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A fiatalok pályaorientációs döntései 

az iskola és a családi háttér tükrében  

Bevezetés 

Az egyén gazdasági aktivitásának, munkaerő-piaci érvényesülésének meghatározó eleme 

az iskolai végzettség, melynek emelkedésével jelentős javulás tapasztalható a foglalkozta-

tási színvonalában. A KSH adataiból mindemellett az is kiderül, hogy a munkanélküliség 

a kedvezőbb végzettséggel rendelkezőket kevésbé érinti. A magasabb iskolázottsági szint 

elérése mellett egyre inkább előtérbe kerül a munkaerő-kereslethez igazodó piacképes 

szakma elsajátítása, mely javíthatja az egyén munkaerőpiaci lehetőségeit. 

A fiatalok jövőbeli elképzeléseit, munkaerőpiaci elvárásait sokan, sokféle megközelítés-

ből vizsgálták már. Mi magunk is kutattuk a fiatalok értékválasztással, munkaerőpiaci el-

várásokkal, családalapítással összefüggő attitűdjeit. Jelen munkánkban pedig arra vállal-

koztunk, hogy megvizsgáljuk, hogy vajon van-e különbség a gimnáziumba és a szakgim-

náziumba járó diákok továbbtanulási és munkaerőpiaci terveiben. Vajon a továbbtanulást 

vagy a munkába állást részesítik előnyben? Megfigyelhető-e a továbbtanuló és a végzést 

követően munkát vállaló fiatalok jellegzetes karaktercsoportjai? Ezekre a kérdésekre a vá-

laszt a 2017-ben lebonyolított vizsgálatunk eredményei alapján kívánjuk megadni.  

Vizsgálatunk fő magyarázó változójának – igazodva a lentebb bemutatott colmen-i té-

zishez – a szülők iskolai végzettségét és beosztását, valamint a család jövedelmi helyzetét 

tekintjük. Mindemellett az iskola hozzáadott értékére apellálva az iskola típusra szintén 

előrejelző változóként tekintünk. A témához kapcsolódó elméleti háttér felvillantása után, 

az empirikus munkánk jelenlegi témánkhoz kapcsolódó eredményeit kívánjuk bemutatni. 

A lehetséges elméleti megközelítések közül az emberi tőke elméleteket hívjuk segít ségül, 

melynek részletes bemutatására nem vállalkozunk, inkább egyfajta ízelítővel szolgálunk.  

Emberitőke-elméletek 

A tőke a közgazdasági elmélet szerint a gazdasági tevékenység alapja, s mint ilyen egyben 

termelési tényező. Már a klasszikus közgazdászok is jelentőséget tulajdonítottak a tudás-

nak, melyet a társadalomi differenciálódás, a társadalmi mobilitás forrásának tekintettek. 

Közülük elsőként William Petty és Adam Smith használta az emberi tőke fogalmát (Varga 

1998). A modern közgazdaságtanban a tőke fogalmának több szempontú vizsgálata az ’50-

es, ’60-as években kapott nagyobb hangsúlyt, mikor a közgazdászok kutatni kezdték a gaz-

dasági növekedés forrását. Az emberi tőke teóriájának első képviselői Schultz, Rosen és 

Coleman az emberi erőforrásokba és a fizikai tőkeállományba történő befektetések között 

kapcsolati viszonyt feltételezetek. Az emberi tőke koncepciójának első kidolgozója Schultz 

volt. Elmélete szerint a gazdaságilag racionálisan cselekvő egyénnek az emberi erőforrásba 

való beruházása a későbbiekben megtérül, oly módon, hogy a beruházás költségeit megha-

ladja annak haszna. A megtérülés egyik területe a munkaerőpiac. Schultz e gondolatkör 

mentén dolgozta ki az emberitőke-beruházás fogalmát. Az emberi tőke beruházást a gaz-

dasági növekedés motorjaként definiálta. (Lengyel és Szántó 1998) 

Rosen szerint, „az emberi tőke olyan tőke, melyet az emberek képességei és produktív 

ismeretei alkotnak” (Rosen 1998:71). Schultz ennél tágabb értelemben gondolkodott az 

emberi tőkét alkotó tényezőkről. A tudás megszerzésén, az oktatásba való befektetésen túl 
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a fejlődés forrásának tekinti a javuló egészségi állapotot, a születéskor várható átlagos élet-

kort, a csecsemőhalandóság csökkenését, a gyermeknevelésre fordított családi erőforrások 

növekedését. (Schultz 1998) 

Az emberi tőke gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának másik aspektusa a szegény-

ség problematikájának kezeléséhez fűződik. A közgazdászok érdeklődése így a jövedelem 

és a kereset egyének közötti elosztásának magyarázatára irányult. Ezzel összefüggésben 

azt találták, hogy a tanulás és az egyéni gazdasági siker között kapcsolat van. Az 

emberitőke-befektetés jövedelmi hatását körbejáró elemzési terület fogalmi kereteit Becker 

dolgozta ki. Elméletének középpontjában a beruházás hozadékrátája állt, mely szerint „a 

racionálisan cselekvő egészen addig a pontig folytatja a beruházást, amíg a befektetés 

marginális hozadékrátája egyenlő nem lesz a pénzalap lehetőségköltségével”  (Rosen 

1998:74), tehát a jövedelem növekedése az addigi beruházás költségeit kompenzálja . 

