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A felnőttképzésben részt vevő, alacsony iskolázottságú nők 

tanulási motivációjának vizsgálata 

Mák Kornél – Vámosi Tamás 

Absztrakt 

Az alacsony iskolázottságú nők továbbképzési hajlandóságát számos – egyéni életkörülményeikből adódó – 

feltétel határozza meg. Ez a sajátos élethelyzet ezért megköveteli, hogy a képzési programokhoz megfelelő 

keretfeltételek álljanak rendelkezésre. Miután erre a célcsoportra sajátos ismérvek jellemzők, így a helyzetük 

javítása, képességeik fejlesztése speciális eszközöket, módszereket igényel. Ennek érdekében ismerni kell az 

egyéni igényeiket, motivációikat, amihez hozzá lehet igazítani a fejlesztési, felzárkóztatási elképzeléseket, 

megoldásokat. A végső cél, hogy a jelenlegi helyzet javításával jelentős mértékben csökkenjen az alacsony 

iskolázottságú nők száma, és kezelhetőbb legyen az újratermelődési folyamat. 

A kutatás célja, hogy empirikus vizsgálatok segítségével rávilágítson azokra a motivációs faktorokra, amelyek 

meghatározzák az alacsony iskolázottságú nők részvételét a felnőttképzésben. Ennek érdekében igyekeztük 

képzési és foglalkoztatási projekteken keresztül felkutatni a célcsoportot, és különböző módszertani 

megoldásokkal vizsgálni az általunk megfogalmazott hipotéziseket. 

A kutatás során 112 célcsoporttaggal töltettünk ki zárt kérdőívet, emellett az eredmények ismeretében 

fókuszcsoportos beszélgetést folytattunk 5 fővel, aminek keretében árnyaltabb képet kaphattunk az egyéni 

élethelyzetekről és a tanulást kísérő folyamatokról. Hasonlóképpen mélyinterjút készítettünk olyan szakmai 

(képzési, foglalkoztatási) szervezetek vezetőivel és szakértőkkel, akiknek rálátása és szakmai tapasztalata van a 

célcsoportot illetően. 

A kutatás eredményei, és az ezek kapcsán megfogalmazott fejlesztési elképzelések több irányban is 

hasznosíthatóak. Elsődleges cél, hogy visszajelzést kapjunk a felnőttképzésben részt vevő alacsony iskolai 

végzettségű nők tanulási motivációjáról – vannak-e ilyenek, illetve milyen erősek ezek a motivációs faktorok. A 

motivációs faktorok vizsgálata során szerzett tapasztalatokat, eredményeket a képzőintézmények be tudják 

építeni képzési rendjükbe. Ezáltal a felnőttképzők/munkaerő-piaci programot lebonyolítók képzési 

programjaikhoz megfelelő keretfeltételeket tudnak kínálni a célcsoportnak; olyan speciális megoldások, 

módszerek, képzési tervek kidolgozására nyílik lehetőségük, amelyek hozzájárulnak a célcsoport helyzetének 

javításához, képességeinek fejlesztéséhez. A kutatás eredményei emellett jól hasznosíthatók az alacsony 

iskolázottságú nők felnőttképzési részvételét az elmúlt időszakban segítő esélyegyenlőségi programok 

értékelésekor, illetve az elkövetkező időszakra szóló helyi és regionális felnőttképzési stratégiák, munkaerő-piaci 

reintegrációs programok kidolgozásakor is. 

Examination of the motivation of low-educated women 

participating in adult training 

Abstract 

The willingness for further training in case of women with low education level is determined by several factors, 

based on their individual circumstances. This unique situation requires to have the appropriate frames for the 

training programs. As the unique criterion of this target group is specific, the improvement of their situation and 
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skills require special means and methods. In order to do this, it is important to know their needs, motivation 

which the developmental and catch-up ideas and solutions must meet. The final aim of the improvemnt of the 

current situation is to decrease the number of women with low education level to a great extent and to make the 

reproduction process more manageable.  

The aim of the research, through empirical examinations, is to highlight the motivational factors that determine 

the participation of these women in adult education. We have tried to search the target group through the training 

and employment projects, and to examine our hypothesis through different methodological solutions. 

During the research we had 112 target group member filled the closed questionnaire, beside that, after getting the 

results, we had a focused-group talk with 5 of them, through which we got a nuanced view of their individual 

situation and the process following their learning. We also had interviews with leaders of professional (training, 

employment) and experts, who has sight and professional experience regarding the target group. 

The results of the research and the formulated developmental ideas on it can be used in more ways. The primary 

aim is to get a feedback on the motivation of women with low education level participating in adult education, 

whether there are any, or how strong these factors are. The experiences and results got through the examination 

of the motivational factors can be built in the institutions‟ training regimen. Thereby, the organizers of adult 

education/labor-market programs can offer appropriate conditions for the target group; they have the opportunity 

to develop special solutions, methods and training plans, that contribute to the improvement of the target group‟s 

situation and to the development of their skills. The results of the research are useful when evaluating the recent 

supporting equality programs and when elaborating the local and regional adult training strategies and labor-

market reintegrating programs for the future. 

 

1. Bevezetés 

A XXI. századra teljes mértékben kirajzolódott az a széles körben elfogadott tény, hogy az 

emberi tőke a gazdasági növekedés egyik legmeghatározóbb tényezője. Amennyiben 

megfelelő mértékben áll a rendelkezésre, akkor a termelékenységet megfelelő módon tudja 

növelni. Ugyanakkor az európai, hazai, illetve lokális munkaerőpiacok 

(foglalkoztatáspolitikák) teljesítménye elég hullámzó volt az elmúlt időszakban. Ebből már az 

is következik, hogy a munkaerőpiac szereplői minden szinten külön-külön is igen jelentős 

változások és kihívások előtt állnak. Az EU az első lisszaboni stratégiában, majd a második 

EU-2020 stratégiában igen nagyra törő célokat fogalmazott meg, és ezt követte a hazai 

fejlesztéspolitika is. Integrált stratégiai célrendszert fogalmazott meg, amelynek lényege – az 

Uniós törekvésekkel összhangban – a növekedés és a foglalkoztatás együttes megvalósítása. 

Ehhez igazodik a foglalkoztatáspolitika eszközrendszere is: a jogi, a szervezeti és 

finanszírozási rendszer átalakítása, a „munkanélküliség” helyett a foglalkoztatásra fókuszálás, 
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a közmunka előtérbe állítása, a munkahely-teremtésre, hátrányos helyzetek feloldására 

irányuló támogatások, pályázati lehetőségek. 

Hazánkban 2010-től egyre fajsúlyosabb jelenség, hogy hiány mutatkozik a megfelelően 

szakképzett munkaerőből, így a hozzávetőlegesen folyamatosnak mondható gazdasági 

fejlődés sem biztosított. Ha a fejlett társadalmakban elvárt a gazdasági fejlődés 

sarokpontjaként a megfelelően kvalifikált szakembergárda, akkor ennek hiányában 

egyértelműen nem tapasztalható gazdasági növekedés, beruházás, gyarapodás és társadalmi 

jólét. 

Az előbbi reláció bemeneti oldalát fogja képezni minden esetben a megfelelő, szakirányú 

képzések jelenléte. Csupán ezek megléte, fejlődése nem lehet biztosíték a munkaerőpiacon 

kialakult életutak, életpályák megvalósításához. A mindennapi boldoguláshoz 

elengedhetetlenek lesznek a megfelelő kulcskompetenciák megléte, azok korszerű és 

innovatív használata. Az oktatási, képzési rendszer oldaláról pedig egyre tökéletesebb 

szinkronra van szükség a munkaerő-piaci igények és a szakmák között. Természetesen ez a 

kapcsolatrendszer nem vizsgálható, kutatható a saját környezetéből kiragadva, hiszen szükség 

van a társadalmi, gazdasági, földrajzi, politikai kutatások eredményeire, következtetéseire. 

Szükséges az adott terület jellemzőinek, adottságainak az ismerete. Nyilvánvaló, hogy a 

különböző adottságok, folyamatok, trendek befolyásolják egy térség, régió jellegét. Ezek az 

eltérések hatást gyakorolnak az itt élő emberekre, rajtuk keresztül a különböző 

intézményrendszerekre (szak- és felnőttképzés), és végső soron az egészet körülvevő 

munkaerőpiacra. 

Foglalkoztatottság és befejezett iskolai végzettség között nagyon szoros a korreláció, és ez 

különösen igaz a magyar munkaerőpiacra. A szakmai végzettséggel nem rendelkező egyének 

munkaerő-piaci értéke csekélynek mondható, és a különböző diszkriminatív, sajátos 

értékrendből fakadó jelenségek miatt a nők helyzete még kilátástalanabbnak tűnik. Az uniós 

viszonylatban még mindig kedvezőtlen magyar foglalkoztatási ráta egyik oka az alapfokú 

iskolai végzettségűek rendkívül alacsony munkaerő- piaci jelenléte. Teljesen egyértelmű 

tehát, hogy a foglalkoztatás bővítésének egyik fő csapásiránya a szakképesítéssel nem 

rendelkező tömeg bevonása, amely folyamatnak egyik fontos eszköze a szak- és 

felnőttképzési rendszer igénybe vétele. Nem lehet viszont eltekinteni a motiváció növelésétől, 

hozzáférés biztosításától és a munkahelyteremtés szükségességétől, mert csak a képzés 

önmagában nem lesz csodaszer. Sajnos alacsonyabb végzettség esetén jóval nagyobb az esély 

a munkanélküliségre, főleg akkor, ha pályakezdő, gyakorlat vagy végzettség nélküli, esetleg 
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más szempontból hátrányos helyzetű személyről (pl. nőről, GYES-GYED-ről visszatérő 

kismamáról) beszélünk. Az életkor növekedésével különösen az alacsonyabb végzettségűek 

esetében növekszik az inaktivitásra való hajlandóság, vagyis nem a munkanélküliségi számok 

„javulnak”, hanem egy jelentős réteg végképp kiszorul a munkaerőpiacról. 

