
a hallgatói szerződésekben.
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
munkaerőpiac közötti – akár a szakmai gyakorlati képzésen túli – sikeres és hatékony
együttműködést segítenék.

A szakmai gyakorlat munkaerőpiaci értéke a hallgatók szemében
A szakmai gyakorlat munkaerőpiaci értéke a hallgatók motiváltságával függ össze. Azok
értékelik többre a szakmai gyakorlatot, akik a lehető legtöbbet szeretnének tenni fejlődésük
érdekében.

A hallgatók szerint a szakmai gyakorlat elhelyezkedési esélyt növelő hatása
(%)
Gyakorlatot végzett
hallgatók között

Inkább nem növeli
21,5%
Bizonytalan
30,3%

Gyakorlatot nem végzett
hallgatók között

Bizonytalan
30,4%

Inkább nem növeli
7,6%

Összes hallgató
között

Bizonytalan
30,4%
Inkább nem növeli
14,7%

Inkább növeli
48,2%

Inkább növeli
62,0%

Inkább növeli
54,9%

A legtöbb hallgató pozitívan értékeli a szakmai gyakorlat munkaerőpiaci hatását, úgy ítélik
meg, hogy növeli elhelyezkedési esélyeiket. Ezt támasztják alá az interjús tapasztalatok, de a
feldolgozott adatbázis eredményei is. Ez alapján elmondható, hogy az összes megkérdezett
hallgató több mint fele (54,9 százalék) véli úgy, hogy a szakmai gyakorlat jótékony hatással
van a munkaerőpiaci esélyeire, és csupán 14,7 százalék mondta azt, hogy a gyakorlat inkább
nem segít az álláskeresésben.
Azok, akik nem vettek részt szakmai gyakorlaton, pozitívabban ítélték meg a gyakorlat
elhelyezkedési esélyt segítő hatását, mint azok, akik már elvégezték a szakmai gyakorlatot.
Érdekes adat ez: a csoportos interjúk azt támasztották alá, hogy nem a hallgatók szakmai
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gyakorlattal szembeni csalódottsága köszön vissza ebben a kérdésben, annak munkaerőpiaci
értékét firtató kérdésünkre adott válaszokban. A nem szakmai feladatok elvégzésével töltött
gyakorlat keserű tapasztalata negatívan befolyásolhatja a megítélést, de ennek valódi értékét a
hallgatónak még nem volt alkalma ”éles” álláskeresési helyzetben megismerni.
A szakmai gyakorlat egyik leghatékonyabb formája: a kooperatív képzés
Tapasztalataink alapján bizton állítható, hogy a szakmai gyakorlat egyik, ha nem a
leghatékonyabb formája a kooperatív képzés. Ennek során a kooperatív képzésben résztvevő
hallgatók képzési idejük egy részét vállalatoknál töltik el, és szakmájukat vállalati
környezetben, tényleges munkaszervezetben tanulhatják meg. Kooperatív képzésben azok a
hallgatók vehetnek részt, akik bizonyos, az egyetem/főiskola által meghatározott
feltételeknek eleget tesznek. Ez mindenekelőtt a diákok tanulmányi előrehaladására
vonatkozik, azaz a kooperatív képzésre való jelentkezés feltételét – felsőoktatási intézménytől
függően – a lezárt félévek száma; bizonyos szigorlatok abszolválása; és meghatározott
mennyiségű kreditpontok megléte jelentik. Ezeknek a feltételeknek elsősorban azért kell
megfelelniük a hallgatóknak, mivel a kooperatív képzés során már csak korlátozott módon
tudnak a hagyományos, tantermi képzésben részt venni. Ez azt jelenti, hogy a diákok egy
vagy két féléven át heti 3-4 napot, teljes munkaidőben (azaz 8 órát) töltenek el az egyetemmel
együttműködő (kooperáló) vállalatoknál; és a fennmaradó napokon vehetnek részt a
hagyományos, tantermi képzésben.
Nyilvánvaló módon, ezt az időbeosztást csak azok vállalhatják, akiknek már viszonylag kevés
tanegységet kell teljesíteniük, és erre elegendő a heti 1-2 nap. Mivel erre döntően a 7-8.
félévben kerül sor, az elméleti tanulmányok végén, ez a képzés finanszírozásának kérdését is
felveti, hiszen egy 7 félévesre akkreditált képzést 8 félév alatt valósítanak meg az
intézmények, de nem a hallgató ”hiányosságai miatt”, ezért elviekben erre nem járna
finanszírozás. Ezt a felsőoktatási intézmények úgy szokták áthidalni, hogy olyan hallgatókat
engednek kooperatív képzésre, akiknek még nincs meg az abszolutóriuma, azaz nem fejezte
be a tanulmányait, így mint túlcsúszót még két félévig állami normatíva terhére képezhetik. A
kooperatív képzésben részt vevő vállalkozások fizetnek a felsőoktatási intézmény számára,
melynek egy része (általában 40-50 százalék) a képzés költségeit fedezi, míg a másik részét
(50-60 százalék) a hallgató megkapja ösztöndíj formájában. Ez motiválttá teszi a szereplők
mindegyikét ezen képzési forma megvalósításában.
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Az említett kritériumoknak megfelelő diákoknak pályázniuk kell az egyes kooperatív képzési
helyekért. Ezeket a pályázatokat az egyetem különböző grémiumai bírálják el. Változatosság
mutatkozik a tekintetben, hogy milyen összetételű e pályázatok elbírálói köre; van, ahol külön
kooperatív képzési bizottságot hoztak létre e célból, van, ahol az egyes tanszékek döntenek, és
találni olyan intézményt is, ahol a kari tanács hirdet eredményt. Ezt követően a megfelelőnek
ítéltetett hallgatók az egyetem/főiskola említett testületei a kooperatív képzésbe bevont
vállalatokkal közösen történő egyeztetés után „helyezi el” diákjait ez egyes vállalatoknál.
Előfordul, hogy maga a felsőoktatási intézmény is meghirdet olyan állásokat, ahová
kooperatív képzés keretében hallgatókat alkalmaz (jellemzően adminisztratív, oktatásszervező
feladatokra; de nemritkán tudományos, ill. ahhoz közel álló tevékenységek ellátására).
„Elég intenzív kapcsolatban állunk nagy és kis cégekkel egyaránt. A kooperatív
képzés keretében a hallgatók 4 hónapot eltölthetnek egy vállalat alkalmazásában.
Erről szerződést kötnek, előfordul, hogy ezután véglegesítik is a hallgatót. Általában
erre a legjobb hallgatók jelentkeznek. Emellett vannak projektek, ez az egyetemen
belül zajlik, ez inkább elméleti, tudományosabb jellegű.”
A felsőoktatási intézmények sokszor maguk keresik annak a módját, hogy együttműködő
gazdálkodó szervezeteket találjanak e célra, és hirdetésekben, felhívásokban; illetve
természetes csatornákon keresztül igyekeznek olyan vállalatokat találni, akik fogadják
diákjaikat kooperatív képzésre. Maguk a diákok is „hozhatnak”, legalábbis ajánlhatnak
cégeket az intézmény figyelmébe, akik ilyen esetben mérlegelik ezen ”ajánlatok”
megvalósíthatóságát.

Kooperatív képzés: a vállalati célok
Fontos tudni, hogy a kooperatív képzés államilag nem finanszírozott képzési forma, azaz az
ebben részt vevő hallgatók után a felsőoktatási intézmény nem kap normatív támogatást.
Emiatt a kooperatív képzés – a főiskola/egyetem részéről fölmerülő – költségeit az
együttműködő vállalatnak kell biztosítania (félévenként nagyságrendileg félmillió forint
körüli összeget). Ennek az összegnek a 60 százaléka a hallgató ösztöndíját; a maradék 40
százalék pedig az intézmény költségeit fedezi, az egyik főiskola szabályzata szerint.
A kooperatív képzésbe bevont vállalatok számára azon túl, hogy anyagi kötelezettségeik
vannak az oktatási intézmény felé, nyilvánvaló módon ”saját” költségek is felmerülnek. Ez
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mindenekelőtt a vállalatnál gyakornoki státusba kerülő (azaz a cégnél munkaviszonyba nem
kerülő, továbbra is hallgatói jogviszonnyal rendelkező) hallgató betanítását,
munkaszervezetbe történő beillesztését szolgáló idő- és humán erőforrás kapacitást (például
mentor, témavezető, szakdolgozat esetén külső konzulens) jelenti.
Azt is figyelembe kell venni, hogy a vállalatoknak nincs lehetőségük arra, hogy az
intézményeknek kifizetendő összeget a szakképzési hozzájárulásból, vagy pedig az
Innovációs Alapból finanszírozhassák. Ezzel együtt a vállalatok számára így is megtérülő
befektetést nyújt(hat) a kooperatív képzésben való részvétel. Mindenekelőtt a kiválasztás egy
új dimenzióját is jelentheti, hiszen azzal, hogy a vállalat gyakornokként alkalmazza a fiatalt,
betekintést enged a munkafolyamatokba, stb.; potenciális új munkaerőt választhat illetve
nevel ki magának. Tekintve, hogy a diák a hét három-négy napján, teljes munkaidőben a cég
által kitűzött feladatokat végzi, és legtöbb esetben ezenfelül a vállalat által kiírt szakdolgozati
témán dolgozik, nemcsak a hallgató kerül birtokába rendkívül fontos cég-specifikus
ismereteknek, hanem a vállalat is megismerheti leendő beosztottja terhelhetőségét,
kreativitását, megbízhatóságát, együttműködő-készségét, felelősség-érzetét és rugalmasságát.
„Az abszolút pályakezdő diák olyan üres lap, amire lehet írni. Tehát
formálható a mentalitásuk.”
Mindezt pedig az állományba kerülés előtt és jóval a munkaerőpiaci árak alatt teheti meg a
szóban forgó vállalat, így abban az esetben, amennyiben a képzési idő (5 vagy 10 hónap)
lejárta után alkalmazni kívánja a megfelelőnek bizonyult hallgatót, teljes egészében
megtakaríthatja a betanulási időszakot; és a vállalat által ”házon belül” kinevelt, a cég által
fontosnak tartott ismeretekkel rendelkező pályakezdőt állíthat csatasorba.
„Az egyetemistákat érdemes már a gyakorlaton lekötni, és amikor már látjuk,
hogyan dolgozik és megszerzi a diplomát, itt tartjuk. Ez olcsóbb nekünk, mintha
az utcáról vagy fejvadász cégeken keresztül toboroznánk. Először kisegítő munka
keretében foglalkoztatjuk a hallgatókat, majd egyre komolyabb feladatokat
adunk neki, amiből megtapasztalhatjuk, hogy jó lesz-e nekünk, és ha igen, akkor
a saját nevelésünk lesz. Ezáltal a pályakezdők a nálunk megszokott
munkamódszereket, magatartásformákat folytatják a továbbiakban is. (…) Kész
embert kapunk, aki nem megy el több pénzért sem máshova, mert megszokta,
ismeri a helyet és látja a karrierlehetőségeit.”
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Abban az esetben, ha a hallgató nem felel meg a kívánalmaknak, a cég minden kötelezettség
nélkül elbúcsúzhat tőle a képzési idő végeztével (és adott esetben más hallgatók után nézhet).
Mindez kedvező döntési helyzetet teremt a vállalatvezetés számára.
Tapasztalataink szerint a kooperatív képzésben való részvétel lehetőségét eleve olyan
vállalatok keresik, akik egy pro-aktív, kontrollált körülmények között történő utánpótlásnevelő csatornát látnak ebben a képzési formában.
Nem lehet ugyanakkor figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a felsőoktatási intézmény és a
vállalat közötti kapcsolatok – ha már a kooperatív szerződés ”nyélbe üttetett” – aligha merül
ki ennyiben, és okkal feltételezhető az, hogy további együttműködési tartalmak, például
közös tananyagfejlesztés, technológia-fejlesztés, stb. gazdagítják azt. Utóbbiak inkább csak
nagyvállalatok esetében jelentenek valódi alternatívát, a kisebb cégeknek erre ritkábban van
lehetőségük. Arról nem is beszélve, hogy a kis- és középvállalkozások jelenléte sokkal
kevésbé hangsúlyos a felsőoktatási intézményekben, ezáltal a közös fejlesztésekben való
részvételt illető lehetőségeik is szűkre szabottabbak. Ezzel együtt a kooperatív képzésnek
köszönhetően mérettől függetlenül minden vállalat plasztikus képet kaphat a
felsőoktatásban folyó munka színvonaláról, és lehetőségük nyílik észrevételeik, igényeik,
visszajelzéseik eljuttatására az egyetemek/főiskolák felé. Ez természetesen az intézmények
szempontjából is nagyon fontos információértékkel bír: ennek köszönhetően igazíthatnak,
módosíthatnak képzési kínálatukon, hogy az minél közelebb kerüljön a helyi
munkaerőpiaci igényekhez.
Mindenképpen föl szeretnénk hívni arra a figyelmet, hogy a kisebb vállalatok számára
elsősorban anyagi okok miatt nem reális, hogy aktív kapcsolatokat ápoljanak felsőoktatási
intézményekkel olyan területeken, mint például tananyagfejlesztés, közös kutatások, stb.
Ezzel szemben a kooperatív képzés számukra is vonzó lehetőségeket nyújthat(na), hiszen a
piaci árhoz képest nagyon olcsón juthatnak 5 vagy 10 hónapig potenciális új munkaerőhöz, és
így amellett, hogy kapcsolatba léphetnek egy főiskolával/egyetemmel; saját munkaerőigényüket is ellenőrzött módon tudják biztosítani. Ennek roppant egyszerű oka van: mérettől
függetlenül hosszú távon minden vállalatnak van munkaerőigénye, és ezt a kooperatív
képzésen keresztül kis- és nagyvállalat egyaránt jól tudja kielégíteni.
Több olyan vállalattal találkoztunk, ahol amikor a gyakornokok alkalmazásának miértjét
firtattuk, azt a választ kaptuk, hogy munkaerő-állományuk egyre idősebb kollégákból áll, és
szeretnének fiatalítani. Az említett idősebb, megbecsültségnek örvendő munkatársaktól
azonban nyugdíjazásukig semmiképpen sem szeretnének megválni; éppen ellenkezőleg, őket
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nagyon alkalmasnak tartják arra, hogy betanítsák és megszerettessék a szakmát azokkal a
fiatalokkal, akik a céghez gyakorlatozni érkeznek.
„Sokszor nagyon fontos szervezeti érdeket is jelent az, hogy fiatalokat,
pályakezdőket alkalmazzunk, ugyanis több területen is vészes képet mutat a
korfánk. Törekszünk arra, hogy kineveljük magunknak az új szakembereinket.”