Az emberitőke-elmélet szerint, az egyén az oktatásba, képzésbe történő bekapcsolódását 

egyfajta beruházásként értelmezi, melynek költségei ettől eltérő időpontban a munkaerő-

piacon térülnek meg (Varga 1998). Az emberi tőke fejlesztésére irányuló befektetés és 

megtérülés viszonyának vizsgálata a közgazdaságtanban mikroökonómiai alapokon nyug-

szik, a szociológiai aspektus a státusmegszerzési modellek gyakorlatát követi. A két meg-

közelítés közötti alapvető különbség, hogy míg a közgazdaságtan a befektetés/megtérülés 

viszonyát objektív mérce, materiális keretek mentén vizsgálja, addig a szociológiában az 

egyén szubjektív elégedettségi mutatói is megjelennek, mint magyarázó változók. Az is-

kolai végzettség gyengülő munkaerőpiaci esélyeket előrejelző hatásáról számolnak be a 

legfrissebb státuszmegszerzési vizsgálatok. (Altorjai és Róbert 2006) Bár, a diplomával 

rendelkezők aktivitási rátája magasabb, mint az alacsonyabb iskolai végzettségű csopor-

toké, 2000 óta esetükben is visszaesés tapasztalható. (Scharle 2008) 

Az emberi tőke ez egyén ismereteinek és képességeinek összessége.  (Zádori et al. 2016).  

Mikor az emberi tőkébe beruházunk, növeljük szakértelmünket, melynek előnyeit a mun-

kaerőpiacon élvezhetjük. Amennyiben a munka világában történő érvényesülésünket az 

emberi tőke hozamaként fogjuk fel, úgy az emberi tőke termelése növeli az egyén alkupo-

zícióját. Bár a szó klasszikus értelmében azt jelenti, hogy a rövidebb oldal elve értelmében 

azok vannak kedvezőbb helyzetben, azok alakítják a feltételeket a munkaerőpiacon , akik 

kevesebben vannak. Jelen esetben azt feltételezzük, hogy minél több emberi tőkére tesz 

szert valaki, annál inkább képes irányítani saját sorsát, annál inkább kizárhatja a külső 

korlátozó tényezőket a döntési mechanizmus során. Nem kell lejjebb adni a munkakörül-

mények, fizetéssel szemben támasztott igényéből. (Nemeskéri-Muity 2011, Muity-Nemes-

kéri 2014). 

A klasszikus közgazdaságtan képviselői közül elsőként Smith vizsgálta empirikusan, 

hogy az emberi tőkébe és a munkaerőpiacon hasznosítható képességekbe történő beruházás 

hogyan alakítja a jövedelmet és a bérstuktúrát. Marshall a család meghatározó szerepét 

emelte ki, mely szerint a család társadalmi és gazdasági státusza jelentősen befolyásolja a 

tanulással összefüggő döntésekei. (Idézi Fuchs 2003) A tanulással kapcsolatos döntést szá-

mos tényező alakítja. Ilyen például a családi háttér, az adott személy képessége, motiváci-

ója (Becker 1998). A képességek és készségek feltárása fontos eszköze lenne a tanácsadás, 

amelynek elérhetősége korlátozott az iskoláskorosztály számára (Móré 2012) Ezek a té-

nyezők jelentősen befolyásolják, korlátozhatják az oktatásba bekapcsolódás lehetőségét. 

Ezeket a korlátokat hivatott enyhíteni az oktatáspolitika azon intézkedései, melyek a hát-

rány jelenlétét – pl. felsőfokú intézményekbe való jelentkezés esetén a felvételi eljárásnál 

többletpont megajánlásával – kompenzálják. A tanulni vágyók pénzügyi lehetőségei hát-
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ráltatják a továbbtanulást, ugyanis a tandíj – még ha támogatott is –, a tanulással össze-

függő közvetlen költségek csak egy részét alkotja (Rosen 1998). Tehát a gazdasági hátrány 

jelentős magyarázó tényező a tanulással kapcsolatos döntések tekintetében.  

Az oktatásba való bekapcsolódás és a megszerzett jövedelem, a foglalkoztatási esélyek 

közötti kapcsolat igen erős. Azok az állások, melyek betöltéséhez magasabb iskolai vég-

zettség szükséges kedvezőbb alternatívát jelentenek, materiális és nem materiális szem-

pontok szerint is (Rosen 1998). A jövedelem emelkedésén túl, a magasabb iskolai végzett-

ség hozamaként értelmezhetők a jobb és egészségre kevésbé ártalmas munkakörülmények, 

a kényelmesebb munkavégzés, a megnövekedett szabadidő. Ezek az oktatás úgynevezett 

externális vagy járulékos hozamai. Rosen (1998) szerint, „a szabadidő mennyiségének és 

minőségének betudott értéket minden jóléti mércében számításba kell venni […]az emberi 

tőke jelentős értéket képvisel az otthoni termelésben azoknak az embereknek, különösen a 

nőknek a körében, akiknek a tevékenysége a piaci és a nem piaci szektor között váltakozók”  

(Rosen 1998:93). 