A GYES-GYED-en lévő kisgyermekes anyák néha nehezen találnak vissza a munkaerőpiacra. 

Többéves távollétük alatt megkopik a munkavégzéshez szükséges tudásuk és készségük, és a 

munkáltatók is tartózkodóak velük szemben. Különösen súlyossá válik a helyzet, ha eleve nem 

is volt magas az illető nő szakmai tudása. A család és a munkavégzés összehangolását segítő 

szolgáltatásokhoz nem mindenki fér hozzá. Egyre több gyerek születik szegény családba. A 

három- és többgyerekes családok 36 %-a él a szegénységi küszöb alatt (KSH adatok alapján), 

így az összes gyermek egyötöde szegénynek tekinthető. Kiemelkedő a szegénység kockázata 

a házasságon kívül gyereket vállaló, illetve gyermekeit egyedül nevelő anyák esetében. Ezt 

erősítik a gyerekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó anyák elhelyezkedési 

nehézségei, amelyek veszélyeztetik a családfenntartáshoz szükséges jövedelem biztosítását. A 

család által biztosított szocio-kulturális háttérnek kiemelkedő jelentősége van a gyerekek 

tanulási előmenetelét és későbbi munkaerő-piaci státusát és elhelyezkedési esélyeit tekintve. 

A szegénységből fakadó szocio-kulturális deficitet, értékrendi és viselkedési anomáliákat, 

illetve az ebből származó hátrányokat pedig a köznevelési rendszer nem tudja eredményesen 

kezelni, csökkentve ezzel a társadalmi mobilitás esélyét és kohézió kialakulását. 

Kézdi (2011) csoportosítása szerint az aktív munkaerő-piaci eszközök főbb típusai a 

következők: a munkakeresést segítő tanácsadás és informálás, közfoglalkoztatás, 

foglalkoztatás-támogatási programok (munkaadók támogatása célszemélyek foglalkoztatása 

esetén, önfoglalkoztatás támogatása), képzési programok és komplex, általában kisméretű 

programok, több elemet magába foglalva, szolgáltatással kiegészítve, célcsoportok igényeinek 

megfelelően. A foglalkoztatáspolitika és a felnőttképzés-politika szorosan kapcsolódik 

mindkét oldalról. A felnőttképzés fejlesztés egyik célja a foglalkoztathatóság növelésével a 

foglalkoztatottság európai szintjének közelítése. A foglalkoztatáspolitika cél- és 

eszközrendszerében az egyik fő cél a munkaerőpiac kínálati oldalának közelítése a 

kereslethez. A foglalkoztatáspolitika eszközrendszerében a felnőttképzéssel közvetlen 

kapcsolatot jelent a munkanélküliek/álláskeresők, illetve munkanélküliséggel 

veszélyeztetettek képzési támogatási rendszere, a munkaügyi hivatalok (állami foglalkoztatási 

szervek) munkaerő-piaci tájékoztatási rendszere, szolgáltatásai, a volt regionális képző 

központok, jelenleg TKKI (állami felnőttképzési intézmények) tevékenysége. Ma már a 
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foglalkoztatáspolitika fő súlypontja, célja az aktivitás, a foglalkoztatottság növelése, az 

inaktívak számának, arányának csökkentése. A foglalkoztatáspolitika alapvetően a 

másodlagos munkaerőpiac (ahol az egyén foglalkoztatásához valamilyen állami segítség 

szükséges) körére vonatkozik, illetve e körben segíti azt, hogy a periférián lévő egyének 

bejussanak a másodlagos munkaerőpiacra, vagy a másodlagos munkaerőpiacon lévők segítség 

nélkül, a munkaerőpiacon munkát találjanak (elsődleges munkaerőpiac), így az is cél, hogy 

az inaktívak egy része legalább a munkaügyi hivatalok regisztrációjába bekerüljön. 

2. Problémafelvetés és a kutatás céljai 

A mai andragógia komoly kihívásainak egyike, hogy az alacsony iskolázottságú nőket 

beemelje, reintegrálja a felnőttképzés folyamatába. Mivel az alacsony iskolai végzettség 

folyamatos jelenléte komoly társadalomi és gazdasági problémák forrása, az alacsony 

iskolázottságú nők felnőttképzésben való részvétele és ezáltal munkaerő-piacon tartása nem 

csupán elvi, de társadalmi és gazdasági érdek is. Emellett miután az alacsony iskolai 

végzettségűek társadalmi és gazdasági hátrányt egyaránt elszenvednek, az alacsony 

iskolázottságú nők felnőttképzésben való nagyobb részvételi arányát a munkaerő-piaci 

hátrányos helyzetet kompenzáló jelenségként is értelmezhetjük (Györgyi, 2008). 

A vizsgált célcsoport továbbképzési hajlandóságát számos – egyéni életkörülményeikből 

adódó – feltétel határozza meg. Ez a sajátos élethelyzet ezért megköveteli, hogy a képzési 

programokhoz megfelelő keretfeltételek álljanak rendelkezésre. Miután erre a célcsoportra 

sajátos ismérvek jellemzők, így a helyzetük javítása, képességeik fejlesztése speciális 

eszközöket, módszereket igényel. Ennek érdekében ismerni kell az egyéni igényeiket, 

motivációikat, amihez hozzá lehet igazítani a fejlesztési, felzárkóztatási elképzeléseket, 

megoldásokat. A végső cél, hogy a jelenlegi helyzet javításával jelentős mértékben 

csökkenjen az alacsony iskolázottságú nők száma, és kezelhetőbb legyen az újratermelődési 

folyamat. 

A kutatás célja, hogy empirikus vizsgálatok segítségével világítson rá azokra a motivációs 

faktorokra, amelyek meghatározzák a vizsgált célcsoport részvételét a felnőttképzésben
1
. 

Korábbi kutatások egyértelművé tették, hogy a hallgatók iskolai végzettségével szignifikáns 

összefüggésben állnak bizonyos faktorok (a képzést igazoló dokumentum szükségessége, 

szaktudásbővítés, karrierépítés, szakma megszerzése, vállalkozásindítás, karrierépítés, 

szabadidő hasznos eltöltése stb.), illetve hogy a felnőttképzés motivációs rendszerében 

                                                 
1
 A kutatás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal jóvoltából, az NFA KA 3/2013.sz. támogatási 

szerződés keretében valósulhatott meg. 
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meghatározó szerepet játszik a státuszkonfliktus elmélet, amely szerint az oktatás 

legfontosabb feladata, hogy „alapot” (használható szaktudást, kompetenciakört) adjon az 

álláskereséshez, a karrierépítéshez. Kutatásunk során arra a kérdésre keressük a választ, hogy 

a felnőttképzésben részt vevő, célcsoport motivációs faktorait illetően is fenntarthatók-e a 

fenti megállapítások. Vizsgáljuk továbbá, hogy az alacsony iskolázottságú nők 

felnőttképzésbe való bekapcsolódásakor érvényesül-e a Római Szerződésben foglalt egyenlő 

bánásmód elve, és erősíthetik-e esetükben a részvételi hajlandóságot az elmúlt időszakban – 

pl. a TÁMOP keretében - indított szakmai programok. 

A kutatás eredményei több irányban is hasznosíthatóak. Elsődleges cél, hogy visszajelzést 

kapjunk a felnőttképzésben részt vevő alacsony iskolai végzettségű nők tanulási 

motivációjáról – vannak-e ilyenek, illetve milyen erősek ezek a motivációs faktorok. A 

motivációs faktorok vizsgálata során szerzett tapasztalatokat, eredményeket a 

képzőintézmények be tudják építeni képzési rendjükbe. Ezáltal a felnőttképzők/munkaerő-

piaci programot lebonyolítók képzési programjaikhoz megfelelő keretfeltételeket tudnak 

kínálni a célcsoportnak; olyan speciális megoldások, módszerek, képzési tervek kidolgozására 

nyílik lehetőségük, amelyek hozzájárulnak a célcsoport helyzetének javításához, 

képességeinek fejlesztéséhez. A kutatás eredményei emellett jól hasznosíthatók az alacsony 

iskolázottságú nők felnőttképzési részvételét az elmúlt időszakban segítő esélyegyenlőségi 

programok értékelésekor, illetve az elkövetkező időszakra szóló helyi és regionális 

felnőttképzési stratégiák, munkaerő-piaci reintegrációs programok kidolgozásakor is. 

2.1 A vizsgált célcsoportot körbevevő munkaerő-piaci környezet 

A kutatás indokoltságát és célját jól mutatja a jelenlegi munkaerő-piaci és gazdasági 

környezet. Hosszabb és részletes elemzés helyett csak rövidebb, tényszerű megállapításokra 

szorítkozunk, amelyek a következők: 

 A magyar lakosság migrációs hajlandóságának halmozott értéke jelenleg (2015 ősze) 

15% körül van, vagyis ennyien hagynák el az országot rövid vagy hosszú távú 

munkavállalás, illetve kivándorlás céljából. Ugyanez az arány a tanulók esetében 

(teljes oktatási rendszer) 67% (TÁRKI migrációs adatfelvételek). 

 A gazdasági növekedés motorját és a gazdaság alapját is a külföldi cégek jelentik 

Magyarországon. Írország után hazánk függ legjobban a külföldi tulajdonú cégek 

termelékenységétől. A magyar gazdaság termelésének fele származik a külföldi cégek 

tevékenységéből, míg az Európai Unió tagállamaiban ez az arány lényegesen 

alacsonyabb, 23-24 százalék körüli. A magyar vállalkozások termelése a válság idején 
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enyhén visszaesett, azonban ebben az időszakban is növekedni tudott a külföldiek 

teljesítménye, bár számuk jóval alacsonyabb a magyarokénál. Mindössze a 

vállalkozások 3,5 százaléka volt külföldi kézben tavaly, mégis a magyar termelés felét 

adták, ami jelentős arányeltolódás. Ezek a cégek foglalkoztatták a munkavállalók több 

mint negyedét. A cégek 72 százaléka a legjobb bevételt jelentő ágazatokban 

realizálódott: a nagykereskedelemben, a járműgyártásban, az energiaiparban, a 

kiskereskedelemben és az elektronikai iparban (NGM beszámolók alapján). 