Kooperatív képzés: út a diákok pályára lépéséhez
Nem kérdéses, hogy a kooperatív képzés a diákok számára is hatalmas lehetőséget jelent.
Mindenekelőtt azzal, hogy nem négy- ill. hat hetet (ami manapság leginkább elterjedt a
felsőoktatási intézmények között), hanem legalább 5, és sokszor 10 hónapot is eltölthet egy
vállalatnál; eleve más környezetbe helyeződik szakmájuk gyakorlati oldalának megismerése.
Több, általunk megkeresett vállalat képviseletében állították azt, hogy a négy, ill. hat hetes
gyakorlat lényegében csak egy hosszabb tanulmányi kirándulásnak, vagy gyárlátogatásnak
felel meg; ezzel szemben 20, vagy 40 hét alatt nyilvánvalóan elegendő idő juthat a
legfontosabb ismeretek átadására. Arról nem is beszélve, hogy nemritkán az intézmények
beérik azzal, hogy hallgatóik egy papírral igazolják a gyakorlat abszolválását, és nem
bizonyosodnak meg arról, hogy milyen feladatokat látott el, milyen tudáselemekre tett szert
diákjuk.
A kooperatív képzés esetében ez nem működik, nem is működhet így. A kooperatív képzésben
részt vevő diákok munkájáról és teljesítményéről a vállalatnak rendszeresen be kell
számolnia az egyetemnek/főiskolának. Mivel ezzel párhuzamosan a kooperatív képzési
forma szakmai gyakorlatnak felel meg; kredit jár érte; a cég értékelése (érdemjegyként)
bekerül a hallgatók leckekönyvébe, így mindezek gyakorlatilag kizárják annak a lehetőségét,
hogy a diák, vagy a vállalat ”elsumákolja” a szakmai gyakorlatot. Sőt, azzal, hogy a
kooperatív képzésben részt vevő hallgatók javarésze – nyilvánvaló kényelmi okokból – annál
a vállalatnál írja szakdolgozatát, ahol gyakorlatát tölti; tovább erősödik a főiskola/egyetemvállalat közötti információáramlás. A legtöbb esetben ilyenkor külső konzulenst jelöl ki a
vállalat a szakdolgozó mellé, ami segíti a hallgatót abban, hogy a szóban forgó vállalat
számára adekvát probléma szakdolgozati témaként való feldolgozása során reflektált
viszonyba kerülhessen a kérdéssel – emellett az egyetem is nyugodtabb lehet afelől, hogy
diákja nem tessék-lássék módjára teljesíti feladatát.
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A fentieken túlmenően legalább ilyen fontos az a tény is, hogy a kooperatív képzés
kulcsfontosságú szereppel bír a hallgatók munkaszervezeti szocializációját illetően is. Az,
hogy egy valódi munkaszervezet keretei között, ”on the job”-módon, azaz munkavégzés
közben tanulhatja meg a diák a csapatmunka, az egymásrautaltság, a főnök-beosztott
viszonyrendszerének mindennapi gyakorlatát; a szabályoknak való megfelelést; a
technológiák alkalmazását; a határidőre történő munkavégzést és a felelősségvállalást,
későbbi karrierje szempontjából óriási szereppel bír.
Egyáltalán, bizton állítható, hogy maga a kooperatív képzésben való részvétel egy óriási lépés
az elhelyezkedés felé. Azzal, hogy releváns munkaerőpiaci tapasztalatokat szerez, már abban
az esetben is rengeteget nyer a fiatal, ha valamiért nem tartanak rá igényt a képzési idő lejárta
után. Tapasztalatunk szerint erre ritkán kerül sor, több okból is. Egyfelől – mint a
korábbiakban azt bemutattuk – a kooperatív képzésben való részvételre pályázni kell.
Nemcsak az intézmények képviselőitől, de még a vállalatoktól is azt hallottuk, hogy a
kooperatív képzésre többnyire a ”jó tanulók”, vagy az annak számító diákok jelentkeznek.
Ezen túlmenően azzal, hogy a pályázatokat az egyetem/főiskola erre kompetens bizottsága
vagy testülete bírálja el, feltételezhető, hogy olyan hallgatókat igyekszenek kiválasztani,
akikről feltételezhető, hogy jól megállják a helyüket majd a gyakorlat során, ezzel is erősítve
az intézmény jó hírét.
Mindezt a vállalatok felől nézve, azt követően, hogy 5, vagy 10 hónap munkáját fektették egy
teljesen pályakezdő diákba, aligha feltételezhető, hogy mindezt az ”ellenszolgáltatás”
reménye nélkül tennék: ellenkezőleg, a cégeknek az az érdekük, hogy ”saját nevelésű”,
kipróbált képességű és terhelhetőségű utánpótláshoz jussanak. Ez a cél vezérli azokat, akik
részt vesznek a kooperatív képzésben, és ennek szellemében tanítják be a gyakornokoskodó
diákokat.
„A szakmai gyakorlatnak két célja van: az egyik az, hogy a diák betekintést
nyerjen abba, hogy hogyan is működik a való életben az, amiről korábban
csak az előadásokon hallott. Másrészről természetesen a vállalat is szeretne
használható munkaerőt kapni a gyakornok személyében. Ez a pár hetes
gyakorlat nyilvánvalóan egyik célra sem alkalmas, ezért is tartjuk vonzónak a
kooperatív képzést, és keressük annak a lehetőségét, hogy azokkal az
egyetemekkel, ahol számunkra adekvát képzések folynak, közösen tudjunk
kooperatív képzést tartani. (…) Mi nem azért fogadunk gyakornokokat, hogy
12 órában az iratmegsemmisítő mögött üljön, hanem nálunk valóban
belefolynak a munkába a gyakornokok. Valódi ismeretet kapnak, amit utána
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bárhol hasznosíthatnak, azzal együtt, hogy természetesen az a célunk, hogy
azokat a diákokat, akik nyitottak, motiváltak, megtartsuk.”
„Most már nem a nagyon ’vonalas’ szakembereket keresi a munkaerőpiac,
hanem a jó kommunikációs készségű csapatjátékosokat. Tehát az egyéni
készségeket jobban keresik, mint a vonalas szakembereket. A legtöbb cég úgy
véli, hogy a tudást a próbaidőn megtanulják, belejönnek. Az a legfontosabb,
hogy az adott cég szervezeti kultúrájába be tud-e illeszkedni. Mert a
személyiséget sokkal nehezebb fejleszteni egy dán típusú céghez, vagy egy
angol típusú céghez. A cégek nagyon rámennek arra, hogy megvannak-e az
illetőnek azok az alaptulajdonságai, amelyek a cégnek kellenek. Az ideális
jelölt belefolyik a cég munkájába, folyamatosan követ mindent, nem az a típus,
aki megelégszik azzal, hogy ’én határidőre elvégeztem’.”
„A hozzáállás, attitűd rendszerint egy pályakezdőnél sokkal fontosabb, mint a
tárgyi tudás, szakmai ismeretek. Kell természetesen egy alap, egy minimum.
Ami lényegében annyi, hogy lehessen rá építkezni. De ezen az alapon felül a
tudás, ismeretanyag másodlagos. (…) Elsősorban a jelöltekben lévő
alaptulajdonságokat keressük. Azokat, amelyek alkalmassá teszik a jelöltet
arra, hogy elsajátítsa a szakmát és beilleszkedjen a mi munkakultúránkba.
Ezek a tulajdonságok nagyon mélyen vannak, azok is, amelyek alkalmatlanná
teszik őket számunkra. A szakmát inkább meg lehet tanulni, mint bizonyos
alaptulajdonságokat levetkőzni.”

Kooperatív képzés az egyetemek szemszögéből
A fentiek során többször utaltunk arra, hogy a kooperatív képzés az egyetemek/főiskolák
számára is rendkívül fontos intézmény. Mindenekelőtt értékes szakmai kapcsolatokat jelent,
aminek köszönhetően közvetlen, aktuális és releváns információkat kaphatnak a
környezetükben tevékenykedő munkáltatók tevékenységéről, munkamódszereiről,
alkalmazott technológiáiról, humán erőforrás-igényeiről, stb. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy
képzési struktúrájuk kisebb-nagyobb mértékben megfeleljen a munkaerőpiac igényeinek; és
diákjaik olyan tudást szerezhessenek már az elméleti képzés során is, amikre a későbbiekben
is bizton alapozhatnak.
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„Bemutattuk, fölvázoltuk, hogy a mi vállalatunknak mire lenne szüksége; és
azt is elmondtuk, hogy mi mivel tudnánk hozzájárulni az oktatáshoz. Innentől
tekinthetőek hivatalosnak ezek a kapcsolatok, és nagyon jól tudunk együtt
dolgozni velük, főleg a vidéki egyetemekkel. Ezt a személyes, jó kapcsolat teszi
lehetővé, hogy az egyetemek a vonatkozó jogi keretek között figyelembe vegyék
óhajainkat. Azaz tudjuk mondani, hogy nekünk most inkább erre lenne
szükségünk, vagy valami másra; és az egyetemek, amennyire a hatályos
szabályok lehetővé teszik, respektálják ezeket a kéréseket.”
További, nem elhanyagolható szempont, hogy a kooperatív képzésnek köszönhetően – mint
fentebb jeleztük – jelentősen nőnek a hallgatók elhelyezkedési esélyei, ami az intézmény
vonzerejét ugyancsak megnöveli.
Ugyanakkor alkalmazkodást is követel az intézménytől azzal, hogy a hét egy, vagy két
napjára kell a kooperatív képzésben résztvevők tantermi képzését megszervezni. Előfordulhat,
hogy ez ”extra” előadásokat jelent.