Empirikus munka bemutatása 

Empirikus munkánkban a középiskolások továbbtanulási, munkavállalási szándékát mér-

tük fel. Azt vizsgáltuk, hogy találunk-e különbséget a gimnáziumi illetve szakgimnáziumi 

tanulók jövőre vonatkozó terveiben és, hogy ezt a családi háttér miként befolyásolja. Az 

adatgyűjtést Debrecenben végeztük kvantitatív módszerrel. Mintánkba két gimnázium ke-

rült be (egy „általános”- és egy szakgimnázium), melynek 11. osztályos hallgatói körében 

teljes körű lekérdezést végeztünk. A vizsgálat alanyai nem csak debreceni lakosok, külön-

böző családtípusokból származók, eltérő szociális, gazdasági, társadalmi háttérrel rendel-

kezők. Kutató munkánkban a fiatalok, ezen belül is a végzés előtt álló középfokú tanulmá-

nyaikat folytató diákok tanulási motivációját, a családi háttér továbbtanulásra, munkavál-

lalásra gyakorolt szerepét, a tanulóknak a tanuláshoz való attitűdjét vizsgáltuk, valamint a 

munkaerő-piaci elvárásaira kérdeztünk rá.  

Vizsgálatunkkal egy korábbi nemzetközi kutatáshoz kapcsolódtunk (Youth in Central 

and Eastern European Cross-border Areas). Az említett nemzetközi kutatás kérdőívét rész-

ben adaptáltuk, mely a későbbiekben lehetővé teszi számunkra, hogy a vizsgálat hazai 

(nyíregyházi) vonatkozású eredményeit összevessük kutatásunk eredményeive l. 

Az adatok rögzítése és feldolgozása SPSS 24. statisztikai programcsomag segítségével 

történt. Elemző munkánkban egyváltozós és többváltozós elemzési technikákat alkalmaz-

tunk. Az elemzés során a leggyakrabban használt többváltozós elemzési formák közé tar-

tozott a kereszttábla-elemzés. A két változó közötti összefüggés bemutatására a Pearson-

féle khi-négyzet statisztikai tesztet alkalmaztuk. A kérdőív 44 kérdést tartalmazott, mely-

nek csak töredékét elemeztük tekintettel tanulmányunk témájára.  

Az empirikus vizsgálat eredményei 

Az elemző részben a középiskolások mintájának általános jellemzőit mutatjuk be az 

alapvető szociodemográfiai tényezőkre koncentrálva. Ezt követően a témánkhoz szorosan 

kapcsolódó továbbtanulási, munkavállalási motivációt meghatározó háttértényezők 

vizsgálatát vesszük górcső alá, különös tekintettel a szülők iskolai végzettségére, 

beosztására, a család jövedelmi helytetére és az iskolatípúsra. Előbbieket alapmegoszlások 

mentén, utóbbit keresztábla elemzésével és Khi-négyzet próbával értékeljük. 

Szociodemográfiai jellemzők 

A vizsgálatban résztvevő diákok arány 52-48%-ban oszlott meg a két gimnázium között. 

Az értékelhető kérdőívek száma 187 darab volt, a kiosztott 200-ból. Ezt kedvező 

válaszadási hajlandóságként értékeljük. Válaszadóink 64%-át a lányok, 37%-át fiúk 
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alkották. Lakóhely tekintetében a többség debreceni lakóhellyel rendelkezik, a Debrecen 

vonzáskörzetéből érkezők körében többen voltak a szakgimnazisták. A teljes minta 15%-a 

községi lakóhellyel rendelkezik. 

Szülők iskolai végzettsége 

A vizsgálatunkba bekerült fiatalok szülői háttere igen heterogén összetételű, legalábbis a 

teljes minta vonatkozásába. Az apák körében a középfokú végzettségűek (29,2%) illetve a 

szakiskolát/szakmunkásképzőt végzettek vannak a legtöbben (23,8%), ezt követi az egye-

temet (17,3%) és főiskolát (13,5%) végzettek aránya. Meglepően sokan, a megkérdezettek 

11,4%-a tudományos fokozattal rendelkezik. A diákok mindössze 1%-a számolt be arról, 

hogy apja legfeljebb nyolc általános iskolát végzett.  Az anyák körében ugyenezek az 

arányok a következők: 10,8; 32,0%; 18,4%; 22,7%; 9,2%; 3,8%. 