 A közfoglalkoztatás, valamint a külföldi munkavállalás jelentős forrásokat von el a 

hazai vállalatoktól. Külföldi cégek hazai beruházásait bukja el az ország, mert nincs 

meg a szükséges emberi erőforrás. A hazai vállalatok is néha kénytelenek elhalasztani 

a beruházásokat, mert nincs kivel megoldani a munkafolyamatokat. 

 A közfoglalkoztatást nem kíséri hatékony felnőttképzési tevékenység, a munka világa 

való átlépés alacsony szintű és esetleges (13%), 80%-uk újra regisztrált álláskereső 

lesz (Bakó és Lakatos, 2014). 2015 szeptemberében már több mint 36 ezer 25 év alatti 

közmunkás volt. Egy évjáratra körülbelül 4 ezren jutnak, azaz az adott korosztály 

három százaléka egyidejűleg közmunkás. Több százra tehető azok száma, akik azért 

hagyták abba a képzést a tankötelezettség teljesítése után (16 évesen!), hogy 

közmunkásnak menjenek, ugyanis a kapott bér magasabb mint a családi pótlék 

(Belügyminisztériumi kimutatások). 

 Nő a szakemberhiánnyal küzdő szervezetek száma; 52%-uk szerint egyáltalán nincs 

olyan szakember, aki a hiányterületre specializálódott volna, 39%-uk véli úgy, hogy 

hiányzik a munkaerő megfelelő szaktudása, 22%-uk pedig a tapasztalat hiányát is 

problémának látja. A felmérés szerint Magyarországon a legnagyobb nehézséget – már 

évek óta – a szakmunkás pozíciók betöltése jelenti (ManpowerGroup 2015-ös 

felmérése alapján). 

 2015. október–decemberben a foglalkoztatottak létszáma 4 millió 259 ezer fő volt, 118 

ezer fővel több, mint egy évvel korábban. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 

64,8%-ra emelkedett, a férfiak foglalkoztatási mutatója nagyobb mértékben javult, 

mint a nőké. Az összességében 118 ezer fős növekedéshez a hazai elsődleges 

munkaerőpiac 58 ezer fővel járult hozzá, a közfoglalkoztatottak köre 54 ezer fővel 

bővült, miközben külföldi telephelyen 6 ezer fővel dolgoztak többen. A 15–64 éves 

női foglalkoztatottak száma 2,0%-kal, 1 millió 927 ezer főre emelkedett, 

foglalkoztatási rátájuk 1,6 százalékponttal, 58,4%-ra javult. A 20–64 éves korcsoport 
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esetében – mely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok 

alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta 2,2 százalékponttal, 69,7%-ra 

nőtt. Az Európai Unió 2020-ra 75% célértéket tűzött ki, Magyarországon jelenleg a 

korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 76,8, a nőknél 62,7% (KSH 

munkaerő-piaci statisztikák). 

 „Foglalkoztatási tartalék” egyértelműen az alacsony képzettségű csoportoknál 

található; 2014-es évben 1,88 millió nő volt foglalkoztatott, ennek képzettségbeli 

megoszlása a lenti táblázatban látható (1. táblázat). Vagyis pontosan látszik, hogy 

szakmai vagy egyéb középfokú végzettség nélkül a nők helyzete reménytelen a 

munkaerőpiacon, ugyanakkor megjelennek az elvárások az egyén, társadalom, 

munkáltatók és az EU részéről is, csak hogy a legalapvetőbb érdekrésztvevőket 

említsük. 

 

1. táblázat Női foglalkoztatottak megoszlása iskolai végzettség alapján (2014, ezer fő) 

8 általános 

iskolá

nál 

kevese

bb 

Általános 

iskola 

8 

osztál

ya 

Szakiskola és 

szakmunkás

képző 

Gimnázium 

Egyéb 

érettsé

gi 

Főiskola Egyetem Összesen 

6,3  207,2  365,2  245,5  464,6  389,2  202,3  1 880,4  

Forrás: KSH munkaerő-piaci statisztikák 

 

 Ugyanakkor az figyelhető meg, hogy a képzési rendszerekben elsősorban nem azok 

vesznek részt akiknek pótolni kellene a tudáshiányt, hanem elsősorban azok, akik már 

egyébként is rendelkeznek eladható szaktudással (2. táblázat). Pirossal jelöltük meg 

azokat az adatokat, amelyek rámutatnak az alacsony iskolai végzettségű nő alul 

reprezentációjára. 
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2. táblázat Felnőttképzési programot befejező nők létszáma, iskolai végzettség szerint, 2015 

(fő) 

 

 

 

Forrás: OSAP online statisztikai lekérdezés, 2016. január 12. 
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2.2 A munkaerőpiaccal kapcsolatos előrejelzések 

A KSH Népességtudományi Intézetének demográfiai prognózisai közül az alapváltozatot 

viszonyításként kezelve 2020-ig folytatódik a népesség létszámának fogyása. Várhatóan 

177000 fővel csökken a népesség száma, míg 2050-ig több mint egymilliós létszámvesztéssel 

lehet számolni. Az előnytelen mennyiségi folyamatot kedvezőtlen strukturális átalakulás 

tetézi, jelentős a társadalom elöregedése. A munkavállalási korú népesség (15-64 év 

közöttiek) száma és aránya a teljes népességnél jobban mérséklődik, számuk 6,4 millióra 

várható 2020-ra, ez 7 százalékos csökkenést jelent. 

Az EUROSTAT a foglalkoztatás várható alakulására is készített előrejelzése alapján a 

foglalkoztatás-bővülés üteme uniós szinten lelassul 2010 és 2020 között a megelőző, kedvező 

konjunktúrával jellemezhető évtizedhez képest. Az átlagosan csak mintegy 0,3%-os 

növekedés csak mintegy harmada az ezredfordulótól a globális válság kezdetéig tartó 

időszakban tapasztalt éves foglalkoztatás-növekedési ütemnek. A foglalkoztatottak száma 

uniós szinten várhatóan 2022-ben éri el csúcspontját, majd 2060-ig mintegy 15-16 millióval 

csökken. Az EUROSTAT előreszámítása szerint a foglalkoztatottak száma Magyarországon 

2027-ben érheti el a csúcspontját, amikor 4 millió foglalkoztatottal számolnak. Ezt követően 

2060-ig 23%-os csökkenés szerepel az előrejelzésben. Ez a folyamat egyértelműen a népesség 

fogyásával függ össze és nem érinti közvetlenül a foglalkoztatási szint alakulását, ami az 

egész előrejelzési periódusban emelkedő. Az EU számítása szerint a hazai foglalkoztatási 

szint 2020-ig 65%-ra, 2060-ig pedig 67-68%-ra nőhet.  

A TÁMOP 2.3.2 Műhelytanulmányok keretében elkészült az Ágazati foglalkoztatás és 

munkanélküliség előrejelzése 2025-ig.
2
 A tanulmány három változatban (alap, pesszimista, 

optimista) fogalmazott meg prognózist. A kialakított modell, többek között figyelembe veszi 

GDP alakulását, a közfoglalkoztatást, a lakossági fogyasztást és megtakarításokat, a 

kormányzati keresletet, a beruházások alakulását, a termelést, az exportot, az importot, az 

elszámolásokat. Mindezek alapján: 

1. Az alapváltozat szerint az ágazati foglalkoztatási arányokban jelentős elmozdulás nem 

várható. Az építőipar, valamint a kereskedelem és vendéglátás aránya kis mértékben 

növekedni, míg a döntően állami tulajdonú ágazatok foglalkoztatási aránya csökkenni fog. 

Az ágazati foglalkoztatás alakulását tekintve, várhatóan a távközlés, szállítás ágazat fogja 

növelni a foglalkoztatását a legnagyobb mértékben. A mezőgazdaság foglalkoztatás 

                                                 
2
 Bakó T. – Uliha G. – Vincze J. (2014): Ágazati foglalkoztatás és munkanélküliség előrejelzése 2025-ig 

TÁMOP Műhelytanulmányok T/18 
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növekedése mögött valószínűleg a közfoglalkoztatás nagyobb aránya áll. A foglalkoztatás 

tekintetében a legnagyobb vesztes az oktatás és a közigazgatás, védelem ágazatok lesznek, 

mindkét esetben 10 százalékpontos csökkenés várható 2012-höz képest. 

2. A pesszimista forgatókönyv alapján az ágazati foglalkoztatás arányváltozásai az 

alapváltozatéhoz hasonlóak. Az építőipar és a kereskedelem, vendéglátás ágazatoknak 

csekély mértékben növekszik részesedésük a foglalkoztatásból, míg az egészségügyi és 

szociális ellátás, valamint a közigazgatás és védelem ágazatoknak kis mértékben csökken. 

Az összes állami ágazatban csökken a foglalkoztatottak száma, legnagyobb visszaesés az 

oktatásban várható. A magán ágazatokban az építőipar és a mezőgazdaság fogja 

legnagyobb létszámnövekedést felmutatni, mindkét ágazatban közel 5 százalékkal fognak 

többen dolgozni 2025-ig. 

3. Az optimista változat szerint a jobbára változatlan arányok mellett azonban eltérő 

növekedési dinamika figyelhető meg. A legnagyobb növekedést – közel 6 százalékot – 

ebben a változatban is az építőipar fogja felmutatni, legalacsonyabb növekedéssel a 

gazdasági és pénzügyi szolgáltatások ágazat jellemezhető. Foglalkoztatás bővülés csak a 

magánszektorokban lesz tapasztalható, az egészségügyi és szociális ellátás ágazat stagnál, 

míg az oktatásban és a közigazgatás és védelem ágazatokban csökkenni fog a 

foglalkoztatás. 