Kooperatív képzés a gyakorlatban
Az eddig leírtakból könnyen kiolvasható, hogy jelen tanulmány szerzői a kooperatív képzést
alapvetően jó gyakorlatnak tartják. Számos olyan látens vagy manifeszt funkcióval (például
releváns gyakorlati képzés; fontos visszacsatolások az intézmények felé; hallgatók
elhelyezkedése; stb.) bír, amelyek a képzés mindhárom érintettjét, főiskolát/egyetemet;
diákot; és vállalatot egyaránt kiszolgálhat, és elégedetté teheti.
Jártunk olyan felsőoktatási intézményben, és találkoztunk olyan vállalatokkal, akik erről
számoltak be, azaz olyan kölcsönösségen alapuló csereviszonyról, aminek köszönhetően
mindhárom érintett fél a lehető legtöbbet profitál ebből a kapcsolatból.
Tapasztalatunk szerint ugyanakkor a kooperatív képzés gyakorlata még nem terjedt el széles
körűen hazánkban. Ad-hoc jellegűnek tekinthető, hogy mely egyetemek/főiskolák nyitottak
erre a megoldásra, mi több, sokszor egy intézményen belül is nagy változatosságot mutat,
hogy mely karok/tanszékek nyitottak erre a megoldásra, és melyeket hagy teljesen hidegen.
Mindezt természetesen a vállalatok szándékai is differenciálják, hiszen az intézmények
nyitottsága önmagában még nem elegendő, ahhoz a vállalatok pozitív hozzáállása is
szükséges.
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Nagy kérdés például, hogy miként lehetne a mikro- és kisvállalatok figyelmét felhívni a
kooperatív képzésben lévő lehetőségekre és miként lehetne a képző intézmények és a mikro-,
kisvállalatok közötti kapcsolatot ennek érdekében létrehozni. A jelenlegi tapasztalat az, hogy
a képző intézmények csak elvétve állnak kapcsolatban ilyen kis méretű vállalkozásokkal
(legfeljebb, ha a képző intézményhez közel álló kutató-vállalkozásokról van szó) Ennek
számtalan oka lehet. Egyrészt a mikro-, kis vállalakozások nem tartják magukat „elég
jelentősnek” hogy egyenlő partnerként vehessék fel a kapcsolatot, másrészt a képző
intézmények - ha lenne hajlandóságuk és kapacitásuk kapcsolatra lépni kisebb vállalatokkal,
melyek csupán egy-egy hallgató alkalmazására lennének képesek, akkor is szembe kellene
nézniük e vállalkozások alkalmasságának minősítési problémáival, amely kérdés a neves
nagyvállalatoknál mindeddig fel sem merült.
Pedig a mikro- és kisvállalatok „alkalmasságát” illetően szembe kell nézni azzal a ténnyel,
hogy mivel ez a vállalati csoport működteti a diplomás munkahelyek igen jelentős részét,
fontos szerepet tölt be a pályakezdők alkalmazásában is.
Intézményen belül folyó kutatás-fejlesztési projektmunkák megvalósítása, akár az
innovációs járulék, akár egyéb forrás terhére
Ahogy azt már a felsőoktatási intézmények érdekeinek taglalásakor bemutattuk, az
intézmények forrásbevonási kényszere miatt nem ritka, hogy a főiskolák/egyetemek K+F
projekteket valósítanak meg piaci megrendelésre. Ritkább, hogy ezt nem az innovációs
járulék terhére teszik, hanem a megrendelő vállalkozás piaci alapon fizet érte.
Ezen együttműködések keretében általában csak csekély számú hallgató kerül bevonásra,
hiszen valós szakmai problémát kell megoldani, ami megkívánja a tökéletes szakmai tudást,
tapasztalatot, ezért egy-egy tanár csak kevés számú diák munkáját tudja koordinálni. Az ilyen
projektekbe bevont diákok általában a jól tanuló, szorgalmasabb, motivált hallgatók közé
tartoznak, akik esetleg később tudományos pályára is készülnek (phd, stb.).
Ezen projektek megvalósítása egy felsőoktatási intézmény falain belül megvalósított szakmai
gyakorlatnak nevezhető, melynek egyetlen hiányossága, hogy egy védett környezetben
valósul meg, a hallgatók által jól ismert viszonyrendszer keretében.
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A képzési program közös kidolgozása, alakítása
A vállalati, munkaerőpiaci érdek jelenik meg azokban az akciókban, amelyek során a
nagyvállalatoknak sikerül a képzési programot befolyásolni, alakítani. Ennek számos
formája van, de mindegyik azzal kezdődik, hogy „belépőként” valamit nyújtani kell az
intézmény felé. ez minél nagyobb, fajsúlyosabb, jelentőségteljesebb, annál többet vár el a
képző intézménytől és annál többet profitálhat a kapcsolatból. ”A szakképzési és/vagy az
innovációs járulék csak a belépő” ezen túl megállapodhatnak abban, hogy a vállalt berendez
egy labort, a képzési profilnak megfelelő műszerekkel vagy gépekkel, vagy ilyeneket
önmagában ad, és/vagy valamilyen speciális programot is nyújt. Ezek a berendezések, maga a
program mind-mind arra hivatottak, azt segítik elő, hogy a hallgatók még a képzési idő alatt
jobban készülhessenek fel, olyan gyakorlatot szerezhessenek, amely az adományozó számára
kiemelten fontos, amely értékesebbé teszi a pályakezdőket számukra.
Természetesen ezen eszközök használatához szükséges elméleti és főként gyakorlati képzés
az intézmény feladata. A képzés így létrejött új eleme, beépül a programba és minden hallgató
számára elérhetővé válik. Az adományozó pedig – a képzés befejeztével – toborozhat az
intézmény hallgatói közül, sokszor még tanácsot is kap arról, hogy kik voltak a
legügyesebbek
A nagyobb, már adományozó ”neves” vállalatok számra egyre fontosabb ismertségük
fenntartása illetve megújítása: bemutatókat tartanak az intézményben, megismertetik újabb
termékeiket. Mindennek célja, egyrészt a szakmai-fejlesztés, másrészt a marketing miatt,
harmadrészt a vállalat image-ének erősítése, társadalmi felelősségvállalásának demonstrálása.
Ezen eszközök a felsőoktatási intézmények számára az oktatás gyakorlatorientált voltát
segítik elő úgy, hogy közben kiszolgálják azon vállalkozások munkaerőpiaci igényeit,
melyekkel kapcsolatot ápolnak.

3K CONSENS IRODA

250

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Saját tanszékek alapítása, működtetése
Az interjúk során fény derült egy még direktebb és még inkább szoros együttműködésre,
melynek keretében egy nagyvállalat a felsőoktatási intézményekkel együttműködve önálló
tanszék alapítását készíti elő.
„Két tanszéket kívánunk alakítani az egyetemekkel közösen, mely a nálunk
szükséges tudást és kompetenciát oktatná, de más cégeknél is használható.
Célunk ezzel, hogy a betanulási idő minél rövidebb legyen a cégen belül.
Kifejezetten a hiányzó szakmákra megyünk rá, amelyek nincsenek meg az
egyetemen vagy nem ilyen formában. (...) Az egyetem a szigorú hierarchiája,
rugalmatlan működése miatt nem tudja maga megcsinálni. Mi pedig embert,
pénzt, stratégiát egyaránt áldoznánk rá. Fő célunk a hosszú távú utánpótlási
csatorna kiépítése és fenntartása. Szeretnénk elérni, hogy 3-5 éves távon meg
tudjuk mondani, milyen összetételű munkaerő-utánpótlásra van szükség.”

Az együttműködés ezen formája is jól jelzi, hogy a vállalatok milyen stratégiai jelentőségű
együttműködésekre törekednek a hosszú távú humánerőforrás utánpótlásuk biztosítása
érdekében.

5.4. Kapcsolatok a mindennapi gyakorlatban
A felsőoktatási karrierirodák problémája
„A jövőben a felsőoktatási intézmények egyre nagyobb erőfeszítéseket fognak tenni
abba az irányba, hogy a munkaerőpiaccal kapcsolatot létesítsenek. A szakmai
gyakorlat az első olyan pont, ahol ez a kapcsolat létrejöhet és amelynek keretében
visszajelzést kaphatnak a képzés jogosságáról, helytállóságáról.”
A felsőoktatási intézmények egy része saját erőforrásaiból vagy pályázati forrásokból
működtet szakmai gyakorlati rendszereket, melyek vagy jól, vagy kevésbé jól működnek. Az
oktatási intézmények egy másik, nem csekély része pedig elvárja ugyan a hallgatóktól, hogy
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teljesítsék a szakmai gyakorlati követelményeket, azonban a hallgatókat az intézmény nem
támogatja intézményi szintű szakmai gyakorlati rendszer működtetésével. A harmadik
csoportba, pedig azok az intézmények tartoznak, melyek nem fogalmazzák meg
követelményként szakmai gyakorlat teljesítését.
A három régióban készített interjúkból kiderült, hogy mivel a szakmai gyakorlat nem
intézményi szinten kötelező elvárás, ezért ennek szervezése csak legritkább esetben történik
intézményi szinten. Az intézmények a központi szervezés hiányát gyakran a szűkös pénzügyi
forrásokkal magyarázzák, azonban ennek nemcsak pénzügyi okai vannak.
Egyes intézmények a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program 3.3-as
intézkedésének a keretében karrierirodákat vagy adatbázisokat hoztak létre európai uniós
pályázati forrásból. Ezek a pályázati programok finanszírozási forrást adtak ugyan az
intézmények kezébe, azonban sok pályázati projekt megvalósítása során hiányzott / hiányzik a
megfelelő módszer, a rendszerszemlélet. Továbbá a pályázatok keretében felállított
karrierirodák vezetőivel, ilyen adatbázisok kezelőivel készült interjúkból kiderült, hogy
nemcsak a módszer hiányzik sok esetben, de az oktatási intézmény egyes szakjainak tanárai,
oktatói, akik jelenleg a szakmai gyakorlatokat szervezik és a munkaerőpiaci kapcsolatokkal
bírnak, nem vagy csak nehezen osztják meg az ilyen irányú kapcsolataikat az újonnan
felállított karrier irodákkal.
„Jó a karrier iroda állásbörzére, pénzszerzésre, de a szakmai és személyes
kapcsolattartásra nem, mert számukra egy cég csak egy a sok közül. A cégek úgy
érzik, hogy a karrierirodák csak kérni tudnak.”
A tanárok és az oktatók elmondták, hogy örülnek annak, hogy az oktatási intézmények
fejleszteni kívánják a szakmai gyakorlati rendszert, azonban azt is jelezték, hogy érzékelik az
irodák munkatársainak szakmai felkészületlenségét, tapasztalatlanságát az irodák felállítása és
működtetése során kifejtett munkájában és részben ez az oka annak, ami miatt nem osztják
meg szívesen munkaerőpiaci kapcsolataikat a karrier irodákkal.
A másik ok, ami miatt féltik a meglévő munkaerőpiaci kapcsolataikat, hogy ezek a
kapcsolatok számukra nem csak a szakmai gyakorlati képzésre korlátozódnak sok esetben,
de ezektől a gazdálkodó szervezetektől gyakran kapnak kutatási, fejlesztési megbízásokat,
díjazás ellenében. Ha ezek a kapcsolatok átkerülnek a karrierirodákhoz, félő számukra, hogy
a jövőben elmaradnak ezek – a honoráriummal és tudományos karrierjükhöz fontos
eredményekkel kecsegtető – megbízások.
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Ezeken kívül a tanárok, oktatók gyakran említik a kapcsolatok személyes voltát. A
gazdálkodó szervezetek elmondásai szerint, sok esetben személyesen keresik meg a tanárokat,
oktatókat különféle piaci megbízásokkal, melynek eredményeképp kialakul egy személyes
kapcsolat, amelybe később a szakmai gyakorlati képzés is beleférhet. Az ilyen kapcsolatok
valóban a tanár, oktató személyére épülnek, éppen ezért „nem adják ki” a gazdálkodó
szervezeteket a karrier irodának. Kérdés, hogy ha ezeket a kapcsolatokat kiadnák a tanárok,
oktatók, mennyire lennének működőképesek?
„A tanárok féltik a privát kapcsolataikat, ezért nem is olyan szoros az
együttműködés a karrier iroda és őközöttük. Attól félnek, hogy fontos
érdekkapcsolataik sérülnek azáltal, hogy ”átadják” azokat az irodának. Próbálunk
párbeszédet kialakítani velük, de a helyzet jelen állapotában úgy tűnik, hogy ezen az
állapoton nem lehet változtatni és ez sajnos nagyon megnehezíti a dolgunkat.”
Mivel az oktatási intézményeken belül ez a – nem minden alapot nélkülöző – kapcsolatféltés
és bizalmatlanság jellemző az oktatók többségére és ezáltal a szervezet egészére, nem válik
elfogadottá az oktatási intézményben a karrieriroda, mint a szakmai gyakorlatért felelős
szervezeti egység. Éppen ezért nem fogja betölteni a funkcióját, nem fogja tudni hozni a tőle
elvárható eredményeket, ami további igazolást jelent a tanárok és oktatók szemében, a
karrierirodákkal szemben.38
Több olyan interjúalanyunk is volt a különböző oktatási intézményekben, akik egész
egyszerűen azt sem tudták, hogy ilyen irodát állítottak fel az intézményen belül. Ennek oka
lehet egyrészről a tanár, oktató tájékozatlansága (nem olvassa el a friss tanszéki híreket, emailjeit rendszeresen, stb.), de sokszor a karrieriroda elégtelen kommunikációs
tevékenysége eredményeképp nemhogy a gazdálkodó szervezetek nem tudnak az iroda
létezéséről, de az oktatási intézmény munkatársai sem. Pedig az ilyen projektek sikerének
egyik záloga a jól tervezett és jól szerevezett kommunikációs kampány.
A karrierirodák munkatársai egy másik fontos okot említettek, mely megnehezíti a szervezet
integrálódását – ezáltal eredményes működését – az oktatási intézménybe. Az irodák
felállításával egy új szervezeti egység jön létre, melynek a felsőoktatási intézmény többi
részéhez való viszonyát definiálni szükséges. A definiálás nem jelent mást, mint azt, hogy be
z

38

Természetesen egy karrier irodának nem csak a szakmai gyakorlati képzés szervezése tartozik a
feladatkörébe, de talán ez az egyik olyan hangsúlyos feladat, amely miatt az oktatási intézmények ilyen
szervezeti egységek felállítása mellett döntenek.
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kell vezetni az újonnan felállított karrierirodát az egyetemi szabályzatok mindegyikébe, ott
rögzíteni kell annak funkcióját, feladatait, felelősségi körét és viszonyát a szervezet többi
részéhez. E szabályozási folyamat eredménye és gyorsasága nagyban függ attól, hogy
mennyire elfogadott az oktatási intézmény munkatársai körében az új szervezeti egység
vezetőjének személye, mennyire nagy az ellenállás az oktatási intézmény munkatársaiban a
karrierirodával szemben, és mennyire elkötelezett a felsőoktatási intézmény vezetése a
karrieriroda által képviselt célok, rendszer, módszer mellett.
Amennyiben ezt a szabályozási folyamatot nem vagy nem elég áthatóan sikerül lebonyolítani
bármely oknál fogva, illetve ha az oktatási intézmény vezetése nem áll ki kellő mértékben a
változás mellett, akkor ez is hozzájárul ahhoz, hogy a karrier iroda nem lesz kellően
elfogadott.
Egyes interjúkból kiderült az is, hogy a felsőoktatási intézmény munkatársai gyakran
nehezményezik, hogy a vezetés nem vonta / vonja be őket a karrieriroda tervezési és
megvalósítási folyamatába, ami további ellenérzéseket váltott / vált ki a munkatársakból a
karrier irodával szemben.
Az ilyen sikertelennek mondható pályázati projektek lezárása után ugyan új munkatárssal, új
irodával és annak teljes berendezésével gazdagodva, de nem központilag szervezett módon
fog tovább folyni a szakmai gyakorlatok szervezése lebonyolítása az intézményekben, annak
minden negatív velejárójával.