A két iskolát külön vizsgálva a szülők iskolai végzettségének polarizáltsága figyelhető 

meg. Az látjuk, hogy a gimnáziumba járó diákok szülei igen kedvező iskolázottsági 

paraméterekkel rendelkeznek. Körükben az országos trendhez viszonyítva (is) sokkal 

magasabb a felsőfokú végzettséggel és tudományos fokozattal bírók aránya és alacsonyabb 

az ez alatti iskolázotssági kategóriákban való jelenlétük. Ez a megállapítás az apákra és az 

anyákra is igaz. Míg a gimnazisták szüleinek meghatározó többsége diplomával 

rendelkezik (apa:70,4%, anya:78,4%) ), addig a szakgimnáziumba járó diákok szülei 

(apa:16,5%; anya: 24,8%) körében ennél alacsonyabb értékek jellemzőek. A szakgim-

nazisták körében magasabb a középfokú és az annál alacsonyabb iskolvégzettésgű szülő 

jelenléte mint a gimnáziumba járó diákokná. 

l.táblázat: A szülők iskolai végzettsége (%) 

Iskolai végzettség 
Apa Anya 

Össz. Gimn. Szakgimn. Össz. Gimn. Szakgimn. 

általános iskola 1,1 0,0 2,1 3,8 1,1 6,2 

szakiskola/ 

szakmunkásképző 
23,8 6,8 39,2 10,8 1,1 19,6 

szakközépiskola 10,8 4,5 16,5 13,0 4,5 20,6 

gimnázium 9,2 6,8 11,3 14,1 8,0 19,6 

technikum 9,2 6,8 11,3 4,9 3,4 6,2 

főiskola/alapképzés 13,5 18,2 9,3 22,7 26,1 19,6 

egyetem, mesterképzés 17,3 29,5 6,2 18,4 33,0 5,2 

tudományos fokozat 11,4 22,7 1,0 9,2 19,3 0,0 

nincs válasz 3,8 4,5 3,1 3,2 3,4 3,1 

Apa iskolai végzettsége/iskolatípus:p=0,000; Anya iskolai végzettsége/iskolatípus: p=0,000 

Szülők beosztása 

A szülők beosztás szerinti összetételében szintén a gimnáziumban tanuló szülők felé billen 

el a mérleg nyelve. A hierarchia felső részében elhelyezkedő igazgató, cégvezetőségi tag, 

vezető, képviselő, felsőfokú végzettségű szakember közé tartozik az apák 27,6%-a és az 

anyák 38,4%-a.  

A két iskolát külön vizsgálva a gimnáziumban tanuló diákok szüleinek előnye rajzolódik 

ki, körükben az apák 45,4%-a, az anyák 57,9%-a tartozik ehhez a csoporthoz. A szakgi-

misek esetében ezek az adatok az apáknál 11,4%, az anyáknál 20,6%. A beosztási hierar-

chia alsó szegmensében elhelyezkedő szakmunkás, betanított, segédmunkás, mezőgazda-

sági munkavállaló kategóriába sorolták a fiatalok az apák több mint egynegyedét (27,8%) 

és az anyák 14,1%-át. A gimnáziumba járó diákok szülei alureprezentáltak ezekben a ka-

tegóriákban a szakgimnáziumba járó gyerekek szüleihez képest. 
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2. táblázat: A szülők beosztása (%) 

Beosztás 
Apa Anya 

Össz. Gimn. Szakgimn. Össz. Gimn. Szakgimn. 

igazgató, cégvezetőségi tag, 

vezető, képviselő 
11,4 17,0 6,2 10,8 13,6 8,2 

felsőfokú v. szakember 16,2 28,4 5,2 27,6 44,3 12,4 

mérnök, középsz. hivatalnok 4,3 6,8 2,1 2,2 4,5 0,0 

alsóbb szintű hivatalnok 1,6 2,3 1,0 8,6 9,1 8,2 

cégtulajdonos 10,8 12,5 9,3 5,9 6,8 5,2 

kereskedelmi/ 

szolgáltatási dolgozó 
15,1 14,8 15, 20,5 12,5 27,8 

szakmunkás 23,8 6,8 39,2 9,2 1,1 16,5 

betanított, segédmunkás, 

mezőgazdasági munkavállaló 
4,9 1,1 8,2 4,9 2,3 7,2 

gazdálkodó 2,7 1,1 4,1 2,7 0,0 5,2 

nyugdíjas 2,2 1,1 3,1 2, 0,0 4,1 

egyéb 2,2 2,3 2,1 1,6 2,3 1,0 

nincs válasz 4,9 5,7 4,1 3,8 3,4 4,1 

Apa beosztás/iskolatípus:p=0,000; Anya beosztás/iskolatípus: p=0,000 

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a válaszadó diákok szüleinek iskolai végzettség 

és beosztás szerinti megoszlása jelenetős különbséget mutat. Míg a szakgimnáziumi diákok 

szüleinek iskolázottségi mutatói és a munkaerőpiaci hiererchiában elfoglat hely szerinti 

jellemzői közelítenek az országosan mért adatokhoz, addig a gimnazista tanulók szüleinek 

iskolai végzettség és beosztás szerinti mintázata egy erőteljes, magasan kvalifikált szülői 

háttérről árulkodik. Feltételezésünk szerint a mért különbségek meghatározzák a diákok 

jövővel kapcsolatos terveit. Az ezzel kapcsolatos elemzés a „családi háttér és a 

továbbtanulással, munkábaállással kapcsolatos elképzelések közötti összefüggések”  

alpontban olvasható. 