Az Antal-Telegdy szerzőpáros egy makroökonómiai modellre támaszkodva, amely 

megbecsüli az iparági szintű várható kibocsátást és a szükséges dolgozói létszámot, 

statisztikai eszközökkel foglalkozásokra bontotta fel, hogy megbecsülje a foglalkozási 

szerkezet majdani alakulását (Fazekas és Varga szerkesztésében, 2013). A vizsgált 196 

foglalkozási csoport közül 2010 és 2020 között bővülő tendenciát mutat 81 foglalkozás, és 

várhatóan csökkeni fog 115 foglalkozás létszáma. A foglalkozások részarányának változása 

általában elég nagy. A foglalkozások eloszlása Magyarországon meglehetősen koncentrált, 

hiszen a 10 legnagyobb csoport lefedi az összes foglalkoztatott közel 40 százalékát, külön-

külön pedig ezeknek legalább 2 százalékos a részaránya. Ezek lesznek a meghatározó 

foglalkozási csoportok 2020-ban is, még pedig a gazdasági és költségvetési szervezetek 

közép- és felső vezetői (bár ez pár százalékos csökkenéssel), eladók, járművezetők (mindkettő 

növekszik), takarítók (kis csökkenéssel), irodai adminisztratív dolgozók, fémmegmunkálók, 

egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, gyártósori összeszerelők, egyéb segédmunkások (mind 

növekvő arányban!), egyéb ügyintézők és javító-szerelők. Vagyis a középfokú szakmai 

végzettségűekre jelentős igény lesz akkor is, viszonylag jól bejósolható területeken. Abszolút 
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számokat tekintve, legnagyobb beáramlás a bolti eladók csoportjába várható, amely várhatóan 

mintegy 108 ezer foglalkoztatottal fog bővülni tíz év alatt. Egy arányaiban ennél is nagyobb – 

ám az abszolút számot tekintve kisebb, 80 ezer fős – növekedés tapasztalható a 

segédmunkások körében, akik létszáma így 2020-ra eléri a 186 ezer főt. Jelentős mennyiségű 

– 30 ezer fő feletti – dolgozót fog felszívni még a feldolgozóipari gépkezelők, a járművezetők 

és az egyéb ügyintézők csoportja. A nemek közti jellemzőket tekintve, az első négy 

leggyakoribb női foglalkozás jelenleg az eladó, takarító, egyéb irodai dolgozó (például 

titkárnő, gyors- és gépíró) és vezető (ez utóbbiban a művezetők, a saját vállalat vezetői és a 

köz- és magánszféra felső vezetői is bennfoglaltatnak). Ezek azok a foglalkozások, amelyek 

egyenként legalább 6 százalékát foglalkoztatják a női alkalmazottaknak. 2020-ban is ezek a 

munkakörök fogják adni a női munkaerő nagy részét, de arányaik néhány százalékpontot 

változnak majd, mindkét irányba. További fontos „női” szakmák még az általános iskolai 

tanárok és a betanított munkások. Ezek a szakmák együttesen majdnem a 40 százalékát adják 

a női foglalkoztatásnak, és ez az arány nem változik a jövőben sem. A férfiak legfontosabb, 

nagyobb részarányú foglalkozásai a közép- és felsővezetők, sofőrök, fémfeldolgozó 

munkások, javítók, segédmunkások, építési-szerelési foglalkozások és eladók; a vezetők és 

fémfeldolgozó munkások kivételével minden foglalkozási csoport növekedni fog arányait 

tekintve. A foglalkozási csoportok már előrevetítik az iskolai végzettség szerinti változásokat, 

a legfeljebb nyolc osztályt végzett dolgozók aránya folyamatosan csökkent az utóbbi években, 

és csökkenni fog ezután is. A magasan képzettek (legalább főiskolával rendelkezők) aránya 

pedig emelkedik: 2010-ben 23 százalék volt, és az elemzések szerint tíz év alatt két 

százalékponttal növekszik. A szakiskolával és érettségivel rendelkezők csoportja stabilan 35 

százalékon marad (1. ábra). 

1. ábra Végzettségi arányok a foglalkoztatottak körében, % 

 

Forrás: Antal, Telegdy, 2013 
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2.3 A foglalkoztatási és képzési stratégia keretrendszere és illeszkedési pontjai 

Az „integrált” fejlesztéspolitika nemcsak azt feltételezi, hogy a gazdasági (növekedési) és 

szociális (foglalkoztatási, képzési) célok és eszközök egymást erősítve működjenek, hanem a 

horizontális összehangolás mellett a vertikális egymásra épülést is igényli. Vagyis azt, hogy 

az uniós és hazai szintek alatt hasonló – ugyancsak szinergiákra törekvő – kapcsolat és 

összhang alakuljon ki a nemzeti és az azt követő regionális és lokális szinteken (és szintek 

között) is. Ezért szükségesek az ezekbe a rendszerekbe illeszkedő lokális, helyi stratégiák, 

ugyanis különös fontos a helyi szinten jelentkező lehetőségek és erősségek kihasználása, az 

azokra való építkezés. 

2.3.1 Az Európa 2020 

A Bizottság által közreadott Európa 2020 stratégia
3
 több célkitűzése kapcsolódik a képzés- és 

foglalkoztatáspolitika feladatköréhez. A célkitűzések bár szerteágazóak, azok mégis 

egymáshoz szorosan kapcsolódnak. A Stratégia alapvetően három egymásra kölcsönösen 

épülő prioritást állít, melyek célja a 21. század szociális piacgazdaságának megteremtése. 

Ezek a következők: 

 Intelligens növekedés – tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. 

 Fenntartható növekedés – erőforrás-hatékonyabb, környezetbarát és 

versenyképesebb gazdaság megteremtése. 

 Befogadó növekedés – egy olyan gazdaság kialakítása, amelyet a szociális és 

területi kohézió, valamint a magas foglalkoztatási szint jellemez. 

A stratégia 2020-ra öt konkrét, számszerűen elérendő célt fogalmaz meg: ezek közül a 

következők azok, amelyek a kutatási témakörünk témakörébe illeszkednek:  

 Foglalkoztatás: A 20–64 évesek foglalkoztatási rátáját a jelenlegi 69%-ról legalább 

75%-ra kell növelni, egyrészt a nők és az idősebb munkavállalók nagyobb mértékű 

foglalkoztatása, másrészt a migránsok fokozottabb munkaerő-piaci integrációja 

révén.  

 Oktatás: Az iskolarendszerből korán lemorzsolódók arányát a jelenlegi 15-ről 

10%-ra kell csökkenteni, valamint a 30–34 éves korosztály körében 31-ről 2020-ig 

legalább 40%-ra kell növeli a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát.  

                                                 
3
 EURÓPA 2020 - Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája, Brüsszel, 2010.3.3. 

COM(2010) 2020 végleges 
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 Szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem: Az országos szegénységi 

küszöbök alatt élő európaiak arányát 25%-kal csökkenteni kell, több mint 20 millió 

embert emelve ki a szegénységből. (Az országos szegénységi küszöb az egy főre 

jutó jövedelem középértékének 60%-a). 

A célok elérésében az EU hét „zászlóshajó kezdeményezése” is segít, amelyek révén újabb 

lendület biztosítható a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás számára. Ezek közül a 

foglalkoztatást és képzést közvetlenül érintő célkitűzések: 

Mozgásban az ifjúság
 4
: A fiatalokkal kapcsolatos stratégia két pilléren nyugszik.  

1. A diák- és gyakornok-mobilitás ösztönzése révén növelni célozza a felsőoktatási 

intézmények teljesítményét és nemzetközi vonzerejét. A mobilitási programok 

összekapcsolása szintén fontos és kiemelt területe a programnak. Mivel az új 

kihívásoknak megfelelni tudó oktatás elengedhetetlen feltétele e célok 

megvalósításának, ezért szükségessé vált a felsőoktatás modernizációja.  

2. A kezdeményezés különös hangsúlyt fektet a vállalkozói lét népszerűsítésére, mely 

megfelelő választ jelenthet a hagyományos munkavégzési formák folyamatos 

háttérbe szorulására. Az önfoglalkoztatás és a vállalkozói tevékenység ugyanis 

hatékony eszköze lehet a fiatalok körében mért magas munkanélküliségi mutatók 

csökkentésének. 

Új készségek és munkahelyek menetrendje
5
: 2014 augusztusában a munkanélküliek száma az 

EU-ban elérte a 24,6 millió főt, ebből 5 millió fő 15–24 év közötti, ezen kívül rendkívül 

magas a tartós munkanélküliség.
6
 Ahhoz, hogy gazdaság növekedjen és versenyképes 

maradjon, több munkahelyre van szükség, és a jóléti rendszerek fenntarthatóságának 

érdekében több embernek kell munkát vállalnia. Az európai munkaerőpiacok jobb 

működéséhez a Bizottság az alábbi intézkedéssort javasolja:  

1. A munkaerő-piaci reformok felgyorsítása a munkaerőpiac rugalmasságának és 

biztonságának növelése céljából („flexicurity” – rugalmasság és biztonság). 

Konkrét javaslat a határozatlan idejű szerződésen alapuló megoldások gyakoribb 

alkalmazása, megfelelően hosszú próbaidővel; a munkavállaló védelmét szolgáló 

                                                 
4
 A Tanács 2010. november 19-i következtetései a Mozgásban az ifjúság kezdeményezésről – a fiatalok előtt álló 

kihívásokra vonatkozó integrált megközelítésről (Hivatalos Lap C326. 2010.12.3.) 
5 

MEMO/10/602 Europe 2020 flagship initiative 'An Agenda for new skills and jobs: A European contribution 

towards full employment'. 
6
 A 2015. évi éves növekedési jelentés, COM(2014) 902 final, Brüsszel, 2014.11.28. 
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jogok fejlesztése; valamint a továbbképzési lehetőségek, az egész életen át tartó 

tanulás és a pályaorientáció fokozatos bővülése.  