5.5. A felsőoktatás a munkaerőpiac nézőpontjából – a gyakorlatorientált képzés
problémái
A munkaerő-közvetítő cégek nem tekinthetők elfogulatlannak az egyetem tevékenységének, a
munkaerőpiaci igényekre való reakciójának megítélésben, hiszen megrendelőik, a vállalatok
által megfogalmazott igények szerint dolgoznak, s nap, mint nap tapasztalják a jelöltekkel
szemben támasztott igények és a jelöltek tulajdonságai közötti távolságokat. Rögtön hozzá
kell tennünk, amit minden munkaerő-közvetítő elmond: „aki gyakornokként bedolgozta magát
egy vállalathoz, az már hozzánk sem kerül, annak biztos munkahelye van.”
Természetesnek tartják, hogy a munkát kereső friss diplomások „az egyetemi képzés
termékei”, így a tapasztalt hiányosságok az egyetemi/főiskolai képzés gyengeségeiből
erednek. Az általuk megfogalmazott hiányosságokat és az alkalmanként megfogalmazott
javaslatokat az elkészített vállalati interjúk megállapításaival együtt az alábbiakban foglaljuk
össze:
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z Nem gyakorlatorientált a képzés:
„A fiam Győrben végezte a villamosmérnökit, úgy végezte el az egyetemet, hogy két
drótot nem forrasztott össze. Ennek azért van jelentősége, mert mint elméleti
szakember, odamegyek a beosztottamhoz, aki szakmunkásképzőt végzett, és megvezet
engem, mert olyan hülyeségeket elmond nekem a gyakorlati munkával kapcsolatban.
Mert kidumál engem, mert tudja, hogy én még az életben nem láttam egy
forrasztópisztolyt.”
z Élet- és gyakorlatorientált képzésre lenne szükség.
„Ne felejtsük el, hogy azokról az emberekről van szó, akik a következő 30-40 évben
eltartják az országot.”
„Több gyakorlati oktatásra lenne szükség. Oda kell engedni a hallgatókat a
gépekhez, nézd meg ismerkedj meg vele, dolgozz rajta. Ez nagyon hiányzik. A
hagyományos gépet meg kéne ismerniük, lehetne a CNC-t is. Persze vannak anyagi
korlátok. Ha a CNC-nél 50000 forintos szerszámokat használunk, akkor elismerem,
hogy nem lehet korlátlanul, de meg kellene oldani. Én látom a diák-oldalt is.. Ha 4050 fő van a gyakorlaton, akkor hiába akar tanítani a tanár. A gyakorlaton
megmutatták a hegesztést, körbeálltuk ötvenen, az első 15 látott valamit, 4-5 ki is
próbálhatta. Nem lehetett önállóan dolgozni. A CNC géphez sem lehet odamenni és
dolgozni vele. Ebbe sok pénz kellene beleönteni. Túl sok a tölteléktárgy, azokat
lecserélném valamilyen gyakorlatra.”
„Minden kurzus mellé kellene gyakorlatot rendelni, mert a hallgatók nem tudnak
kapcsolatot teremteni az elmélet és a gyakorlat között. Szemléletváltásra lenne
szükség, mert a gyakorlatot az egyetemek a szükséges rosszként kezelik.”
„A diákok elméletekben gondolkodnak. Nagyon tudják azt, hogy elméletben hogyan
kell kezelni egy problémát, de megdöbbennek és megmerevednek, amikor rájönnek,
hogy a gyakorlatban ez egészen máshogy néz ki. Az elméletet már úgy kellene
tanítani, hogy szervesen összekötni a gyakorlati megvalósítással, akár csak a
modellezés-szintjén is.”
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Ezek a hangok eljutottak a képzőkhöz is, és több felsőoktatási intézmény felismerte, hogy
hallgatói számára a lehető legnagyobb mértékben kell arra lehetőséget nyújtani, hogy már
tanulmányi idejük alatt megismerhessék a munka világát, és lássák azt, hogy szakmájuk
hogyan néz ki egy valós munkaszervezet keretei között.
Az egyik vidéki egyetem gépészmérnöki karán nagy gondot fordítanak arra, hogy a végzős
hallgatók létező, életszerű vállalati problémákat, kérdéseket dolgozzanak fel
diplomamunkájukban.
„A szakdolgozatírás során arra törekszünk, hogy a hallgató az iparból hozzon élő,
üzemi problémát, tehát nem a tanszék ad témát. Egy-két hallgató részt vesz a
tanszéken folyó a kutatásokban, de általában ragaszkodunk hozzá, hogy kimenjen az
iparba a hallgató, ezt a hatodik félév után teszi meg a négy hetes szakmai
gyakorlaton, onnan hoz élő üzemi problémát, amivel megkeresi a szaktanszéken a
belső konzulenst. Utána még egyeztetünk a vállalattal, és kapcsolatban maradunk
velük, tisztázzuk azt a problémát, amit a hallgató föl akar dolgozni. Utána a hallgató a
hetedik félévben megírja a szakdolgozatát, kijárhat a céghez, úgy kötünk szerződést a
céggel, hogy utána még kijárhat konzultálni. Nagyon fontos az élő üzemi probléma
megoldása. A környékbeli cégekről elmondható, hogy majdhogynem pályáztatják a
hallgatókat a szakdolgozati témákért, interjút készítenek velük, hogy melyik hallgató
tudja legjobban megoldani a problémát. Mindezt olyan céllal teszi a cég, hogy leendő
munkatársat keres. Tehát el kell tudnia adnia magát a hallgatónak, ez egy belépő a
céghez.”
A képző intézmények önmeghatározása és a képzés jellege, gyakorlatorientáltsága közötti
összefüggés
A professzorokkal készített interjúkból az derül ki, hogy az egyetemi lét rangját a tudomány
adja, a magát kutató-oktatónak meghatározó személyiségek akkor kezdik „észrevenni” és
tudatosan fejleszteni a hallgatót, ha látják benne a tudós-szakember „csíráját”. Magát a
gyakorlati munkát, azt, amely már ismert összefüggések alkalmazásán alapul - a létező
munkahelyek túlnyomó többségében ilyen tevékenységet végeznek a diplomás szakemberek nem tartják érdekesnek, értékesnek. Néhány egyéb tényező mellett ez a beállítódottság lehet
az egyik oka annak, hogy kevéssé villanyozza föl őket a gyakorlatorientált képzés
megvalósításának, illetve elmélyítésének feladata-lehetősége, az ezzel kapcsolatos hallgatói
és munkaerőpiaci elvárások.
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Ez talán az egyik legkomolyabb problémát veti fel a Bsc képzéssel kapcsolatban: mennyire
legyen akadémikus, mennyire az Msc-re és mennyire a munkaerőpiacra képezzen? Ezt az
egyensúlyt keresik ma a felsőoktatási intézmények, igen kusza érdekviszonyok között.
A felsőoktatási intézményeknek elemi érdeke, hogy legyenek hallgatói, akik után normatívát
lehet lehívni és akik befizetik a tandíjat, ezért egy fontos cél, hogy az Msc-szakokra legyen
elég jelentkező. Még akkor is, ha a jelentkezők mindegyike nem alkalmas majd az Msc
szintű, tudományos jellegű képzésre. Ehhez az intézmények – az amúgy is nehézkesen
váltózó tananyagot, a korábbi megszokások mentén – igen elméleties metodikával oktatják,
azaz nem a tényleges bolognai elképzelés céljai mentén valósul meg a Bsc képzés.
„Oda akarok kilyukadni, hogy a Bsc-s képzésünk túl jól sikerült, 67
tantárgyból kell jegyet szerezni a BSc képzés során, 3 és fél év alatt. Én az
ötéves képzés alatt 75-öt teljesítettem. Tehát arányaiban többet tanulnak. Ez
azt jelenti, hogy ami belefér belenyomtunk, túl jól megtanítjuk őket, ezzel már
meg tudnak élni az iparban. És itt jön a következő gondunk, hogy jönnek-e
Msc-re, vagy nem jönnek. Szegény régióból, pénzkeresetre motivált társaság,
a mesterségbeli része – én úgy gondolom – jól megtanítva, el fog menni
dolgozni.”
Ez sok szak esetében ellentétes a munkaerőpiac elvárásaival, melyek érdekei párhuzamosak
az eredeti bolognai célokkal. Emiatt a vállalkozások arra kényszerülnek, hogy kidolgozzák,
feltárják és a fentebb bemutatott együttműködési formák alkalmazásával, ”maguk számára”
előállítsák a humán-utánpótlást.