A családok jövedelmi háttere 

A család jövedelmi helyzetére a „Jelölje meg, az alábbiakban felsorolt válaszok közül me-

lyik mutatja legjobban az Ön családja anyagi helyzetét” kérdéssel kérdeztünk rá. A diákok 

válaszaiból a családok általános anyagi jólétére tudunk következtetni.(3. táblázat)  

3.táblázat: A családok jövedelmi helyzetére vonatkozó állítások (%)  

Jövedelmi helyzet Gimn. Szakgimn. Össz. 

Szerényen élünk, minden napot ki kell gazdálkodni 1,1 5,2 3,2 

Közepesen élünk, elegendő pénzünk van a mindennapi 

szükségletünkre, drágább dolgokra már nem jut 
14,8 53,6 35,1 

Elég jól élünk, jut mindenre 61,4 35,1 47,6 

Másokhoz viszonyítva nagyon jól élünk, 

luxus dolgokat is megengedhetünk magunknak 
19,3 3,1 10,8 

Nem válaszolt 3,4 3,1 3,2 

Jövedelmi helyzet/iskolatípus:p=0,000 

Az eredmények azt mutatják, hogy a gimnáziumi diákok meghatározó része az átlagostól 

kedvezőbbnek tekinthető „Elég jól élünk, jut mindenre” kategóriát jelölte meg a válasz-

adók (61,4%). A második helyre 19,3%-kal a luxus körülményekről valló diákok pozício-

nálták magukat, míg a harmadik, össztársadalmi szinten legjellemzőbb kategóriát 15,9%-

uk jelölte meg. Ehhez képest a szakgimnáziumban tanuló fiatalok szerényebb anyagi hely-

zetről számolnak be. Véleménynyilvánításuk szinte a másik csoport véleményének ellen-

tétjeként fogható fel. Közülük a legtöbben (53,6%) a „Közepesen élünk, elegendő pénzünk 
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van a mindennapi szükségletünkre, drágább dolgokra már nem jut”  válaszlehetőséget je-

lölte meg, melyet a másik csoportból csak 14,8%. A második helyre az „Elég jól élünk, jut 

mindenre „válaszlehetőség került (35,1%). Szerényen él 5,2%-uk. A legkedvezőbb, már-

már luxus körülményeket sejtető „Másokhoz viszonyítva nagyon jól élünk, luxus dolgokat 

is megengedhetünk magunknak” kategóriát választották a legkevesebben, mindössze 3,1%-

uk, szemben a gimnazisták csoportjával, akik körében ez volt a második legtöbbek által 

megjelölt válaszkategória, majdnem minden ötödik diák mondta azt, hogy igen jó anyagi 

körülmények között él. 

Mindebből az feltételezhető, hogy a magasabb jövedelmi színvonal kapcsolatban áll a 

szülők magasabb iskolai végzettségével és beosztásával. Ezen feltételezésünket igazolta a 

lefutatott statisztika próba, mely szerint szignifikáns összefüggés van a mintánkat alkotó 

diákok szüleinek iskolai végzettsége, beosztása és a családok jövedelmi helyzete között. 

Jövőbeli tervekkel kapcsolatos elképzelések 

Mielőtt még felvázolnánk a fiatalok jövőre vonatkozó terveit, bemutatjuk az érintett diákok 

tanulmányi eredmények szerinti összetételét. A tanulóktól azt kértük, hogy tanulmányi 

eredményük meghatározásánál az utolsó félévet vegyék figyelembe. A 4. táblázat adataiból 

látható, hogy a gimnáziumba járó diákok rendkívül jó tanulmányi eredménnyel bírnak. 

Többségük kitűnő és jeles bizonyítvánnyal rendelkezik (70,4%), ennél kevesebben 

nyilatkoztak arról, hogy jó eredménnyel végezték az utóbbi félévet (25%). Közepes 

bizonyítványról 2,3%-uk vallott. A szakgimnáziumba járó fiatalok eredményessége nem 

ennyire kiemelkedő. A kitűnő és jeles kategóriákba 16,5%-uk tartozik. Jó erdménnyel 

rendelkezik 47,4%-uk, ez a szakgimnazisták legnépesebb csoportja. Ennél valamivel 

kevesebben alkotják a közepes tanulók táborát (34%) és vannak elégséges osztályzattal 

bírók is, szemben a gimnazistákkal. 

4.táblázat: Tanulmányi eredmények (%) 

 Gimn. Szakgimn. Össz. 

Kitűnő 28,4 2,1 14,6 

Jeles 42,0 14,4 27,6 

Jó 25,0 47,4 36,8 

Közepes 2,3 34,0 18,9 

Elégséges 0,0 1,0 0,5 

Nem válaszolt 2,3 1,0 1,6 

Átlagos tanulmányi eredmény/iskolatípu: p=0,000 

A fiatalok jövővel kapcsolatos elképzelései szintén erőteljesen különböznek egymástól 

a két iskolatípus a viszonylatában. Míg a teljes mintát elemzve azt látjuk, hogy a fiatalok 

több, mint fele szeretné folytatni a tanulmányait, addig jelentős eltérések tapasztalhatók ha 

külön-külön vizsgájuk a két iskolatípus diáktársadalmát. 