2. Megfelelő ösztönzők biztosítása emberek és vállalkozások számára a tanulásba 

való befektetéshez annak érdekében, hogy a munkaerő-piaci kereslettel 

összhangban folyamatosan fejlesszék az emberek készségeit.  

3. A foglalkoztatásra vonatkozó jogi szabályozás minőségének javításával 

egyidejűleg a megfelelő munkakörülmények garantálása. A munkaidő, részmunka, 

távmunka, nők foglalkoztatása, kiküldetés szabályozása, munkahelyi 

egészségvédelem és biztonság szabályainak felülvizsgálata. 

4. Megfelelő munkaerő-piaci feltételek: kevesebb adminisztratív teher, a munkára és 

a mobilitásra kivetett adók csökkenése, a vállalkozói tevékenység ösztönzése (pl. 

„Erasmus fiatal vállalkozóknak” program). 

A szegénység elleni európai platform:
7
 A szegénység elleni küzdelem intézkedések sorozatát 

jelenti a szakpolitika teljes spektrumán a munkaerőpiaccal, a minimális 

jövedelemtámogatással, az egészségüggyel, az oktatással, a lakhatással és a folyószámla-

nyitáshoz való joggal kapcsolatban, szoros összefüggésben a foglalkoztatottsággal. 

Az EU a stratégia megvalósításának támogatására megfogalmazott 7. számú iránymutatása
8
 

„A munkaerő-piaci részvétel növelése és a strukturális munkanélküliség csökkentése, 

valamint a munkahelyek minőségének javítása” címmel a következők alkalmazását írja elő: 

 A tagállamoknak integrálniuk kell munkaerő-piaci politikáikba az Európai Tanács 

által jóváhagyott, a rugalmas biztonságra vonatkozó elveket annak érdekében, 

hogy nőjön a munkaerő-piaci részvétel, leküzdhetővé váljon a szegmentáció, az 

inaktivitás és a nemek közötti egyenlőtlenség, ugyanakkor pedig csökkenjen a 

strukturális munkanélküliség.  

 A rugalmasság és a biztonság fokozására irányuló intézkedéseknek 

kiegyensúlyozottaknak kell lenniük, és kölcsönösen erősíteniük kell egymást. A 

tagállamoknak ezért rugalmas és egyben megbízható munkaszerződéseket, aktív 

munkaerő-piaci és a munkaerő mobilitását elősegítő politikákat kell kialakítaniuk, 

létre kell hozniuk az egész életen át tartó tanulás hatékony rendszerét, valamint 

megfelelő szociális biztonsági rendszereket kell felállítaniuk annak érdekében, 

                                                 
7
 A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja A szociális és területi kohézió 

európai keretrendszere  

8 A Tanács határozata (2010. október 21.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról 

(2010/707/EU) 
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hogy – a munkanélküliek jogainak és aktív munkakeresésre vonatkozó 

kötelességének egyértelmű megállapításával együtt – biztosítottak legyenek a 

zökkenőmentes munkaerő-piaci átmenetek. A szociális partnerekkel közösen kellő 

figyelmet kell fordítani a munkahelyi, belső rugalmas biztonságra.  

 A munkaerő-piaci szegmentáció kezelése érdekében intézkedéseket kell hozniuk a 

bizonytalan foglalkoztatás, az alulfoglalkoztatás és a be nem jelentett 

foglalkoztatás kezelésére.  

 Jutalmazni kell a szakmai mobilitást.  

 Foglalkozni kell a munkahelyek minőségének és a foglalkoztatási feltételeknek a 

kérdésével.  

 A tagállamoknak küzdeniük kell a foglalkoztatottak körében jelen lévő szegénység 

ellen, és elő kell mozdítaniuk a munkahelyi egészséget és biztonságot.  

 Megfelelő szociális biztonságot kell garantálni a határozott idejű szerződéssel 

foglalkoztatottak és az önálló vállalkozók számára is.  

 A foglalkoztatási szolgálatok fontos szerepet játszanak a munkaerő-piacon nem 

jelen lévők aktiválásában, valamint a kereslet és a kínálat megfeleltetésében, ezért 

e szolgálatokat meg kell erősíteni annak érdekében, hogy már korai szakaszban 

személyre szabott szolgáltatásokat nyújthassanak, valamint aktív és megelőző 

jellegű munkaerő-piaci intézkedéseket hozhassanak.   

 A tagállamoknak az aktív idősödést, a nemek közötti egyenlőséget – az egyenlő 

javadalmazást is beleértve, valamint a fiatalok, a fogyatékossággal élők, a legális 

migránsok és egyéb kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci integrációját.  

 A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését célzó politikáknak a 

megfizethető gondozás és az innovatív munkaszervezés biztosításával a 

foglalkoztatási ráták növelésére kell irányulniuk, különösen a fiatalok, az idősebb 

munkavállalók és a nők körében.  

 A tagállamoknak el kell hárítaniuk munkaerőpiacra való belépés előtt álló 

akadályokat, elő kell mozdítaniuk az önfoglalkoztatást, a vállalkozói szellemet és a 

munkahelyteremtést a foglalkoztatás minden területén, ideértve a zöld 

foglalkoztatást és az ápolást is, és elő kell mozdítaniuk a szociális innovációt.  

Európai üzenetek az országos- és lokális, megyei foglalkoztatáspolitika számára: Az EU 

határozott célja a foglalkoztatás növelése. Ez azonban nem kizárólag mennyiségi, de minőségi 

növekedést is jelent, amely kapcsán operatív, a nemzeti- és a megyei szint számára is kézzel 
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fogható foglalkoztatáspolitikai célként az alábbiak nevezhetők meg (László Gyula és 

munkatársai, 2015): 

1. A nők, az idősebb korosztály és a migránsok erőteljesebb munkaerő-piaci 

aktivizálása, 

2. A fiatalok, a fogyatékossággal élők, a legális migránsok és egyéb kiszolgáltatott 

csoportok munkaerő-piaci integrációja, 

3. A vállalkozóvá válás és az önfoglalkoztatás erősítése (különösen a fiatalok 

körében), 

4. A kkv-k alapításának, növekedésének és nemzetközivé válásának ösztönzése, 

5. Kevesebb adminisztratív teher, a munkára kivetett adók csökkenése, 

6. Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése, 

7. A szociális párbeszéd erősítése, 

8. A be nem jelentett foglalkoztatás visszafogása, 

9. A munkahelyek minősége és az egészséges foglalkoztatási feltételek javítása, a 

nemek közötti egyenlőség támogatása, 

10. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése. 

 

2.3.2 A Nemzeti Reform Program és a Partnerségi Megállapodás 

Magyarország az Európa 2020 stratégia végrehajtásának elemeit a Széll Kálmán Terv alapján 

2011. áprilisban készült Nemzeti Reform Programban
9
 rögzítette. A Program külön 

fejezetekben tárgyalja a Növekedést elősegítő szerkezeti reformokat, valamint az Európa 2020 

stratégiához kapcsolódó nemzeti vállalásokat megalapozó intézkedéseket. A növekedést 

elősegítő szerkezeti reformok között szerepelnek – többek között – a munkaerőpiacot érintő 

reformok és az oktatási reform is. 

A magyar gazdaság egyik legfontosabb strukturális problémája az alacsony 

foglalkoztatottság, amely különösen súlyos az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, az 

idősebb korcsoportok, a pályakezdők, valamint – valamivel kisebb mértékben – a 

kisgyermekes nők körében.  

A munkaerőpiacot érintő reformokat a 2011. márciusban bejelentett Széll Kálmán Terv – 

Magyar Munka Terv tartalmazza. A tervben foglalt intézkedések célja: 

1. a munkaerőpiac rugalmasságának növelése,  

                                                 
9
 Magyarország Nemzeti Reform Programja a Széll Kálmán Terv Alapján, 2011. április 
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2. a munkaerő versenyképességének javítása az ezt támogató képzési rendszer 

kialakításával, 

3. a munkahelyteremtés és a legális foglalkoztatás ösztönzése,  

4. a támogatott foglalkoztatás biztosítása azok számára, akik támogatás nélkül nem 

tudnak elhelyezkedni.  

Mindezeket a célokat nem lehet hatékony intézményrendszerek nélkül elérni, ezért szükség 

van a szak‐ és felnőttképzés, az érdekegyeztetés intézményes kereteinek átalakítására is. 

A munkaerőpiac rugalmassága és a munkavállalók munkahelyi biztonsága a versenyképesség 

fontos tényezője. A rugalmasság biztosításához a kormány célja a Munka törvénykönyvének 

új alapokra helyezése; álláskeresésre ösztönző munkanélküli ellátás kialakítása, aktív 

munkaerő-piaci intézkedések bevezetése és az egész életen át tartó tanulás lehetőségének 

biztosítás. Az intézkedések célja, hogy a munkapiac szereplői számára rugalmas 

foglalkoztatási keretet biztosítson az egyéni és vállalati kereslet és kínálat összehangolásához, 

megkönnyítse a munkaerőpiacra való visszatérést, különösen azon csoportok számára, 

akiknek a munkaerőpiac hagyományos keretei nem biztosítanak megfelelő lehetőséget, 

köztük mindenekelőtt a kisgyermekes nők, a fiatalok, az idősebb munkavállalók és az 

alacsonyan képzettek számára. A tervezet ezen pontján felértékelődik az atipikus 

foglalkoztatási formák jelentősége is. 