Egyetem/főiskola gyakorlatorientáltságának, beállítódottságának eltérő volta
Nem tekintettük feladatunknak a hazai felsőoktatást átalakító előkészítési folyamat kutatását
és elemzését. Azt vállaltuk, hogy a ”gyakorlatorientáltság” szempontjából vizsgáljuk meg a
létrejött képzést, s valamint feltárjuk azokat a mozgatórugókat és – ha vannak ilyenek – a jó
példákat, amelyek elősegítik e kitűzött cél megvalósítását, elmélyítését.
A képzés gyakorlatorientáltsága iránti igény nem új, a duális képzési rendszer idejében is
jelen volt. Az egyetemeknek és főiskoláknak voltak hosszú időn keresztül működtetett
megoldásai arra, hogy a pályára lépő diplomások némi gyakorlattal lépjenek ki a
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munkaerőpiacra. A megoldások többsége még a szocializmus évtizedeiben alakult ki, amikor
az állami vállalatok és intézmények lényegében fenntartás nélkül vállalták a pályára lépők
bevezetését a gyakorlatba. Ez egyrészt az iskolapadi képzés utolsó éveiben a képzés
szakosítása, másrészt a nyári, illetve évközi gyakorlatok formájában valósult meg. Emellett a
képzési célok, a képzések ”munkaerőpiaci orientációjára”, maga a duális képzési rendszer is
választolt azzal, hogy – az általános értékelés szerint – a főiskolák ”inkább a gyakorlatra” az
egyetemek – bizonyos gyakorlati orientáció mellett – ”inkább a szakma általános elméleti
tudásanyagának átadására” koncentráltak. A duális rendszerben a főiskolai és az egyetemi
képzést két, egymástól elválasztott képzési szintnek tekintették, s fontos kivételek mellett, a
foglalkoztató kompetenciájába utalták, hogy az egyes munkaköröket főiskolai vagy egyetemi
végzettségűekkel töltik-e be.
A kivételek között a legfontosabb a tanárképzés területén jelentkezett. A főiskolai végzettség
általános iskolai-, az egyetemi középiskolai tanári munkára adott jogosultságot. De miután
egyes egyetemek is folytattak főiskolai képzést – például a műszaki pályákon – egyes
esetekben hatóságilag ellenőrzött tevékenységek feltételei közé iktatták az egyetemi diplomát.
Így tettek különbséget a főiskolai és egyetemi képzések között. Ugyanakkor az is
megfigyelhető volt, hogy – a hatóságilag nem szabályozott területeken – a foglalkoztatók
szabadon dönthettek arról, hogy a feladatok elvégeztetésénél tesznek-e különbséget a két
képzési típus között. Megfigyelhető volt, hogy a tényleges vállalati gyakorlat megszerzése
után a különbségtétel fokozatosan elhalványult.
A szocializmus évtizedeiben a vállaltok és a felsőoktatási intézmények között szoros
kapcsolatok alakultak ki, számos pénzügyi, szerződéses csatorna is ezt szolgálta. A főiskolák
egy része, a műszakiak vagy egy-egy szakterületre specializálódtak, olyan technikumokból,
vagy felsőfokú technikumokból alakultak főiskolákká, amelyeket eredetileg egy-egy vállalat
vagy éppen intézmény hozott létre ”saját céljaira”; s a jó, gyakorlatias kapcsolatok, mind az
oktatás, mind a kutatás területén megmaradtak akkor is, amikor már függetlenedtek, egy-egy
ágazat főiskolájává váltak. Ugyan a kapcsolatok keletkezéstörténete az egyetemeknél más
sémára működött, de vállalati kapcsolatokkal természetesen az egyetemek is rendelkeztek.
Egy-egy szakmaterület specifikumait – általában a képzés utolsó, utolsó előtti évében –
szakosodási lehetőségek felkínálásával juttatta el a hallgatókhoz. Megjegyezzük, hogy a
rendszerváltás előtt a megfelelő korosztályok 10-13 százaléka között mozgott a beiskolázás
szintje, szemben a mai 50-60 százalékkal, s az ezen felüli igényeket a felnőttképzés keretében
– általában munkaadói támogatás mellett – esti és levelező szakokon elégítették ki.
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A rendszerváltást követően, a vállaltok leépülésével a felsőoktatás vállalati kapcsolatai is
megroggyantak. Ez, bár súlyosabban érintette az egyes alágazatokra specializált főiskolákat,
mint az egyetemeket, de mindkét intézménytípusra erősen hatott: elapadtak a kutatásfejlesztési megrendelések, romlott vagy teljesen megszűnt a vállalatok gyakornok fogadási
képessége-hajlandósága. Mindezeknél fontosabb, hogy az új, általában külföldi
nagyvállalatok megjelenésével a vállalatok technológiai megoldásai is kicserélődtek, s ez az
oktatókat könnyebben-nehezebben teljesíthető tanulási feladatok elé állította. A szakmai
kapcsolatok elszakadása, majd éveket igénybe vevő újraélesztésének feladata szakmánként,
de részben egyénenként is más-más energiákat igényelt. Évekbe tellett, és még ma is ezeket
az éveket éljük, amíg elkezdődött az oktatási intézmények és a vállalatok közötti kapcsolatok
újraépülése. E folyamatot néhány éve a szakképzési hozzájárulás é s az innovációs alap
felhasználásának szabályai is támogatják.
Az egyetemek/főiskolák közötti gyakorlatorientáltságbeli eltérések értelmezéséhez vissza kell
nyúlni egészen az akkreditációs folyamatig. Az akkreditációs folyamatban is részt vevő,
vezető oktatók szerint az egyetemek és a főiskolák között kialakult egy törésvonal. Az
előbbiek általában – hiszen a képzési programok kidolgozása szakonként folyt – hat, a
főiskolák a hét féléves képzés mellett érveltek. Az egyetemek azért foglalták el ezt az
álláspontot, mert úgy értelmezték, hogy az elsődleges és megvalósítható cél a mesterképzésre
való felkészítés, hiszen – érvelésük szerint – a gyakorlatban fellelhető alkalmazásokra való
felkészítés, amúgy is meghaladná a képzés lehetőségeit. A főiskolák ezzel szemben azért
ragaszkodtak a 7 félévhez, hogy az utolsó félév egésze munkahelyi gyakorlat lehessen.
Valójában a vita mögött a gyakorlatorientáltság fogalmának értelmezése állt. E tekintetben
az egyetemek és főiskolák mást-mást gondolnak a gyakorlatról is, bár – természetesen –
vannak szakspecifikus elemei is a kérdésnek. Az egyetemek a gyakorlaton – ebben a
gépészek, villamosmérnökök, még a vegyészekkel, biológusokkal is megegyeznek –
gyakorlat alatt a laborgyakorlatot értik. Ehhez szerintük nem külső gyakorlóhelyekre, hanem
az oktatási intézmények laboratóriumaira van szükség.
A főiskolák – több évtizedes oktatási tapasztalattal – már az úgynevezett elméleti, szakmai
alapozást is másképpen képzelik el, mint az egyetemek, ugyanis tradícióik szerint – és most
is, a Bsc képzés keretében – üzemmérnököket képeznek. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók által
elfoglalandó munkakör(ök) ismeretében viszonylag pontosan tudják definiálni a ”kimeneti
követelményeket” és így, az elméleti alapokat nyújtó tantárgyak súlypontjait is e
munkakörcsoport szükségleteiből vezetik le, ugyanis tapasztalataik szerint a pályára lépők
legalább 80 százaléka megvalósítói feladatokat fog végezni, és csupán 20 százalékuk kerül
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komplexebb tervezői feladatok ellátását szolgáló munkakörökbe. Tapasztalataik szerint az így
értelmezett elméleti tudásátadás mellett – az egyetemi képzésben megszokottnál – jóval
nagyobb arányban szükségesek a laborgyakorlatok, amely keretében elmélyített
készségfejlesztésre törekszenek. S végül ilyen gyakorlatias alapok megépítése után
kulcsfontosságúnak tekintik a vállalatoknál eltöltött többhónapos gyakorlatokat, amelyekhez a
vállalatok által megfogalmazott szakdolgozati témák kidolgozása is kapcsolódik.
Bár a megközelítésekben jelentős különbségeket tapasztaltunk az általunk vizsgált egyetemek,
illetve karok/szakok között, mégis azt mondhatjuk, hogy az egyetemek a képzési keretek
kialakításánál elsősorban arra törekedtek, hogy az alkalmas legyen az Msc-képzések
megalapozására, a főiskolák törekvéseinek középpontjában pedig a munkaerőpiaci
igényeknek való megfelelés állt. A két álláspont ütközésének eredményeként a műszaki
egyetemek és a műszaki főiskolák között az a kompromisszum jött létre, hogy legyen a
képzés hat helyett hét féléves (ez a főiskolák törekvéseit tükrözte), azonban a hetedik félévben
csak kisebb hangsúlyt kapjon a vállalati, az intézményen kívüli gyakorlat (4 illetve 6 hét), s
helyette az ”elméleti elmélyítés”, azaz az Msc-képzésre való felkészítés kerüljön a
középpontba. Az eddig eltelt három-három és fél év eredménye: e kompromisszummal
mindkét fél elégedetlen: a főiskolák a gyakorlatorientáltság, az egyetemek az elméleti
felkészítés megvalósításának akadályát látják benne.
Az a kérdés merül fel, hogy helyes volt-e az az alapdöntés, amely szerint egyetlen egységes
Bsc képzés létrehozásáról döntöttek, ahelyett hogy egy-egy önálló, de átjárható képzést
terveztek volna gyakorlati (professional) és elméleti (academic) fókusszal. A bolognai
átalakulás európai gyakorlatában, mindkét megoldásra van példa.
Látni kell, hogy mind az egyetemek, mind a főiskolák esetében nem a változáshozváltoztatáshoz való viszonyban van különbség, hiszen látjuk, hogy mindkét fél, a régihez
viszonyítja az újat, hanem egyrészt abban, hogy a bolognai megoldás mérsékeltebb vagy
erősebb kényszert jelentett az intézmények személyi-, fizikai képzési feltétételeinek
változtatására, a felhalmozott tapasztalat újraértékelésére. E változtatásokhoz nem volt kiérlelt
akarat, elegendő ösztönzés és vonzó jövőkép. Másrészt, s talán ez még fontosabb, a bolognai
filozófia felértékelte a gyakorlatorientáltságot, és ennek intézményi keretet is adott a két
képzéstípus közötti határok lebontásával, a főiskolák és az egyetemek közötti
presztízstávolság csökkentésével.
Bizonyítékait nem, de jeleit már látjuk, hogy e távolságot tovább fogja csökkenteni a például
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a mérnöki és informatikai területeken a munkaerőpiaci alkalmazási gyakorlat: Bsc-diplomával
rendelkezőket is megbíznak olyan feladatokkal, amelyeket korábban az 5 éves képzésből
kikerültekkel végeztettek el. E megoldás tömeges megjelenése visszahathat az egyetemek
pozícióira és kikényszerítheti a gyakorlatorientáltsággal kapcsolatos nézeteik átértékelését.

5.6. Javaslatok a felsőoktatás és a foglalkoztatók kapcsolatának fejlesztéséhez
Az elmúlt években felerősödtek az egyetemek és a munkaerőpiaci szereplők közötti
kapcsolatok erősítésére vonatkozó elvárások. Észrevehetjük, hogy maga a megfogalmazás
megoldást kínál valamire anélkül, hogy elemezné és értékelné a „két szereplő” helyzetét,
társadalomban-gazdaságban betöltött/elvárt szerepeit, pozícióját, érdekeit, céljait, működési
feltételeit, meglévő együttműködéseit, azok tartalmát, majd megállapítaná a felsoroltakban
tapasztalt kedvező és kedvezőtlen jelenségeket, pozitív funkciókat és diszfunkciókat, s végül
mindezekre építve javaslatot tenne a megoldásokra.
Az elemzés nélküli megoldási javaslatból úgy tűnhet, hogy az egyetemek/főiskolák és a
munkaerőpiaci szereplők közötti kapcsolatok erősítése univerzális gyógyír lehetne minden
problémára.
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a legfontosabb problémákat, amelyekre általában
gyógyírként ajánlják a kapcsolatok erősítését.
z a munkaerő kereslet-kínálat egyensúlyának helyreállítása, folyamatos működtetése, az
egyensúly szabályozása;
z a munkaerőpiac számára megfelelő
1. szakmai tudással kilépő munkavállalók „előállítása” (hallottuk ezt már a
következő megfogalmazásban is: a munkaerőpiac számára megfelelő
„termék” vagy „biológiai munkaeszköz” előállítása);
2. gyakorlati felkészültséggel;
3. munkavégző képességgel és motivációval;
4. kifejlett/kifejlesztett kompetenciákkal kilépő pályakezdő (lásd a lisszaboni
kompetencialistát);
• vállaljon úttörő szerepet a kutatás-fejlesztés-implementáció hazai művelésében és
ezzel segítse elő a hazai gazdaság (ill. gazdasági szereplők) piaci növekedését, sikerét,
piaci pozícióinak javítását;
• Mindezek teljesítésén (is) keresztül teremtsen az oktatásból kilépő hallgatók számára
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„sima”, sikeres, magas jövedelemmel járó utat a munka világába.
A javaslatban nem esik szó az alábbiakról, de implicite benne van, hogy mindezeket a
funkciókat a felsőoktatási intézmény valósítsa meg az éppen rendelkezésre álló feltételek,
illetve körülmények mellett:
• meglévő személyi állományával;
• meglévő humán kapacitásai és fizikai felszereltségével;
• az éppen működő finanszírozási szisztéma körülményei között;
• (most már) a felsőoktatás többszintű, bolognai rendszere szabta keretek között – ezen
belül is a hallgatók többségét illetően 3-3,5 év alatt;
• a tömegképzés körülményei között;
• a képzésbe belépők szelekciója nélkül;
• működés közben, a bolognai rendszerre való átállás folyamatában;
• több, a fentiekben felsorolt vonatkozásokban, saját intézményes társadalmi csoportérdekeinek felfüggesztésével, illetve figyelmen kívül hagyásával.
Mindezt valósítsa meg olyan körülmények között, amikor az együttműködésre javasolt
munkaerőpiaci szereplők szinte minden, a képzés számára releváns jellemzőjükben
(tevékenység, technológiai, elméleti és gyakorlati tudás, igényelt mennyiségek stb.)
diverzifikáltak, szigorúbb megfogalmazásban: egymással sem együttműködőek (a piac már
csak ilyen).
A fenti felsorolással nem a feladat lehetetlenségének igazolása, még kevésbé a javasolt
együttműködés értelmetlenségének vagy szükségtelenségének alátámasztása volt a célunk,
hanem az, hogy jelezzük, milyen bonyolult, egyik napról a másikra nem megvalósítható
célkitűzésről van szó. Olyanról, amely megvalósítása az összes szereplő célszerű és egyenlő
mértékű együttműködését követeli meg. E szereplők:
• az állam mint szabályozó és (legalább részben) finanszírozó;
• a vállalatok és közfoglalkoztatók, mint ”felhasználók” és a megvalósításban aktív
résztvevők;
• a felsőfokú képző intézmények szolgáltatásait igénybe vevő, aktív, a
megvalósulásért erőfeszítéseket tevő befogadók;
• A társadalmi közeg, elvárásaival, normáival, támogatásával maguk a képző
intézmények, mint élő szervezetek:
1. Célszerű szabályaikkal;
2. Munkavállalói motivációs rendszereikkel;
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3. Célszerű humán ”kapacitásgazdálkodással”;
4. Célszerű fizikai-, pénzügyi erőforrás gazdálkodással.
Az elmúlt időszakban számtalan interjút készítettünk és azt tapasztaltuk, hogy a szereplőknek
nincs egy közös, kölcsönösen elfogadott víziója a célról, amely megvalósítását illetően is
konszenzus mutatkozna.
Ez a vízió például így hangozhatnék: X év alatt érjük el azt, hogy a felsőoktatás, a
munkaerőpiaci szereplőkkel együtt felmérve (tartamilag és számszerűen) az erősen
strukturált munkaerőpiaci igényeket (megismertetve ezeket a potenciális hallgatókkal, és
általában a társadalommal), olyan, a bolognai rendszerhez igazodó, de azt nem szolgai
módon követő, a szükség szerinti mértékben gyakorlat- és/ill. elméletorientált képzést alakít
ki, amely kiegyensúlyozottan képes szolgálni a vállalkozói szféra, a közszféra, a független
kutatói szféra igényeit.
E vízió további elemeként azt is meg kell fogalmazni, hogy e politikában prioritást élvez a
fentiekben megfogalmazott összefüggés, azaz:
z szükség szerint fokozatosan megszűnteti/korlátozza, de legalábbis nem támogatja
azokat a társadalmi, intézményes, és piaci törekvéseket, amelyek keresztezik,
hátráltatják, vagy éppen ”szembemennek” e törekvésekkel;
z e célhoz igazítja a szabályozókat: ösztönzőket és korlátokat;
z tekintettel az átalakulás hosszú idejére, következetesen képviseli és megvalósítja azt.
Nyilvánvaló, hogy ezen elemek nemcsak az államra, hanem a munkaadókra, illetve
szervezeteikre, a képző intézményekre, s mindazokra a szervezetekre vonatkoznak, amelyek a
közvélekedést és az egyének, társadalomirányítás közötti összhangot szolgálják. Ha
rendelkeznénk ilyen vízióval, akkor lennének szempontjaink a jelenlegi helyzet
értékeléséhez, feltárhatnák, hogy melyek a diszfunkcionális működések, és azok okai; annak
érdekében, hogy ezeket átalakítsuk.
Megjegyezzük, hogy a hazai változás-menedzselési gyakorlat egyik legsúlyosabb hibája,
hogy ha el is készítette vízióját (mert igen gyakran csak egy-egy tulajdonképpen elszigetelt
probléma feloldására törekszik) nem készíti el sem a kiinduló helyzet felmérését (benne a
divergáló meghatározottságokkal, célokkal és érdekekkel), sem - erre építve - nem dolgozza
ki a vízió megvalósításához vezető, az egyes, de legalábbis a legfontosabb szereplők számára
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vonzó, érdekükbe vágó, járható, ösztönözhető utakat, s ezért e szereplők a változtatásban
csupán azt láthatják, hogy mit fognak veszíteni, de azt nem, hogy mit nyerhetnek.
A kidolgozott utak, és az úton való végighaladáshoz szükséges eszközök hiányában a
szereplők egyrészt folyamatosan tiltakozásra fordítják energiáikat, másrészt – gyakorta
óriási leleménnyel, kreativitással – ”félrehasználják”, eltorzítják, maguk képére formálják a
változtatás okán kinyitott lehetőségeket. Ilyenformán a végeredmény leggyakrabban
tragikomikus lesz: a szereplők – ha a tiltakozásuk részben vagy egészben sikertelenséggel járt
– olyannyira és individuálisan maguk képére formálják a célt, hogy a végén már senki sem
emlékezik arra.
Annak ellenére, hogy nincsen biztos talajunk a helyzet értékeléséhez, kutatásunk számtalan,
feltehetően követésre érdemes megoldást és legalább ugyanannyi feloldandó ellentmondást,
célszerűtlenséget, alkalmi kényszerek okoztat torzulást hozott felszínre a felsőoktatás és a
munkaerőpiac kapcsolatában, illetve mindazon problémák területén, amelyre e kapcsolat
erősítésének szorgalmazói a kapcsolat erősítését gyógyírnek szánják.
Az alábbiakban néhány fontosabb, fejlesztésre szoruló területre szeretnénk felhívni a
figyelmet.
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1. A szakmai gyakorlat rendszerszerű kezelése és működtetése
A szakmai gyakorlattal kapcsolatban – a felsőoktatási intézményeknél tapasztalt –
szabályozatlanságból fakadó azonosított problémák megelőzése érdekében, az oktatási
intézményeknek szervezettebben kellene foglalkozniuk a szakmai gyakorlat minden
oldalával, kezdve a gyakorlati helyek megkeresésével, összegyűjtésével, egészen a
hallgatóknak a gyakorlati helyen nyújtott teljesítményének megfelelő értékeléséig.
A felsőoktatási intézmények ugyanis nem tudnak „élő munkakörnyezetet“ előállítani, ezért
nem csak a gyakorlati szakmai ismeretek, fogások elsajátítása válik esetlegessé, hanem olyan
személyi készségeké és képességeké, amely megkönnyítheti a pályakezdő diplomások
elhelyezkedését és beilleszkedését a munka világába. Ezen javaslaton belül több komponenst
is elkülöníthetünk:
1. Szükség van a szakmai gyakorlat intézményi szintű szabályozására az
oktatási intézményekben. Ennek a legegyszerűbb módja egy – a szakmai
gyakorlat teljes folyamatát, felelőseit, stb – definiáló egyetemi szabályzat
elkészítése.
2. A meglévő mellett több erőforrásra van szükség az intézményekben, melyet
akár plusz munkakör bevezetésével, akár egy elkülönített karrieriroda
működtetésével, felállításával lehetne biztosítani. Így a hallgatók szélesebb
köre – ideális esetben valamennyien – intézményi segítséggel támogatott,
kontrollálható módon juthatnak szakmai gyakorlati lehetőséghez.
A kutatásban leírt nehézségek fényében elmondható, hogy a leginkább javasolt
módszer karrieirodák felállítása lenne, mert ezzel biztosítható leginkább, hogy
a téma szakember kezébe kerül, akinek ez az első számú feladata, ezért
számonkérhető. Amennyiben a karrierirodát – megvalósítási folyamatának
hatékony tervezettségel, a vonatkozó szabályok megalkotásával, bevezetésével
és a jó szakemberek biztosításával és szakmaisággal – sikerült elfogadottá tenni
az oktatási intézményen belül, csak akkor, és csak fokozatosan veheti át a
tanárok, oktatók, szakmai gyakorlati feleősök vállát terhetlő feladatok
megvalósítását.
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3. Mind a folyamatba történő humánerőforrás-bevonás, mind a szakmai
gyakorlattal összefüggő egyéb költségek (kapcsolatépítés, visszacsatolások
feldolgozása, stb.) forrásainak biztosításához forrásbevonásra van szükség. A
forrásbevonás történhet pályázati, egyéb szponzori (az intézménnyel szakmai
gyakorlati tartalmú kapcsolatot ápoló gazdálkodó szervezetek támogatásaiból,
stb.). Javasolt lenne azonban, hogy a kormányzat ne csak feladatot delegáljon a
felsőoktatási intézmények számára, de ehhez forrásokat, módszereket is a
bocsásson rendelkezésre.