5.táblázat: A Mi az Ön terve a gimnázium befejezése után (%) 

 Gimn. Szakgimn. Össz. 

Folytatom a tanulmányaimat 81,8 34,0 56,8 

Munkát vállalok 0,0 20,6 10,8 

Egyszerre fogok dolgozni és tanulni 14,8 38,1 27,0 

Otthon maradok 0,0 1,0 0,5 

Még nem tudom 1,1 2,1 1,6 

Külföldre megyek 2,3 4,1 3,2 

Tervek/iskolatípus:p=0,000 
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A gimnazisták több, mint 80%-a nyilatkozott úgy, hogy folytatni kívánja tanulmányait, 

s többségük diplomával végződő képzésben gondolkodik. A szakgimáziumi tanulók 

valamivel több, mint egyharmada jelölte meg azt, hogy folytatni fogja a tanulmányait, de 

ennél a csoportnál a felsőoktatási szakképzést és az OKJ-s képzést választók tábora a 

legnépesebb. Utóbbi képzési lehetőséget a gimnazisták közül senki sem választotta. A 

szakgimnáziumba járó diákok közel egyharmada szeretne diplomát adó képzésbe járni. 

6.táblázat: Milyen képzésben szeretne tanulni a gimnázium után?  (%) 

 Gimn. Szakgimn. Össz. 

Alapképzésben 38,6 15,5 26,5 

Mesterképzésben 31,8 5,2 17,8 

Osztatlan képzésben 14,8 8,2 11,4 

Felsőoktatási szakképzésben 12,5 33,0 23,2 

OKJ-s képzésben, technikusi képzésben 0,0 28,9 15,1 

Nem válaszolt 2,3 9,3 5,9 

Képzés/ iskolatípus:p=0,000 

A gimnazisták közül senki sem tervezti úgy, hogy munkavállalóként folytatja majd életét 

a középszintű tanulmányokat követően. Ezzel szemben a szakgimnáziumba járók egyötöde 

gondolja úgy, hogy érettségi után munkát fog vállalni. A munkavállalás és a tanulmányok 

folytatásának ötvözése jellemzi legiknább a szakgimnáziumi tanulókat. 38,1% -uk gondolja 

úgy, hogy tanulni és dolgozi is fog egyszerre, a gimnazisták ennél kevesebben (14,8%) 

vélekedtek így. Emögött egyfajta kényszerhelyzetet feltételezünk, mely szerint a 

kizáróralgos hallgató jogviszonyt nem engedhetik meg maguknak az érintett diákok.  

A „Külföldre megyek” válaszlehetőséget viszonylag kevesen jelölték meg, ami meglepő 

ismerve a jelenlegi hazai trendet, mely szerint a 2017-ben érettségizettek 30%-a készült 

külföldre. (KSH 2017) Számos tanulmány és kutatás is tanúskodik arról, hogy "sokan 

készek munkavállalás céljából lakóhelyet változtatni ahelyett, hogy arra várnának, majd a 

munka megtalálja őket". (Sebők 2016., 80. o.) A kutatási mintában szereplő Z generációs 

fiatalok kötődése a szülőkhöz ‒ természetesen az életkorukból fakadóan ‒ még sokkal 

nagyobb, mint a munkaerő-piacról alkotott elképzeléseik. Ezért arra kértük a diákokat, 

hogy gondolják végig, ha mégis külföldre mennének, azt milyen főbb indokok mentén 

tennék. A diákokat a külföldi munkavállalásban/tanulmányokban a felsorakoztatott 13 

lehetőség közül a magasabb életszínvonal iránti vágy (18,4%) a világ megismerése (17,5%) 

és a könnyebb munkavállalási lehetőségek (11,0%) motiválják. 

A jövőre voatkozó tervek két esetben mutattak jelentős különbséget nemek szerinti 

elemzésünkben. Azt tapasztaltuk, hogy a a tanulmányok befejeztével munkákba állók 

körében a lányok nagyobb számban képviseltetik magukat, míg a külföldre készülők 

körében többen vannak a fiúk. 

7.táblázat: Milyen képzésben szeretne tanulni a gimnázium után?  (%) 

 Lányok Fiúk Össz. 