A versenyképes tudást biztosító és a gazdasági igényeihez igazodó szakképzés megteremtése 

érdekében vissza kell állítani a szakképzés és az ezáltal megszerezhető tudás presztízsét, az 

iskolarendszerű szakképzés struktúráját, finanszírozási rendszerét, szabályozását úgy kell 

alakítani, hogy az a jelenleginél sokkal hatékonyabban szolgálja a gazdaság és a társadalom 

igényeit. A szakképzés mellett a felnőttképzést is új alapokra kell helyezni ahhoz, hogy az 

megfelelő keretet jelentsen az egész életen át tartó tanuláshoz.  

A Kormányprogram és az Új Széchenyi Terv egyaránt abból indult ki, hogy jelentős számú új 

és hosszútávon fenntartható munkahelyet a vállalkozások hozhatnak létre, ezért az állam 

feladata az, hogy ehhez kedvező feltételeket teremtsen a vállalkozások számára. Ehhez a 

vállalkozások működési feltételeinek könnyítésére, a szabályozási környezet és az 

adórendszer átalakítására is szükség van. Ahhoz, hogy a foglalkoztatás bővülése és a 

növekedés együtt járjon, olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely támogatja, ösztönzi a 

legális foglalkoztatást.  
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Az elsődleges cél továbbra is az, hogy a versenyszférában minél több munkahely jöjjön létre, 

és hogy a vállalatok támogatással vagy anélkül minél több munkavállaló számára tudjanak 

munkalehetőséget biztosítani. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a munka világából tartósan 

kiszorultak egy része számára az elsődleges munkaerőpiac jelenleg nem tud megfelelő 

munkát biztosítani. Részben mert olyan területen élnek, ahol gyenge az elsődleges 

munkaerőpiac, részint, mert munkaerőként való alkalmazásukhoz az elhelyezkedés 

ösztönzése mellett szociális munkára, mentorálásra is szükség van. Ezt biztosíthatja az 

átmeneti foglalkoztatásnak a nyílt munkaerőpiacra átvezető, egyfajta „zsilipként” működő 

rendszere a szociális gazdaság keretei között. Emellett az állam maga is tenni kíván azért, 

hogy segély helyett minél több ember számára már rövidtávon is munkát tudjon felkínálni 

közfoglalkoztatás formájában. 

Összességében a foglalkoztatási célú támogatásoknak egy három pillérre épülő rendszere jön 

létre: 

1. Az első és legfontosabb pillér a nyílt munkaerő‐piaci elhelyezkedés ösztönzése és 

támogatása többek között célzott bér‐ és járuléktámogatásokkal, kiemelt figyelmet 

fordítva a mikro‐, kis és középvállalatokra.  

2. A második pillért a szociális gazdaság jelenti, ami a helyi lehetőségekre építve 

szervezi meg a munkanélküliek foglalkoztatását részben állami támogatásból, 

részben saját bevételekből. Ez egy átmeneti foglalkoztatási forma, amelynek célja 

hosszabb távon, hogy átvezessen a nyílt munkaerő‐piaci foglalkoztatásba (pl. 

munkaerő-kölcsönzés). 

3. A harmadik pillér a közfoglalkoztatás, amely szorosan összefügg a szociális 

ellátások rendszerének munkára ösztönző átalakításával, és amelynek keretében az 

állam maga szervezi meg azoknak az átmeneti foglalkoztatását, akiknek az első két 

pillér jelenleg nem kínál reálisan munkalehetőséget. 

A foglalkoztatási támogatások rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az egyes alrendszerek 

egymástól elkülöníthetők, de közben rugalmasan átjárhatóak legyenek, annak érdekében, 

hogy az érintettek ‐ az adott térség munkaerő‐piaci lehetőségeinek figyelembe vétele mellett ‐ 

a képességeiknek és lehetőségeiknek leginkább megfelelő rendszerből kapjanak támogatást. A 

közfoglalkoztatás rendszerét a másik két pillért kiegészítve, komplementer módon kell 

működtetni annak érdekében, hogy az ne jelentsen zsákutcát a közfoglalkoztatottak számára. 

Ehhez szükséges, hogy egyfelől a közfoglalkoztatás ne korlátozza az egyént az 
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álláskeresésben, másfelől ne vonja el az erőforrásokat (a potenciális megrendeléseket és a 

potenciális munkaerőt) a vállalkozások elől. 

A foglalkoztatáspolitikai – képzési szakterület prioritásai a 2014-2020 közötti uniós 

programozási időszakban az alábbiak: 

 Munkaerő-piaci belépés segítése elsősorban a hátrányos helyzetű 

munkanélküliekre és inaktívakra fókuszálva. Ennek keretében 

foglalkoztathatóságuk javítását célzó aktív munkaerő-piaci eszközök, az ezeket 

megvalósító Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetének és munkaerő-piaci 

szolgáltatásainak fejlesztése, valamint a munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott 

foglalkoztatási kedvezmények biztosításai kerülnek megvalósításra.  

 A fiatalok munkaerő-piaci integrációjának javítását az Ifjúsági Garancia 

bevezetése segítheti elő, mely magába foglal pl. aktív munkaerő-piaci eszközöket 

és szolgáltatásokat a fiatalok számára, gyakornoki programok, fiatalok 

vállalkozóvá válásának támogatása, non-profit szervezetek fiatalok 

foglalkoztatását segítő programjai.  

 Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szakképzés és felnőttképzés 

támogatásával és fejlesztésének keretében a tervezett fejlesztések a duális képzés 

elterjesztésének támogatását, a szakképzés minőségének javítását, felnőttképzési 

programok támogatását – kiemelten az alacsony iskolai végzettségűek és 

közfoglalkoztatottak foglalkoztathatóságának javítása érdekében–, valamint a 

felnőttképzés intézményrendszerének fejlesztését célozzák. 

 A munkavállalók és vállalkozások munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének 

javítását célzó tervezett fejlesztések a munkahelyi rugalmasság ösztönzésére, a 

kisgyermekek rugalmas, napközbeni ellátásának fejlesztésére, a be nem jelentett 

munkavállalás elleni küzdelemre, a munkaegészségügy és munkabiztonság 

fejlesztésére, valamint a szociális partnerek programjainak támogatására 

irányulnak.  

 A szociális gazdaság fejlesztése keretében a foglalkoztatáspolitika a társadalmi 

vállalkozások fejlesztésére, illetve tranzitfoglalkoztatási programok támogatására 

fókuszál. Emellett a nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási 

programjainak támogatását is tervezi a szakterület.  
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2.3.3 Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra 

A 2014–2020-as tervezési ciklus átfogó nemzeti fejlesztési célja a fenntartható, magas 

hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés. Az 

Európai Unió a Partnerségi Megállapodás
10

 keretében az uniós források terhére tizenegy 

tematikus célterület támogatását teszi lehetővé, amelyek közül számunkra különösen fontos a 

8. EU TEMATIKUS CÉL: A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a 

munkavállalói mobilitás támogatása. Ez a tematikus cél az alábbi intézkedéseket tartja 

fontosnak: 

Aktív munkaerő-piaci intézkedések szerepe és erőforrásai  

1. A hátrányos helyzetű csoportok aktivizálását, a munkanélküliek és inaktívak 

munkába állását segítő aktív intézkedések (pl. a foglalkoztathatóság javítását 

szolgáló képzés, a vállalkozóvá válás támogatása, foglalkoztatási költségek 

csökkentése, munkatapasztalat-szerzés) megerősítésére van szükség.  

2. Szükséges továbbá a foglalkoztatási szolgálat szolgáltatásainak fejlesztése, 

hatékonyságának javítása, például a profiling széleskörű bevezetésével.  

3. Kiemelten kell kezelni a 25 év alatti fiatalok munkaerő-piaci helyzetének kérdését, 

akik a válság által egyik leginkább érintett célcsoport.  

4. Az aktív munkaerő-piaci intézkedések mellett, a közfoglalkoztatásban résztvevők 

foglalkoztathatóságának javítása érdekében szükséges a képzési lehetőségeik 

célzott bővítése, a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedéshez vezető utak 

kiszélesítése.  

Jelentős foglalkoztatási hatású gazdasági szegmensek  

1. A mikro-, kis- és középvállalkozásokban rejlő potenciál kiaknázása érdekében 

támogatni kell a KKV-k termelői beruházásainak kapacitásfejlesztését, ezáltal 

növelve azokban rejlő közvetett foglalkoztatási lehetőségeket is. Ehhez 

hozzájárulhatnak a duális szakképzésben való részvételük erősítése és támogatása, 

valamint a vállalkozóvá válást elősegítő és vállalkozásindítást könnyítő környezet 

kialakítása.  

2. A magas élőmunka-igényű ágazatok fejlesztése sok új munkahelyet 

eredményezhet: Az alacsony iskolai végzettségű, illetve hátrányos helyzetű 

                                                 
10

  Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra, Budapest, 2014. augusztus 

15.  

Készítette a Miniszterelnökség a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 

közreműködésével 
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álláskeresők foglalkoztatásának javításában nagy szerepe lehet az ilyen ágazatok 

fejlesztésének.  

3. A társadalmi célú gazdaság foglalkoztatási potenciálja: Társadalmi célú 

vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és támogatása; “Tranzit” 

foglalkoztatás (transit employment) a hátrányos helyzetűek számára; Társadalmi 

integrációt szolgáló szociális gazdasági (inclusive social economy) megoldások 

keretében tartósan támogatott munkalehetőségek biztosítása (egyfajta „védett” 

foglalkoztatás) a leghátrányosabb helyzetű, a nyílt munkaerőpiacra nem, vagy 

nehezen integrálható csoportok számára.  

4. A helyi gazdaság és célzott fejlesztései szintén fontos foglalkoztatási potenciált 

hordoznak. Magyarországon jelentősen visszaszorult a térségi szinten szervezett 

termelési/szolgáltatási-fogyasztási kapcsolatok jelentősége. Pedig e kapcsolatok 

hozzásegítenek a térségek jellemzően kis- és középvállalkozóinak piacra 

jutásában, a jövedelmek térségen belül tartásában, így végső soron a helyi 

foglalkoztatás bővítésében. A helyi gazdaság fejlesztése kiterjedhet a lokális 

együttműködések elmélyítésére, a helyi termelés és fogyasztás összekapcsolására, 

a térségi gazdasági együttműködések kialakítására, valamint a helyi termékek 

fejlesztésére és piacra juttatására. A helyi gazdaságfejlesztés célzott fejlesztései 

Magyarországon alapvetően gazdaságszervezési tevékenységeket igényelnek, 

melyeket hatékonyan egészíthetnek ki a KKV-khoz érkező egyéb támogatások.  