2. Szakmai gyakorlat – a munkaerőpiaci oldalról érkező visszacsatolások feldolgozása,
hasznosítása
Az oktatási intézményeket bemutató fejezetünkben kitértünk annak vizsgálatára, hogy a
szakmai gyakorlat során, a munkaerőpiac felelő érkező visszacsatolásokat hogyan miként
hasznosítják a felsőoktatási intézmények. Megállapítottuk, hogy a szakok, szakirányok nem
hasznosítják ezeket az értékes információkat, a képzés továbbfejlesztésére, melynek egyik fő
oka a módszer és tudáshiány.
Mindezek miatt javasoljuk, hogy a munkaerőpiac felől érkező visszacsatolások kezelését
egyrészt pontosan kell szabályozni intézményi szinten, felelőssel, stb., másrészt javasolt
lenne ilyen módszereknek a kidolgozása, adoptálása, illetve az intézményi szinten kijelölt
felelős számára a szükséges tudás átadása. Amennyiben ezt a felsőoktatási intézményeknél
hiányzik az ehhez szükséges tudás és/vagy módszer, javasolt lenne külső szakérő,
alvállalkozó bevonása.
Tudjuk, hogy a módszer kidolgozása, annak folyamatos alkalmazása és a tudás megszerzése
költségigényes, melyre az intézmények – jelen finanszírozási helyzetükben – nem képesek
forrásokat delegálni, éppen ezért lenne javasolt, hogy több szak, szakirány, netán intézmény
együttműködésével, pályázati források bevonásával tegyen kísérletet erre a felsőoktatás.
Mivel ilyen nagy számú gazdálkodó szervezettől, ennyire közvetlen módon nem kap a
felsőoktatás visszacsatolást a kibocsátás minőségéről, jelen körülmények között ”luxus” lenne
ezeket az információkat figyelmen kívül hagyni. Mivel az oktatási intézményeket semmi sem
teszi érdekelté a kibocsátás minőségének fejlesztésében, várható, hogy ezen javaslattal csak
akkor élnek, ha erre törvényi úton kötelezik az intézményeket. Gazdálkodó szervezetek
részletes tájékoztatása a hallgatók tudásáról és szakmai gyakorlat során elsajátítandó
ismeretekről
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Tanulmányunkban azonosítottuk a szakmai gyakorat során keletkező informálatlanság
problémáját, melyre a következő javaslatot fogalmaztuk meg.
A felsőoktatási intézmények részéről szükséges lenne szakonként/szakirányonként, esetleg
évfolyamonként, egy ismertető anyag kidolgozására, melyet úgynevezett tudástükör
formájában tájékoztató inforációkat tartalmaz a gazdálkodó szervezetek számára. A
tudástükörnek be kell mutatni, hogy
c adott szakról és évfolyamról érkező hallgató a szakmai gyakorlat elkezdésének
időpontjáig, milyen kompetenciákra, elméleti és gyakorlati tudásra tett szert
tanulmányai során, és milyen mélységben;
c az adott évfolyamáról érkező hallgató számára milyen szakmai kérdésköröket
jelöl ki a felsőoktatási intézmény, melyeket a gyakorlat során a hallgatónak –
tudás, készség, képesség szintjén – meg kellene ismernie, illetve el kell
sajátítania.
Ezeknek az információknak a birtokában a gazdálkodó szervezeten belüli konzulens tudni
fogja, hogy milyen munkakörbe „helyezze el” a hallgatót, és pontosan mit és milyen
mélységben várhat el a szakmai gyakorlatostól. A felsőoktatási intézmény ezzel a
tájékoztatással feszültséghelyzeteket, elégedetlenség-érzést, csalódást tud elkerülni, így lehet
mind a hallgató, mind a gazdálkodó szervezet számára a lehető leghatékonyabb a szakmai
gyakorlat tartalma. A dokumentumban minden, a szak/szakirány számára és a szakmai
gyakorlat szempontjából fontos kompetenciát nevesíteni érdemes, amelyet a hallgató a szakon
tanult. Minden egyes nevesített kompetenciával kapcsolatban érdemes bemutatni, hogy mi a
tartalma, és az adott hallgató milyen mélységben sajátította el. A tudástükör elkészíthető az
egyes szakok akkreditációs dokumentációjából, kiegészítve a szakfelelős és az oktatók
tematikájának hangsúlyosabb elemeivel (egyéni mérlegelés lehetősége)

3. Jogszabály változtatással a szakmai gyakorlat elterjedésének ösztönzése érdekében
A szakmai gyakorlat jogi hátterének vizsgálata során kiderült, hogy míg a közép és felsőfokú
szakképzés esetén a hallgató és a gazdálkodó szervezet számára is ösztönzőket biztosít a
szabályozás, addig a felsőoktatási szakmai gyakorlat keretében csak egyetlen ilyen
ösztönzőről, kedvezményről tudunk beszámolni (a szakképzési törvény alapján). Javasolt
lenne a felsőoktatási szakmai gyakorlati rendszer szereplőit ösztönzők kidolgozása, mind a
gazdálkodó szervezetek, mind a hallgatók számára.
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Mivel a szakképzés keretében adott kedvezmények, ösztönzők bevezetése további ellenőrzési
és dokumentációs rendszerek kidolgozását hozták, a szakmai gyakorlat hatékonyságának,
szabályozottságának a szempontjából javasolt lenne – a szakképzési tapasztalatok
felhasználásával – hasonló ellenőrzési, dokumentációs rendszerek törvényi és módszertani
kidolgozása.

Igazodás a munkaerőpiaci kereslethez
A közbeszédben is, és a megkérdezett 45 munkaerő-közvetítő cég többsége is úgy véli, hogy
munkaerőpiaci kereslethez való igazodás, akár mennyiségi, akár tartalmi szempontokból
egyaránt, a képző intézmények: az egyetemek és főiskolák feladata. Ezenközben az is
közismert, hogy a képző intézmények viselkedését nem a munkaerőpiaci alkalmazkodás,
hanem
z

z

Az OKM által meghatározott, az államilag finanszírozott helyekre vonatkozó
keretszámok, valamint ezeken a kereteken belül, de „önköltséges” formában ezen túl is a
A tanulói kereslet határozza meg. A jelenlegi rendszerben a tanulói kereslet eloszlása
mentén alakul ki a finanszírozott és önköltséges „helyek” eloszlása is. Csak azok az
intézmények – amelyek így a sor végére kerülve nem jutnak elegendő jelentkezőhöz –
kényszerülnek rá a stratégia-váltásra. Ennek legkézenfekvőbb módja, ha az úgynevezett
divatos szakmák oktatása felé fordulnak. Ezek túlnyomó többsége még a korábbiaknál is
intenzívebben „hivatkozik” a tanulói, mintsem a munkaerőpiaci keresletre. Így a
jelentkezők elosztódási mechanizmusa a jelentkezők által elért felvételi pontszámon, a
munkaerőpiaci keresletre vonatkozó ismeretein, ez utóbbi ismeretek komolyan vételének
mértékén, és a jelentkezők, illetve családjuk fizetőképességén múlik.
Érdemes észrevenni, hogy
• a jelentkezők elosztódása nem a munkaerőpiaci, hanem a jelentkezői kereslet
alapján történik.
• E folyamat csak sok év alatt kényszeríti a képző intézményeket a képzési kínálatuk
módosítására és a módosítás irányát sem a munkaerőpiaci kereslet határozza meg.
• A központi szabályozás csupán a nagyon alacsony felvételi pontszámoknál
korlátozza a felvehető létszámot. Napjaink gyakorlata szerint ez a korlát igen
puha, és nem tükrözi sem a teljes diplomás szükségletet, és nem igazodik – a
ponthatárok eszközével – az egyes szakmacsoportokban elengedhetetlenül
szükséges belépési felkészültséghez.
• Nyilvánvaló, hogy e kormányzati szabályozás mögött
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•

A kormányzati konfliktuskerülés áll, ti: nem akarja korlátok közé szorítani sem a
képző intézményeket, sem a diplomára vágyó népességet.
Az is nyilvánvaló, hogy olyan körülmények között teremt a kormányzat korlátlan
továbbtanulási lehetőségeket, amikor a diákság nem rendelkezik a jó, a biztos
döntéshez szükséges információkkal, illetve még nem képes a munkaerőpiaci kereslet
realitásait értékelni.
Fontos megjegyezni, hogy
• A ma működő térítési rendszer - megtámogatva a diákhitellel - nem állítja valóban
súlyos döntés elé a jelentkezőket, nem érzékelteti velük, hogy olyan „befektetési
döntést” hoznak, amely jövőjükre súlyos következménnyel járó veszteséget is
okozhat.
• Az „önköltség” nem fejezi ki a tényleges ráfordításokat, s ezért nem orientálja,
készteti stratégiaváltásra sem az egyetemeket, sem a hallgatókat.