Folytatom a tanulmányaimat 55,2 59,6 56,8 

Munkát vállalok 14,2 2,1 10,8 

Egyszerre fogok dolgozni és tanulni 27,6 25,5 27,0 

Otthon maradok 0,0 2,1 0,5 

Még nem tudom 2,2 0,0 1,6 

Külföldre megyek 0,7 10,6 3,2 

Tervek/nem:p=0,027 
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A jövőre vonatkozó terveik megvalósításának esélyeről viszonylag optimistán 

nyilatkoztak a diákok. Különösön igaz ez a gimnáziumba járó diákokra. Feltűnő, hogy bár 

mindkét iskolatípus diájai a második „Nagy eséllyel sikerül „ lehetőséget jelölték meg a 

legtöbben, azonban az így vélekedők nagyságrendjében meghatározó eltérések 

mutatkoztak. A gimnáziumba járók közül 15%-kal többen tartoztak ebbe a csoportba, a 

szakgináziumi diákokhoz viszonítva. Az is feltűnő, hogy a szakgimnazisták közel 

ugyanannyian gondolják, hogy „nagy eséllyel sikerül” és „közepes eséllyel sikerül” tervei-

ket megvalósítani. A két csoport közötti különbség még élesebbé válik, ha a két 

optimistább „nagy eséllyel sikerül” és „nagyon nagy eséllyel sikerül” és a két kevésbé 

optimista „közepes eséllyel sikerül” és „kevés eséllyel sikerül” véleménylehetőséget egybe 

kezeljük. Így azt látjuk, hogy a ginazisták 71,6%-a az optimisták, míg 12,5%-uk a kevésbé 

optimisták csoportjába tartozik. A szakgimnáziumi tanulók körében ezek az adatok a 

következők: 54,6% és 42,2% (!). 

8. táblázat: Hogy gondolod, mennyire sikerül megvalósítani 

a jövőre vonatkozó terveidet? 

 Gimn. Szakgimn. Össz. 

Nagyon nagy eséllyel sikerül 12,5 10,3 11,4 

Nagy eséllyel sikerül 59,1 44,3 51,4 

Közepes eséllyel sikerül 11,4 41,2 27,0 

Kevés eséllyel sikerül 1,1 1,0 1,1 

Nem tudom 15,9 3,1 9,2 

A családi háttér és a továbbtanulással, 

munkábaállással kapcsolatos elképzelések közötti összefüggések  

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a családi háttér, mint a aszülők iskolai végzettsége, 

beosztása és a család jövedelmi helyzete hogyan befolyásolj a fitalaok jövőbeli terveit.  

9.táblázat: Jövőbeli tervek az apa iskolai végzettségének függvényében (%)  

 
Folytatom a 

tanulmányaimat 

Munkát 

vállalok 

Egyszerre 

fogok dolgozni 

és tanulni 

Otthon 

maradok 

Még nem 

tudom 

Külföldre 

megyek 

általános iskola 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

szakiskola/ 

szakmunkásképző 
14,3 55,0 34,0 0,0 0,0 16,7 

szakközépiskola 11,4 15,0 8,0 0,0 0,0 16,7 

gimnázium 11,4 5,0 6,0 100,0 0,0 0,0 

technikum 7,6 10,0 10,0 0,0 0,0 33,3 

főiskola/alapképzés 12,4 0,0 22,0 0,0 33,3 0,0 

egyetem, mesterképzés 21,0 10,0 10,0 0,0 33,3 33,3 

tudományos fokozat 17,1 0,0 6,0 0,0% 0,0 0,0 

nincs válasz 3,8 5,0 2,0 0,0 33,3 0,0 

p=0,019 

A teljes mintát alapul véve, bevontuk az apa iskolai végzettségét mint magyarázó 

változót annak érdekében, hogy megnézzük, vajon az apa valamint az anya végzettsége 

befolyásolja –e a diákok munkavállalással, továbbtanulással kapcsolatos terveit.  

Eredményeink szerint míg az apák végzettsége befolyásolja (p=0,019)  a diákok jövőbeli 

treveit, addig az anyák végzettsége nem mutatott szignifikáns összefüggést a tanulók 

terveivel (p=0,068) Az apa beosztása és a tervek között szintén találtuk statsitikai 

kapcsolatot (p=0,050), ezzel szembe az anya beosztása itt sem bizonyult meghatározónak. 

Harmadik magyarázó tényezőként a családok jövedelmi helyzetét tekintettük.  
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10. táblázat: A diákok jövőbeli tervei a családok jövedelmi helyzetének tükrében  

Jövedelmi helyzet 

Folytatom a 

tanul-

mányaimat 

Munkát 

vállalok 

(elmegyek 

dolgozni) 

Egyszerre 

fogok 

dolgozni és 

tanulni 

Otthon 

maradok 

Még nem 

tudom 

Külföldre 

megyek 

Szerényen élünk, minden 

napot ki kell gazdálkodni 
0,0 16,7 83,3 0,0 0,0 0,0 

Közepesen élünk, elegendő 

pénzünk van a mindennapi 

szükségletünkre, drágább 

dolgokra már nem jut 

43,1 21,5 29,2 1,5 0,0 4,6 

Elég jól élünk, jut mindenre 63,6 4,5 26,1 0,0 2,3 3,4 

Másokhoz viszonyítva na-

gyon jól élünk, luxus dolgo-

kat is megengedhetünk ma-

gunknak 

85,0 0,0 10,0 0,0 5,0 0,0 

Nem válaszolt 66,7 16,7 16,7 0,0 0,0 0,0 

p=0,010 

Adataink egyértelmű szignifikáns összefüggést mutatnak a családok jövedelmi helyzete 