5. Foglalkoztatás bővítési lehetőségeket kínál a térségileg integrált gazdaság- és 

foglalkoztatás fejlesztés is. A kedvezményezettek kezdeményezéséire épülő 

versenyalapú vállalkozásfejlesztési pályázati struktúráktól eltérően itt kifejezetten 

a helyi foglalkozatás növelésének céljával előre kijelölt integrált fejlesztések 

valósulnak meg. Jellemzően a közszféra (önkormányzatok) üzleti infrastruktúra-

fejlesztései köré szerveződhetnek ilyen integrált csomagok.  

A munkaerő-piaci kínálat és kereslet összhangjának megteremtése  

1. Duális szakképzés jogi, intézményi és finanszírozási kereteinek megteremtése. 

2. Az egész életen át tartó tanulásban (LLL) való részvétel ösztönzése és támogatása 

elengedhetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági 

változásokhoz való folyamatos alkalmazkodáshoz.  
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3. A foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind a kínálati oldalon 

potenciális „tartalékok” szabadíthatók fel, ami növelheti a foglalkoztatottak 

számát.  

Az országos és megyei stratégiák üzenetei a helyi, megyei foglalkoztatáspolitika számára: 

1. A hátrányos helyzetű, alacsony képzettségű lakosság felzárkóztatása; a nők, a fiatalok, 

az idősebb korosztály, fogyatékossággal élők és a migránsok erőteljesebb munkaerő-

piaci aktivizálása. 

2. A megye húzóágazatainak fejlesztése: egészségipar, környezetipar, kulturális és 

kreatív ipar, élelmiszeripar, gépgyártás, elektronika, informatika; a magas élőmunka-

igényű ágazatok fejlesztése (turizmus, építőipar, mezőgazdaság, kulturális ipar); és a 

helyi gazdaság fejlesztése; helyi gazdasági potenciálok kiaknázása. 

3. Térségi integrált gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés. 

4. A kkv-k alapításának, növekedésének és nemzetközivé válásának ösztönzése. 

5. A rugalmas foglalkoztatási formák ösztönzése (távmunka, részmunkaidő). 

6. Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése. 

7. A munka és a magánélet közötti egyensúly. 

8. Egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítása. 

9. A fekete foglalkoztatás visszaszorítása. 

10. Az alap- és középfokú oktatás hatékonyságának növelése. 

11. A duális képzések erősítése. 

12. Versenyképes tudást biztosító szakképzés megteremtése, kulcskompetenciák 

fejlesztése: ipar, kereskedelem, gépjárműgyártás, oktatás, kultúra területén, valamint a 

humán-egészségügyi és szociális ellátásban működő foglalkoztatók fokozott 

igényeinek figyelembe vétele. 

13. Piacképes egyetemi kurzusok, mester és doktori képzések. 

14. A népesség egészségi állapotának javítása. 

15. A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése. 
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3. Kutatási kérdések 

A kutatás 2015 szeptemberében kezdődött el, a kutatási folyamat főbb állomásainak és 

kérdéseinek kidolgozása után a célcsoportok felkutatása és lekérdezése következett, majd az 

eredmények összegzése. A kutatási menet főbb jellemzőit az alábbi pontokban foglaljuk 

össze. 

3.1 Hipotézisek 

A célkitűzések kapcsán az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg: 

1. A felnőttképzésben részt vevő alacsony iskolai végzettségű nőkben a képzés során erősödik 

az a meggyőződés, hogy a végzettség megszerzésével javulnak munkaerő-piaci esélyeik. 

Többségük esetében a legfontosabb motivációs faktort egy adott munkakör betöltésének 

lehetősége jelenti.  

2. A felnőttképzésben részt vevő alacsony iskolázottságú nőknél a család nem tekinthető 

motiváló tényezőnek. A felnőttképzési programokba történő bekapcsolódás a családos nők 

esetében többszörös kompromisszumkészséget igényel. Gyakran hiányzik a család támogató 

attitűdje, aminek oka leggyakrabban a tradicionális szerepfelfogás. Ha mégis megkapja a 

család segítségét, akkor is többségében pénzügyi motívumok (az egykeresős családmodell 

felszámolása) állnak a háttérben. Emiatt a kisgyermeket nevelő édesanyák felnőttképzési 

programokban való részvétele csupán bizonyos korlátok között működik. 

3. A felnőttképzésben részt vevő alacsony iskolai végzettségű nők hozzájárulhatnak az 

élőmunkát igénylő ágazatok munkaerő-szükségletének kielégítéséhez. 

3.2 A vizsgálat célcsoportja 

A kutatás célcsoportját az alacsony iskolai végzettségű nők jelentették. Sajnos nem találtunk 

egy egyértelmű, adekvát megfogalmazást a célcsoportba való besorolást tekintve, vagyis 

adódott a kérdés, hogy mit is jelent az alacsony iskolai végzettség. Az idevágó szakirodalom 

abban mutat egyezőséget, hogy alacsony iskolai végzettséggel rendelkező egyéneket 

hátrányos helyzetűnek tekinti, hiszen kisebb eséllyel vannak jelen a munkaerőpiacon (Bajusz, 

2014; Mártonfi, 2007). Munkaerő-piaci és foglalkoztatási szempontból az egyik 

leglényegesebb tényező a meglévő iskolai végzettség. A szakma művelői (Kenderfi, Tibori, 

Cserné) közel 10 éve meghatározták az alacsony iskolai végzettség három nagy csoportját: 

 abszolút alacsony végzettségűeknek tekintjük azokat a személyeket, akik nyolc 

általánost sem végeztek, vagy semmiféle szakképzettségük nincs. Ők olyan alacsony 

végzettséggel rendelkeznek, hogy értelme sem lenne végzettségi szintjüket valamihez 
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viszonyítva vizsgálni, semmi olyan szakmai végzettséggel nem rendelkeznek, amivel 

versenyképesebbek lehetnek a munkaerőpiacon.
11

 

 a relatív alacsony végzettségű csoportba a társadalom végzettség szerinti eloszlásának 

alsó hányadába tartozó személyeket soroljuk, őket hívja a szakirodalom „iskolai 

szegényeknek”.
12

 

 Harmadikként megkülönböztetjük a végzettségi szint nemzetközi viszonylatban való 

mérését, ami azt jelenti, hogy ami itthon még elegendőnek bizonyul, az a nemzetközi 

munkaerő-piacon már nem elégséges.
13

 

A fentiek csoportosítás a mindennapokban és a szakmai kutatások során nem alkalmazható 

egységesen. Így az alábbi megállapítás tekinthető mindenki által elfogadottnak: alacsony 

iskolai végzettségűeknek tekinthetjük egyrészt azokat, akik még az általános iskolát sem 

fejezték be, másrészt rendelkeznek ugyan általános iskolai végzettséggel, de versenyképes, a 

munkaerő-piacon könnyen konvertálható szakképzettséggel nem.
14

 

Az alacsony iskolai végzettség meghatározás mellett használatos még a korai iskolaelhagyás 

meghatározás is. Ez a megjelölés azon 18–24 évesek arányát méri a teljes korosztályon belül, 

akiknek nincsen ISCED 3-as szintű
15

 végzettsége, azaz sem legalább szakmunkás szintű 

szakképzettsége, sem érettségije, és nem is vettek részt semmilyen oktatásban a felmérést
16

 

megelőző négy hétben. A korai iskolaelhagyás egyik súlyos következménye az alacsony 

iskolázottság, a másik pedig a társadalmi és munkaerő-piaci integráció csekély lehetősége és 

mértéke. 

A korai iskolaelhagyás fogalom mellett az OECD bevezette egy olyan mutató használatát, 

amely azt becsüli, hogy mekkora az a réteg, amelynél az oktatásból a munkaerőpiacra való 

átmenet nehezen vagy egyáltalán nem történik meg. A NEET fiatalok nagy hányada korai 

                                                 
11

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0019_foglalkozas_specialis_helyzetu_csoportokkal/ch11.html#id513557 
12

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0019_foglalkozas_specialis_helyzetu_csoportokkal/ch11.html#id513557 
13

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0019_foglalkozas_specialis_helyzetu_csoportokkal/ch11.html#id513557 
14

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0019_foglalkozas_specialis_helyzetu_csoportokkal/ch11.html#id513557 
15

 ISCED – International Standard Classification of Education –, az oktatási programok nemzetközileg elfogadott 

besorolási rendszere 
16

 A korai iskolaelhagyást az Európai Unió valamennyi országában azonos módszertan szerint méri egy 

nagymintás munkaerő-felmérés (Labour Force Survey, LFS). Hazánkban a KSH végzi a felmérést. Az ESL 

adatokat az Eurostat teszi közzé 
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iskolaelhagyó, ugyanakkor a közép- vagy akár felsőfokú végzettséggel rendelkező, már nem 

tanuló, de munkaviszonnyal sem rendelkező fiatalok is szerepelnek ebben a körben.
17

 

A célcsoport kiválasztását az indokolta, hogy azt kívántuk felmérni, mik lesznek az egyének 

céljai, perspektívái és motivációi a tanulásban. Hiszen abszolút és relatív értelemben is az 

alacsony iskolai végzettségű egyének indulnak a legkisebb eséllyel a munkaerőpiacon egy 

állás betöltése kapcsán. 