4. Vállalatok és a képzők közötti együttműködés fejlesztése
A legnagyobb multinacionális vállalatok gyakran kezdeményezik az együttműködést. Ennek
pénzügyi alapját a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teremti meg. E vállalati körnek
számos érdeke lehet az együttműködés létrehozására. A legfontosabbak az alábbiak:
z

z

z

z
z

Utánpótlás biztosítása, toborzási szándék, a hallgatók vállalat iránti érdeklődésének
felkeltése;
A végzősök közötti válogatás lehetőségének megteremtése szakdolgozatíró, és
gyakornoki programokkal;
Cégspecifikus tudások elsajátíttatásának „betolása” a képzési időbe. Önálló
tanszékek, laboratóriumok felállítása, saját cégspecifikus szakirány felállítása,
működésének finanszírozása;
Kutatás-fejlesztési együttműködés kialakítása a képző intézménnyel;
Oktatói-kutatói tudástranszfer lehetőségeinek megteremtése a vállalat irányában.

Természetes, hogy a kezdeményező vállalatok érdekeik alapján működnek. Bizonyosra
vehető, hogy a kezdetben rövid távú érdekalapú együttműködés közép-, és hosszú távúvá tud
válni. A probléma az, hogy a kisebb cégek nem képesek ilyen kezdeményezésekre, mert
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z

z

z
z

z
z

az általuk mozgósítható képzési hozzájárulás mértéke túl kicsi, ami nem feltétlenül
vonzó a képzők számára, és az együttműködés „terhei” nem állnak arányban a
várható intézményi „hasznokkal”;
munkaerőigényeik változóak, és kismértékűnek mondhatóak, évente maximum
egy-két fő;
gyakornok fogadási kapacitásuk (mentorálás) szűkös;
Véleményeiket, szükségleteiket egyesével nem érzik elég megalapozottnak, de
kapacitásaik sincsenek ahhoz, hogy a képzés tartalmával kapcsolatos elvárásaikat
megfogalmazzák;
Nincsenek olyan fórumok, ahol elmondhatnák igényeiket;
Nincsenek olyan közvetítő szervezetek, amelyektől segítséget kaphatnának.

Ugyanakkor látni kell, hogy a kis- és középvállalatok foglalkoztatják a diplomás munkaerő
legalább 40 százalékát, azaz együttvéve igen lényeges befogadó-kapacitást képviselnek.
Véleményünk szerint szükséges lenne megtalálni a KKV-k egyetemi/felsőoktatási
kapcsolatteremtésének módjait.
A HR- cégekkel készített interjúk nem adnak információt a közszféra elvárásiról, e szféra és a
képző intézmények közötti kapcsolatokról. Ennek közvetlen oka, az, hogy a közszféra igen
ritkán veszi igénybe a munkaerő-közvetítő cégek szolgáltatásait. Azonban ezen túlmenően
élünk a gyanúperrel, hogy a közszféra felsőoktatási kapcsolatai jóval gyengébbek a piaci
széféra kapcsolatainál. Azaz kevésbé fogalmazzák meg elvárásaikat, mert kevésbé érzékelik a
betanítás költségeit, az időveszteséget. Az is valószínű, hogy a közszféra kevésbé
üzemszerűen, azaz „kötött technológia mentén” dolgozik, s ezért jobban el tudja fogadni a
feladatmegvalósítás esetleges, egyéni módjait. Hozzájárulhat ehhez a köztisztviselői, és
közalkalmazotti
munkaviszony
létezése,
amely
erősen
korlátozza
a
teljesítménykövetelmények számonkérhetőségét, az elmaradó teljesítmény szankcionálásának
lehetőségeit. Bár az alábbi interjú szerint e területen is vannak változások:
„Kerestek már alkalmazottakat a közszféra számára. Változóban van az a
sztereotípia, hogy ’kevesebbet kell dolgozni, kevesebb pénzért, kevesebb
elvárással’. Úgy érzem, hogy az olló zárul a közszféra és a versenyszféra között.
10-15 éve még elképzelhetetlen lett volna az átjárás. Ma viszont a
háttérintézmények révén van összemosódás a két szféra között. Ugyanolyan
jellegű elvárások vannak, de a szint egy kicsit alacsonyabb.”
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5. Pályára lépés segítése – pályaorientáció
Interjúalanyaink tapasztalatai szerint a pályaorientáció megoldatlan a tanulók egész iskolai
pályafutása során, így az általános-, a közép-, és felsőfokú képzésük folyamán is. A
pályaorientáció, abban a felfogásban, ahogyan ezt a munkaerő-közvetítő cégek mindennapi
tapasztalataik alapján „felépítették”, - amellyel magunk is tudunk azonosulni - egyszerre
munkapszichológiai, tapasztalati és információközvetítői tevékenység. Minden
életszakaszban szükség van tehát arra, hogy az érintett tanuló, hallgató az iskola által
közvetített, többnyire elméleti tudásának birtokában ismereteit és tapasztalatait bővítse.
A középiskolai oktatással kapcsolatban ritkábban kerül szóba a gyakorlat-orientált oktatás
kérdése. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy egy-egy tantárgyat valamilyen szakmával
kellene beazonosítani, de azt biztosan magában foglalja, hogy kapcsolatot kellene teremteni
az elméleti- és a mindennapi természeti, fizikai, gazdasági, társadalmi folyamatok között. De
még tovább is lehetne lépni, és meg lehetne mutatni, hogy e folyamatok beavatkozások
(munka) révén alakulnak, illetve jönnek létre, feladatot adva és megélhetést nyújtva nap, mint
nap a társadalom tagjainak.
Általában teljes egyetértés mutatkozik a szakemberek között a tekintetben, hogy a
pályaorientáció nem azonosítható be a pályaválasztás egy meghatározott időpontban
jelentkező döntésével. Mégis, mintha az élet, a jövő, a jövedelemszerzés kényszere ki lenne
iktatva az iskolai életből.
Ennek negatív következményeit az egyetemeken is, sőt a pályára lépni szándékozókkal
találkozó munkaerő-közvetítők is érzik, amikor azt látják, hogy a fiatal diplomás nem tudja,
hogy mit is akar csinálni. Ez a tájékozatlanság, a jövő elképzelésének hiánya feltűnik az
egyetemi oktatóknak is, amikor a céltalanságot, az ambíciók hiányát, a tanulás iránti
elkötelezettség hiányát észlelik.
Kétségtelen tény, hogy a felsőoktatás már nem lehet alkalmas arra, hogy egymagában oldja
meg azokat a feladatokat, amelyeket a közoktatásnak kellett volna abban az életperiódusban,
azaz tehát a fiatalokat képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő módon történő pályára
orientálását. Nem lehet kérdéses, hogy a pályaorientáció hazai állapotának anomáliáit az
egyetemek/főiskolák csak elszenvedni képesek, ellene tenni nem tudnak. Mi csak arra
szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy amíg ez a helyzet jelen állapotában fennáll, a
felsőoktatási intézmények is képesek enyhíteni valamelyest ezeken a problémákon. Világos,
érthető tantervekkel, jól megszervezett alap- és mesterképzéssel (a közöttük lévő különbségek
láthatóvá tételével); a hallgatók értelmes szakmai gyakorlatra való ösztönzésével nagyobb
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
esély nyílik arra, hogy a hallgatók legalább egyetemi/főiskolai éveik alatt megfelelő
tanulmányi/szakmai döntéseket hozzanak.
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

MELLÉKLETEK

Munkaerő kereslet és kínálat egybevetése

Észak –Magyarország
Dél-Alföld
Észak Alföld
Közép –Magyarország
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Észak-Magyarország- szerkezeti áttekintés
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Észak-Magyarország
Felsőfokú vezető, irányító
Középfokú vezető, irányító
Felsőfokú műszaki (mérnök)
Középfokú műszaki (technikus)
Oktatási
Felsőfokú egyészségügyi
Középfokú egyészségügyi
Felsőfokú kulturális, sport
Középfokú kulturális, sport
Felsőfokú közigazgatási
Középfokú közigazgatási
Felsőfokú média szakemberek

Kielégített kereslet

Középfokú nyomdaipari

Kibocsátás többlete

Élelmiszeripari
Ruha, cipő ipari

Kibocsátás hiánya

Textil ipari
Fa-, bútor ipari
Fém-, gépipari
Műszeripari
Építőipari
Építőanyag, vegyipari
Mezőgazdasági
Kereskedelmi, vendéglátóipari
Szállítási, raktározási
Víz-, villamosenergiipari
Kiegészítő foglalkozások
Gép- és berendezéskezelők
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évente keresett személyek becsült száma

3K CONSENS IRODA

274

Változásmenedzsment • Térség- és gazdaságfejlesztés • Munkaügyi kapcsolatok • Humán menedzsment • Szervezetfejlesztés • Tréning
Budapest 1125 Diósárok 2.
Tel /Fax: 356-1081, 214-6187 Email: consens@mail.datanet.hu, www.3kconsens.hu

Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Borsod-Abaúj-Zemplén megye szerkezeti áttekintés

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsőfokú vezető, irányító
Középfokú vezető, irányító
Felsőfokú műszaki (mérnök)
Középfokú műszaki (technikus)
Oktatási
Felsőfokú egyészségügyi
Középfokú egyészségügyi
Felsőfokú kulturális, sport
Középfokú kulturális, sport
Felsőfokú közigazgatási
Középfokú közigazgatási
Felsőfokú média szakemberek
Középfokú nyomdaipari
Élelmiszeripari
Ruha, cipő ipari
Textil ipari
Fa-, bútor ipari

Kielégített kereslet

Fém-, gépipari

Kibocsátás többlete

Műszeripari
Építőipari

Kibocsátás hiánya

Építőanyag, vegyipari
Mezőgazdasági
Kereskedelmi, vendéglátóipari
Szállítási, raktározási
Víz-, villamosenergiipari
Kiegészítő foglalkozások
Gép- és berendezéskezelők
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évente keresett személyek becsült száma
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Felsőfokú műszakiak együtt
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata Borsod-AbaújZemplén megye
Felsőfokú műszakiak együtt
Természettudományi
foglalkozású
Élelmiszeripari mérnök
Fa- és könnyűipari mérnök
Környezetvédelmi mérnök

Kielégített kereslet

Közlekedési mérnök

Kibocsátás többlete

Vegyészmérnök

Kibocsátás hiánya

Agrármérnök
Építő-, építészmérnök
Villamosmérnök
Gépész-, kohómérnök
Földmérő-, és bánya
mérnök
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évente keresett személyek becsült száma
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Vezetés, irányítás felsőfokú szakemberei
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Vezetés, irányítás felsőfokú szakemberei
Irodai, ügyviteli
foglalkozás (felsőfok)

Kielégített kereslet

Informatikus, felsőfokú
(v)

Kibocsátás többlete
Kibocsátás hiánya

Kereskedelmi,
felsőfokú (v)
Gazdasági, felsőfokú
(v)
Üzemgazdász,
ügyvitelszervező (ff)
Műszaki, felsőfokú (v)
Jogi foglalkozású (v)

-400
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0
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évente keresett személyek becsült száma

Oktatás felsőfokú
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Oktatási felsőfokú
Pedagógiai kiegészítő
foglalkozások
Speciális. oktatók,
nevelők
Óvónő

Kielégített kereslet
Kibocsátás többlete
Kibocsátás hiánya

Alapfokú iskolai oktató
Középfokú tanintézeti
tanárok, oktatók (v)
Felsőfokú tanintézeti
tanárok, oktató
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évente keresett személyek becsült száma
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
Egészségügyi, szociális felsőfokú
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Egészségügyi, szociális felsőfokú
Pszichológus
Szociálpolitikus és szociális munkás
Ápolónő, ápoló (felsőfok)
Gyógytornász. védőnő, mentős, stb.
(felsőfok)
Kielégített kereslet

Gyógyszerész (v)

Kibocsátás többlete
Állorvosok

Kibocsátás hiánya

Orvos, fogorvos (v)
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évente keresett személyek becsült száma
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Felsőfokú közigazgatási

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Felsőfokú közigazgatási foglalkozás-szakmacsoportok
Oktatásügyi igazgatási (felsőfok)

Kielégített kereslet
Szociális és munkaerőpiaci igazgatási fogl.
(felsőfok)