és a jövőre vonatkozó elképzelések között. A 10. táblázat százalékos megoszlásai azt 

mutatják, hogy a legjobb anyagi háttérrel rendelkező tanulók meghatározó többségben 

vannak a „folytatom a tanulmányaimat„ állítással egytértők között, s ahogyan távolodunk 

az anyagi jólétet jelző kategóriáktól úgy csökken a tanulmányaikat folytatni kívánók 

aránya. Ennek a mintázatnak a tükérképét látjuk, az „egyszerre fogok dolgozni és tanulni” 

kategória válaszadóinak elemzésekor. A tanulmányok folytatását és a munkavégzés párhu-

zamosságát a szerény körülmények között élők prognosztizálják a legnagyobb arányban, 

majd a közepes a jó és végül a luxus körülményeket is megtapasztalt fiatalok. Az érettségi 

után munkát vállalni kívánók körében többé-kevésbé hasonló rangsor tapasztalható, azon-

ban figyelemre méltó, hogy a legkedvezőbb körülmények között élőknél nem merül fel 

opcióként a munkavégzés lehetősége. Külföldi tartózkodásról az általunk átlagosnak tekin-

tett két jövedelmi kategóriába tartozó diákok gondolkodnak. 

A két almintát külön kezelve nem találtunk statisztikailag releváns kapcsolatot  a diákok 

jövéképe és a jövedelmi helyzet között sem a gimanzisták (p=0,376), sem a szakgimná -

ziumi diákokra vetítve (p=0,815). Vélhetően ez annak köszönhető, hogy az egyes 

almintához tartozó gyerekek anyagi háttere nem különbözik jelentősen egymástól. Vagyis 

a teljes mintára lefuttatott statisztikai próba szignifikancia értéke a két alminta 

együttkezelése estén jelemmző, ami arra utal, hogy a két tanulói csoport között megjelnő 

jövedelmi különbségek hatása a jövővel kapcsolatos tervek vonatkozásában is érzékelhető.  

Összegzés 

Tanulmányunkban a középiskolás diákok jövővel kapcsolatos elképzeléseit tártuk fel egy 

„általános” és egy szakgimnáziumi diáktársadalom segítségével.  Empirikus munkánkban 

egy 44 kérdésből álló több területet felölelő kérdéssort használtunk és felmértük – többek 

között – a családalapítással, értékválasztással, tanulási motivációval, továbbtanulással, 

munkavállalással kapcsolatos véleményüket. Jelen munkánkban vizsgálati eredményeink 

egy szegmensére koncentráltunk. Azt térképeztük fel, hogy van-e különbség a diákok ta-

nulással, munkaerőpiaci elhelyezkedéssel kapcsolatos elképzeléseik között annak függvé-

nyében, hogy általános gimnáziumba vagy szakgimnáziumba járnak, s hogy a családi háttér 

különböző jellemzői hatnak-e a fiatalok jövőbeli terveire. 

A diákok véleménynyilvánításából az általános gimnazistákra vonatkozóan egy igen ma-

gas tanulmányi eredménnyel, magasan kvalifikált szülői háttérrel bíró, kedvező jövedelmi 
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kondíciókkal rendelkező homogén diákcsoport rajzolódott ki előttünk, akik többségében 

kitűnő és jeles tanulók és, akik közül szinte mindenki a felsőoktatásban képzeli el a közel-

jövőjét. A szakgimnáziumi tanulók hasonló dimenziók szerinti megoszlása sokkal hetero-

génebb volt, s összességében mind tanulmányi átlag, mind szülői iskolai végzettség, mind 

pedig jövedelmi helyzet tekintetében elmaradt a gimnazisták csoportjához viszonyítva. S 

míg a gimnazisták közül senki, addig a szakgimnáziumba járó fiatalok közül minden ötödik 

úgy nyilatkozott, hogy érettségi után dolgozni fog. 

Ezek a különbségek a két iskola típusára, küldetésére és „felkapottságára” és ami talán 

a legfontosabb, az iskola hozzáadott értékére vezethető vissza. Részben ezzel magyarázzuk 

az általunk talált különbségeket. Azonban azt is ki kell emelnünk, hogy vizsgálatunkban 

összefüggést találtunk a fiatalok továbbtanulási és munkavállalási terveik és a család 

anyagi helyzete között. (vö. Nemeskéri-Szellő 2017). Világosan kirajzolódott, hogy a ked-

vezőbb körülmények között élő diákok inkább a továbbtanulást prognosztizálták, míg a 

kedvezőtlenebb jövedelmi paraméterekkel rendelkezők a továbbtanulás és munkavégzés 

párhuzamosságát valamint a kizárólagos munkába állást valószínűsítették a felsorolt vá-

laszlehetőségek közül. Ez pedig arra enged következtetni, hogy az anyagi jólét illetve an-

nak hiánya meghatározza az iskolaköteles kort követő tanulmányi terveket, s ez ilyen mó-

don az esélyek egyenlősége ellen hat. 
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