A célcsoport iskolai végzettségét tekintve a zöme a 8 osztályos alapképzést sem fejezte be, 

ami annyit jelentett, hogy az utolsó 1-2 osztály hiányzik nekik. Az egyének kisebb részének 

megvan a 8 osztályos alapképzése, de szakképzettséggel nem rendelkezik. Elenyésző volt a 

szakmunkás és érettségizett megkérdezettek száma (2. ábra). 

2. ábra A vizsgálatba bevont célcsoporttagok iskolai végzettségének megoszlása 

 

A célcsoport elérése több tényező miatt is nehéz volt, így a kutatásba bevonható egyének 

száma összesen 112 fő volt. A felkutatásban és a kutatási keretek biztosításában nagy szerepet 

játszottak képzési, foglalkoztatási és tranzit programokat lebonyolító – többnyire nonprofit – 

szervezetek, ahol személyes látogatás keretében tudtunk találkozni a hölgyekkel. Fontos 

megemlíteni, hogy egy részük kimondottan tartózkodó volt, pesszimista, nem akart részt 

venni a kutatásban. A helyzetet a szociális munkásokkal tudtuk feloldani, akiket inkább 

elfogadtak, és ők célirányosan töltették ki velük a kérdőíveket (megkérdezéssel, tehát a 

szociális munkás írta be rögtön a válaszokat is). Éppen ezért előzetes szűrésre volt lehetőség, 

így az iskolai végzettség nem is került rá a kérdőívre, hanem eleve csak azokat kérdezte le a 
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 Mártonfi György: Korai iskolaelhagyás – Hullámzó trendek. In: Educatio 2014/1. pp. 36-37. 
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munkatárs, aki megfelelt a feltételeknek (nincs szakmai végzettsége, legfeljebb érettségivel 

rendelkezik, de az is szakmai végzettség nélkül).  

A célcsoport három szociodemográfiai jellemző alapján vizsgálható: 

 lakhely, 

 életkor, 

 családi állapot. 

A lakhely esetében a megkérdezettek közel 1/3-a falun vagy tanyán lakik. Ez az állapot sok 

mindenben korlátozhatja az itt élőket. Az infrastruktúra (pl. közlekedés, internet), a kulturális 

és szórakozási lehetőségek korlátozott módon érhetőek csak el az itt élők számára. Egy 

tanyavilágban élő számára a magasabb iskolai végzettség megszerzése jelentősebb befektetést 

igényel (útiköltség, ingázás, gyakorlat stb.). A válaszadók bő 1/3-a a községben lakik. Ez a 

településforma már több lehetőséget biztosít a lakosság számára. Sok községben működik 

alsófokú oktatási intézmény megfelelő képesítésű tanítókkal, tanárokkal, némely esetben 

szaktanárokkal. Egy ilyen közegben – ahol nem okoz gondot a földrajzi távolság – arányában 

nagyobb motiváció érvényesülhet a képzés befejezésére. A válaszadók 27%-a városban vagy 

megyeszékhelyen lakik (3. ábra), ami már szélesebb oktatási, képzési portfólióval 

rendelkezik, mint az előző két településforma. Az alsófokú oktatási intézmények mellett 

rendelkezésre állnak közép- és felsőfokú oktatási, képzési intézmények is. 

3. ábra A vizsgálatba bevont célcsoporttagok lakhelyének megoszlása 

 

A lakhely után az életkor bemutatása következik a vizsgált célcsoportot illetően (4. ábra). A 

célcsoport jelentős része 19 és 28 év közötti volt, ami a megkérdezettek közel 52%-át 

jelentette. A válaszadók 22%-as 18 év alatti volt, míg 19%-a 29 és 39 év közötti volt. Az 50 

év felettiek százalékos aránya 6% volt. Vagyis látható, hogy a programok elsősorban az 
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iskolából kihullókat gyűjtötték össze. Ne feledkezzünk meg arról a tényről, hogy a 

tankötelezettség már csak 16 éves korig tart, ennek teljesülése után az iskolarendszerű oktatás 

– ha kell – lerázza magáról az általa problémásnak tartott egyéneket. 

4. ábra A vizsgálatba bevont célcsoporttagok életkorának megoszlása (fő) 

 

A nők esetében van egy fontos tényező, ami teljes mértékben speciálissá teszi a helyzetüket 

mind a társadalomban, mind a munkaerőpiacon; ez pedig a társadalmi reprodukció képessége. 

Ennek szerepét a képzési folyamatok során taglalni fogjuk. 

A családi állapot (5. ábra) szorosan összefügg az egyének időfelhasználásával, 

időszerkezetével, amely alapjaiban határozza meg a képzésre fordított idő mértékét. A 

megkérdezettek majdnem 2/3-a hajadon volt, ami jelentheti azt, hogy a tanulásra fordított idő 

arányaiban több. Ez viszont nem jelenti feltétlenül azt, hogy a tanulási motiváció is nagyobb 

ezeknél az egyéneknél. Főleg a szegényebb csoportoknál figyelhető meg a generációs 

együttélés, illetve a házasság nélküli együttélés a férfival, még akkor is ha már született közös 

gyermek. 
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5. ábra A vizsgálatba bevont célcsoporttagok családi állapotának megoszlása 

 

3.3. A kutatás módszertana 

A kutatás fontosságát és eredményességét szem előtt tartva az alábbi módszertant használtuk 

fel a hipotézisek vizsgálatára: 

 nyomtatott zárt kérdőívek, 

 fókuszcsoportos elbeszélgetés célcsoporttagokkal, 

 mélyinterjú képző intézmények szakmai vezetőivel, 

 mélyinterjú felnőttképzési és foglalkoztatási projekt szakértőkkel. 

A kérdőív összeállítását megelőzte egy többrétű konceptualizálás (pl. célcsoport 

meghatározása), majd az egyes kérdések operacionalizálása. Ebben a legfőbb cél az volt, hogy 

a kutatási kérdések minél életszerűbben leképezzék a vizsgált célcsoportot. A változók 

(kérdések) összeállítása során kiemelt szempont és cél volt, hogy minden egyes kérdésre 

adható válaszalternatívák minél pontosabban kerüljenek meghatározásra. A célcsoport 

esetében nem volt lehetőség arra, hogy cizellált vagy un. duplacsövű kérdések is 

megfogalmazásra kerüljenek. Arra törekedtünk, hogy egyszerű, rövid kérdéseket 

fogalmazzunk meg, ami igazodik a célcsoport adottságaihoz. 

A célcsoport meglehetősen nehezen volt feltérképezhető és elérhető. Több állami és 

magánkézben lévő intézménynél próbálkoztunk a lekérdezéssel és adatfelvétellel, de sok 

esetben elutasító vagy kitérő választ kaptunk. Miután megtörtént a kapcsolatteremtés és a 

szükséges egyeztetés a fogadó intézményekkel, sor kerülhetett a kérdőívek kitöltetésére, ami – 

mint említettük – minden esetben egy segítő szakember (szociális munkás) közreműködésével 



EDU 6. évfolyam 2. szám   

 
54 

valósult meg. Ő volt a kapocs a kérdőív és a kitöltő között. Az egyének nem olyan 

közlékenyek a saját sorsukról, céljaikról, főleg akkor, ha számukra idegen személy előtt kell 

megnyílniuk. Így a szociális munkások tették fel a kérdéseket az egyéneknek, és ők is jelölték 

be a megkérdezettek helyett a válaszokat. Csak így volt lehetőség értékelhető válaszok 

gyűjtésére. 

A kérdőíves lekérdezés után következett a célcsoport néhány tagjával való fókuszcsoportos 

elbeszélgetés, szerencsére erre voltak önként jelentkezők. A kutatók számára sok tanulsággal, 

tapasztalattal jártak ezek a szituációk és információk. Az elbeszélgetésekre előre egyeztetett 

időpontban került sor, amelyek adminisztrációjában szintén a segítő szakemberek (szociális 

munkás) voltak a kutatók segítségére. Egy kivételtől eltekintve az elbeszélgetésekre a képzési 

nap elején került sor, hiszen akkor még „frissebb” állapotban voltak az egyének. A 

beszélgetések helyszíne (büfé mellett asztaloknál, tanterem előtti folyosó) nem a tanterem 

vagy oktatási helyszín volt, hanem egy teljesen semleges helyszín. Ezzel az volt a cél, hogy az 

egyén számára ismerős, hétköznapi helyen kerüljön sor a beszélgetésre. Ily módon az 

esetleges feszültségeket is sikerült feloldani. Az idő szűke miatt ezek a beszélgetések 15-20 

perc időtartamban zajlottak le több alkalommal. A beszélgetések 2-3 bevezető kérdéstől 

eltekintve szabadon folytak, hiszen így kommunikatívabbak voltak a csoport tagjai, mintha 

csak kérdések egymásutánja lett volna. A kutatóknak nyilvánvalóvá vált, hogy kis 

közösségben (kutatóval együtt maximum 3-4 fő) könnyebben nyilvánítanak véleményt a saját 

sorsukat, életüket illetően, mint egy sok kérdésből álló kérdőív kapcsán. A bizalom és 

őszinteség jobban tetten érhető volt a beszélgetések alkalmával, mint az interjú kitöltése 

kapcsán – ld. segítő szakember bevonása. A beszélgetések nem kerültek rögzítésre, csak 

jegyzetek készültek. 

További kutatási módszer volt a képző intézmények szakmai vezetőivel, illetve külső 

szakértőkkel elkészített mélyinterjú. Két szervezet és két szakértő került kiválasztásra, illetve 

volt együttműködő, esetükben részletesen végigvettük a kutatási tartalmat, elsősorban a 

hipotézisekre alapozva. Kimondottan tartalmas és tanulságos interjúk születtek, rengeteg 

információval. A szervezetek esetében inkább a célcsoportra és a főbb jellemzőkre 

fókuszáltunk, a szakértők esetében pedig ezeken túl a különböző programok sajátosságaira, 

egyéni tapasztalatokra is. Az interjúk rögzítésre kerültek, de anonim módon. 

 

  