Kibocsátás többlete
Kibocsátás hiánya

Egészségügyi igazgatási foglalkozások
(felsőfokú)
Közigazgatási, érdekvédelemi felsőfokú,
vezető

-500

-300
-100
100
évente keresett személyek becsült száma
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Dél-Alföld szerkezeti áttekintés
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Dél-Alföld
Felsőfokú vezető, irányító
Középfokú vezető, irányító
Felsőfokú műszaki (mérnök)
Középfokú műszaki (technikus)
Oktatási
Felsőfokú egyészségügyi
Középfokú egyészségügyi
Felsőfokú kulturális, sport
Középfokú kulturális, sport
Felsőfokú közigazgatási
Középfokú közigazgatási
Felsőfokú média szakemberek

Kielégített kereslet

Középfokú nyomdaipari

Kibocsátás többlete

Élelmiszeripari
Ruha, cipő ipari

Kibocsátás hiánya

Textil ipari
Fa-, bútor ipari
Fém-, gépipari
Műszeripari
Építőipari
Építőanyag, vegyipari
Mezőgazdasági
Kereskedelmi, vendéglátóipari
Szállítási, raktározási
Víz-, villamosenergiipari
Kiegészítő foglalkozások
Gép- és berendezéskezelők
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Csongrád megye szerkezeti áttekintés
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Csongrád megye
Felsőfokú vezető, irányító
Középfokú vezető, irányító
Felsőfokú műszaki (mérnök)
Középfokú műszaki (technikus)
Oktatási
Felsőfokú egyészségügyi
Középfokú egyészségügyi
Felsőfokú kulturális, sport

Kielégített kereslet

Középfokú kulturális, sport
Felsőfokú közigazgatási

Kibocsátás többlete

Középfokú közigazgatási
Felsőfokú média szakemberek

Kibocsátás hiánya

Középfokú nyomdaipari
Élelmiszeripari
Ruha, cipő ipari
Textil ipari
Fa-, bútor ipari
Fém-, gépipari
Műszeripari
Építőipari
Építőanyag, vegyipari
Mezőgazdasági
Kereskedelmi, vendéglátóipari
Szállítási, raktározási
Víz-, villamosenergiipari
Kiegészítő foglalkozások
Gép- és berendezéskezelők
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Felsőfokú műszakiak együtt

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata Csongrád megye
Felsőfokú műszakiak együtt
Természettudományi
foglalkozású
Élelmiszeripari mérnök

Fa- és könnyűipari mérnök

Kielégített kereslet

Környezetvédelmi mérnök

Kibocsátás többlete
Közlekedési mérnök

Kibocsátás hiánya
Vegyészmérnök

Agrármérnök

Építő-, építészmérnök

Villamosmérnök

Gépész-, kohómérnök
Földmérő-, és bánya
mérnök
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évente keresett személyek becsült száma
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
Vezetés, irányítás felsőfokú szakemberei
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Csongrád megye
Vezetés, irányítás felsőfokú szakemberei
Irodai, ügyviteli
foglalkozás (felsőfok)

Kielégített kereslet

Informatikus, felsőfokú
(v)

Kibocsátás többlete

Kereskedelmi, felsőfokú
(v)

Kibocsátás hiánya

Gazdasági, felsőfokú (v)
Üzemgazdász,
ügyvitelszervező (ff)
Műszaki, felsőfokú (v)

Jogi foglalkozású (v)
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évente keresett személyek becsült száma
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Oktatási felsőfokú

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Csongrád megye
Oktatási felsőfokú
Pedagógiai kiegészítő
foglalkozások
Speciális. oktatók,
nevelők

Kielégített kereslet
Kibocsátás többlete

Óvónő

Kibocsátás hiánya

Alapfokú iskolai oktató
Középfokú tanintézeti
tanárok, oktatók (v)
Felsőfokú tanintézeti
tanárok, oktató
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évente keresett személyek becsült száma
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
Egészségügyi, szociális felsőfokú
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Csongrád megye
Egészségügyi, szociális felsőfokú
Pszichológus
Szociálpolitikus és szociális munkás

Kielégített kereslet
Ápolónő, ápoló (felsőfok)

Kibocsátás többlete
Kibocsátás hiánya

Gyógytornász. védőnő,
mentős, stb. (felsőfok)
Gyógyszerész (v)
Állorvosok
Orvos, fogorvos (v)
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évente keresett személyek becsült száma
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Felsőfokú közigazgatási foglalkozás-szakmacsoportok

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Csongrád megye
Felsőfokú közigazgatási foglalkozás-szakmacsoportok
Oktatásügyi igazgatási (felsőfok)

Kielégített kereslet
Kibocsátás többlete
Kibocsátás hiánya

Szociális és munkaerőpiaci igazgatási fogl.
(felsőfok)
Egészségügyi igazgatási foglalkozások
(felsőfokú)
Közigazgatási, érdekvédelemi felsőfokú,
vezető
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Bács-Kiskun megye -szerkezeti áttekintés

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Bács-Kiskun megye
Felsőfokú vezető, irányító
Középfokú vezető, irányító
Felsőfokú műszaki (mérnök)
Középfokú műszaki (technikus)
Oktatási
Felsőfokú egyészségügyi
Középfokú egyészségügyi
Felsőfokú kulturális, sport
Középfokú kulturális, sport
Felsőfokú közigazgatási
Középfokú közigazgatási
Felsőfokú média szakemberek
Középfokú nyomdaipari
Élelmiszeripari
Ruha, cipő ipari
Textil ipari
Fa-, bútor ipari

Kielégített kereslet

Fém-, gépipari

Kibocsátás többlete

Műszeripari
Építőipari

Kibocsátás hiánya

Építőanyag, vegyipari
Mezőgazdasági
Kereskedelmi, vendéglátóipari
Szállítási, raktározási
Víz-, villamosenergiipari
Kiegészítő foglalkozások
Gép- és berendezéskezelők
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Felsőfokú műszakiak együtt

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata Bács-Kiskun
megye
Felsőfokú műszakiak együtt
Természettudományi
foglalkozású
Élelmiszeripari mérnök
Fa- és könnyűipari mérnök

Kielégített kereslet
Környezetvédelmi mérnök

Kibocsátás többlete
Közlekedési mérnök

Kibocsátás hiánya
Vegyészmérnök
Agrármérnök
Építő-, építészmérnök
Villamosmérnök
Gépész-, kohómérnök
Földmérő-, és bánya
mérnök
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évente keresett személyek becsült száma
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Vezetés, irányítás felsőfokú szakemberei
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Bács-Kiskun megye
Vezetés, irányítás felsőfokú szakemberei
Irodai, ügyviteli
foglalkozás (felsőfok)

Kielégített kereslet
Kibocsátás többlete

Informatikus, felsőfokú (v)

Kibocsátás hiánya
Kereskedelmi, felsőfokú
(v)
Gazdasági, felsőfokú (v)
Üzemgazdász,
ügyvitelszervező (ff)
Műszaki, felsőfokú (v)

Jogi foglalkozású (v)
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évente keresett személyek becsült száma
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Oktatási felsőfokú

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Bács-Kiskun megye
Oktatási felsőfokú
Pedagógiai kiegészítő
foglalkozások
Speciális. oktatók,
nevelők

Kielégített kereslet
Kibocsátás többlete
Kibocsátás hiánya

Óvónő
Alapfokú iskolai oktató
Középfokú tanintézeti
tanárok, oktatók (v)
Felsőfokú tanintézeti
tanárok, oktató
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-200
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0
100
évente keresett személyek becsült száma
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Egészségügyi, szociális felsőfokú
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Bács-Kiskun megye
Egészségügyi, szociális felsőfokú
Pszichológus
Szociálpolitikus és szociális munkás
Ápolónő, ápoló (felsőfok)

Kielégített kereslet
Kibocsátás többlete

Gyógytornász. védőnő,
mentős, stb. (felsőfok)
Gyógyszerész (v)

Kibocsátás hiánya
Állorvosok
Orvos, fogorvos (v)
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-130

-110
-90
-70
-50
-30
évente keresett személyek becsült száma
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Felsőfokú közigazgatási foglalkozás-szakmacsoportok

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Bács-Kiskun megye
Felsőfokú közigazgatási foglalkozás-szakmacsoportok
Oktatásügyi igazgatási (felsőfok)

Kielégített kereslet
Kibocsátás többlete
Kibocsátás hiánya

Szociális és munkaerőpiaci igazgatási fogl.
(felsőfok)
Egészségügyi igazgatási foglalkozások
(felsőfokú)
Közigazgatási, érdekvédelemi felsőfokú,
vezető
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-400
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-200
-100
évente keresett személyek becsült száma
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
Közép-Magyarország-szerkezeti áttekintés
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Közép-Magyarország összesen
Felsőfokú vezető, irányító
Középfokú vezető, irányító
Felsőfokú műszaki (mérnök)
Középfokú műszaki (technikus)
Oktatási
Felsőfokú egyészségügyi
Középfokú egyészségügyi
Felsőfokú kulturális, sport
Középfokú kulturális, sport
Felsőfokú közigazgatási
Középfokú közigazgatási
Felsőfokú média szakemberek

Kielégített kereslet

Középfokú nyomdaipari
Élelmiszeripari

Kibocsátás többlete

Ruha, cipő ipari

Kibocsátás hiánya

Textil ipari
Fa-, bútor ipari
Fém-, gépipari
Műszeripari
Építőipari
Építőanyag, vegyipari
Mezőgazdasági
Kereskedelmi, vendéglátóipari
Szállítási, raktározási
Víz-, villamosenergiipari
Kiegészítő foglalkozások
Gép- és berendezéskezelők

-10000

-5000

0

5000
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15000
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Budapest-szerkezeti áttekintés
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Budapest

Felsőfokú vezető, irányító
Középfokú vezető, irányító
Felsőfokú műszaki (mérnök)
Középfokú műszaki (technikus)
Oktatási
Felsőfokú egyészségügyi
Középfokú egyészségügyi
Felsőfokú kulturális, sport
Középfokú kulturális, sport
Felsőfokú közigazgatási
Középfokú közigazgatási
Felsőfokú média szakemberek
Középfokú nyomdaipari
Élelmiszeripari
Ruha, cipő ipari
Textil ipari

Kielégített kereslet

Fa-, bútor ipari
Fém-, gépipari

Kibocsátás többlete

Műszeripari
Építőipari

Kibocsátás hiánya

Építőanyag, vegyipari
Mezőgazdasági
Kereskedelmi, vendéglátóipari
Szállítási, raktározási
Víz-, villamosenergiipari
Kiegészítő foglalkozások
Gép- és berendezéskezelők
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?
Felsőfokú műszakiak

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata Budapest
Felsőfokú műszakiak együtt
Természettudományi
foglalkozású
Élelmiszeripari mérnök

Fa- és könnyűipari mérnök

Kielégített kereslet

Környezetvédelmi mérnök

Kibocsátás többlete

Közlekedési mérnök

Kibocsátás hiánya

Vegyészmérnök

Agrármérnök

Építő-, építészmérnök

Villamosmérnök

Gépész-, kohómérnök
Földmérő-, és bánya
mérnök
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Vezetés, irányítás felsőfokú szakemberei
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Budapest
Vezetés, irányítás felsőfokú szakemberei

Kielégített
kereslet

Irodai, ügyviteli
foglalkozás (felsőfok)
Informatikus,
felsőfokú (v)

Kibocsátás
többlete

Kereskedelmi,
felsőfokú (v)

Kibocsátás
hiánya

Gazdasági, felsőfokú
(v)
Üzemgazdász,
ügyvitelszervező (ff)
Műszaki, felsőfokú (v)
Jogi foglalkozású (v)
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Oktatási felsőfokú

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Budapest
Oktatási felsőfokú
Pedagógiai kiegészítő
foglalkozások
Speciális. oktatók,
nevelők

Kielégített kereslet
Kibocsátás többlete
Kibocsátás hiánya

Óvónő
Alapfokú iskolai oktató
Középfokú tanintézeti
tanárok, oktatók (v)
Felsőfokú tanintézeti
tanárok, oktató
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Egészségügyi, szociális felsőfokú
A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Budapest
Egészségügyi, szociális felsőfokú
Pszichológus

Szociálpolitikus és szociális munkás

Ápolónő, ápoló (felsőfok)

Kielégített kereslet
Gyógytornász. védőnő,
mentős, stb. (felsőfok)

Kibocsátás többlete
Kibocsátás hiánya

Gyógyszerész (v)

Állorvosok

Orvos, fogorvos (v)

-300

-100
100
300
500
évente keresett személyek becsült száma
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Úton a gyakorlatorientált felsőoktatás felé?

Felsőfokú közigazgatási

A munkaerőkereslet és kínálat kapcsolata
Budapest
Felsőfokú közigazgatási foglalkozás-szakmacsoportok
Oktatásügyi igazgatási (felsőfok)

Kielégített kereslet
Kibocsátás többlete

Szociális és munkaerőpiaci igazgatási
fogl. (felsőfok)

Kibocsátás hiánya

Egészségügyi igazgatási foglalkozások
(felsőfokú)
Közigazgatási, érdekvédelemi felsőfokú,
vezető
-1000

-500 keresett személyek
0
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becsült száma
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