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1. Bevezetés, a kutatás megalapozása 
 
A 2011-es népszámlálási adatok szerint Magyarország népessége 9 millió 982 ezer fő volt, 
2,1 százalékkal kevesebb, mint az előző, 2001. február 1-jei népszámlálás alkalmával. Az el-
múlt évtizedben az ország minden területén természetes fogyás volt tapasztalható, a halálo-
zások száma az ország valamennyi megyéjében és Budapesten is meghaladta a születéseket.  
 
Az előző, 2001. évi népszámláláshoz viszonyítva a Dél-dunántúli régió megyéi közül Bara-
nyában 4,8%-os, Somogyban 7,1%-os míg Tolna megyében 7,5%-os volt a népesség csökke-
nése. Tovább árnyalja a képet, ha figyelembe vesszük azokat az adatokat, amelyek a felnö-
vekvő nemzedéket mutatják be. A 0-14 éves korcsoport létszámvesztésének országos aránya 
a 2001-i népszámlálási adatokhoz viszonyítva 14,9%-ot tesz ki. Baranyában ez az arány 22%, 
Somogy megyében 20,6%, míg Tolnában 26,2%.1  
 
Magyarországon a 2012/2013-as tanévben a középfokú nappali rendszerű oktatásban részt-
vevők száma minden iskolatípusban csökkent. A szakiskolák, speciális szakiskolák tanulólét-
száma 9%-kal. A gimnáziumi és a szakközépiskolai tanulólétszám negatív trendje is tovább 
folytatódott. A 2012/2013-as tanévben az előző évhez képest a szakközépiskolai nappali ta-
nulólétszám 3,8%-kal, a gimnáziumi nappali tanulólétszám 2,9%-kal csökkent. Míg 1990/91-
ben a középfokú oktatásban résztvevő tanulók 44%-a szakiskolában (szakmunkásképzőben) 
tanult, addig 2012/2013-ben arányuk 23% volt. Az általános képzést nyújtó és a felsőfokú 
tanulmányokra eredményesebben felkészítő gimnáziumok részaránya 24%-ról 35%-ra emel-
kedett. A legnépszerűbb intézménytípusba, a szakközépiskolába járó tanulók aránya 33%-ról 
41%-ra változott. A Dél-dunántúli régióban a 2012/2013-as tanévben, általános iskolában a 
tanulók száma 68 076 fő, szakiskolában és speciális szakiskolában 15 044 fiatal, gimnázium-
ban 19 511 diák és szakközépiskolában 19 444 fő volt.2 
 
Magyarországon a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 2013 év átlagában 66 025 
fő volt. Az összes regisztrált pályakezdő álláskeresőnek 35%-a nyolc általános iskolával és 
alacsonyabb végzettséggel rendelkezik; szakmunkásképzőt és szakiskolát 20,9%-uk végzett; 
középiskolai, szakközépiskolai végzettsége volt 39,3 százalékának; míg a diplomások 5,8%-ot 
képviseltek. A Dél-dunántúli régióban a regisztrált pályakezdő álláskeresők száma ugyan-
ezen időszakban 8 169 főt tett ki, ha azonban az összes 25 év alatti regisztrált álláskereső 
fiatalt vizsgáljuk, akkor ez a szám nagyobb, megközelíti a 12 000 főt.3 
 
Baranya, Somogy, Tolna megye általános munkaerő-piaci helyzete nem kedvező a struktu-
rális munkanélküliség, ezen belül a pályakezdő fiatal munkanélküliek számának mérséklé-
sére. A gazdaság lassú növekedési üteme mellett olyan problémák jelentkeznek, mint a fiata-
lok iránt elégtelen munkaerő-piaci kereslet, az alacsony kereseti lehetőségek, a szakképzés 
meglévő ellentmondásai és egyes területeken a túlképzésből adódó gondok. 

                                                 
1
 2011. évi népszámlálási adatok 1. (előzetes adatok): Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. A 0-14 éves kor-

osztály vizsgálata azért is lényeges, mert kiszámíthatóvá válik a középfokú képzésbe várhatóan bekerülők po-
tenciális száma. A népesség megoszlásában itt látjuk a legnagyobb fogyást.  
2
 Forrás: Oktatási Évkönyv 2012/2013 

3
 Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
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Az MTA kutatása szerint 2010 és 2020 között tovább nő a népesség iskolázottsága, de las-
sabban, mint az előző évtizedben.4 Részleteiben: 
 

 Az általános iskolai végzettségűek aránya 2000 és 2010 között 9 százalékponttal 
csökkent, 2020-ig további 5 százalékpontos csökkenés lenne várható az alapverzió 
szerint.  

 A középfokú végzettségűek arányában nem számíthatnánk nagyobb átrendeződésre 
2010 után, ha az alapverzió feltételei érvényesülnének.  

 A szakiskolai végzettségűek aránya 2014-ig 27%-os arányra növekedne, majd ezt kö-
vetően szinten maradna, illetve egészen csekély mértékben csökkenni kezdene.  

 Az érettségizettek aránya 2020-ra elérné a 38,7%-os, a diplomások aránya pedig a 
21,1%-os szintet. 

 
Ezt az állapotot a felsőfokú szakképzés egyetembe integrálása módosítani fogja, azonban 
csak a 2013. szeptemberi, első teljes beiskolázási forduló ténye ismeretében lehet majd 
hosszútávra értékelni. 
 
Mindebből következően a kutatás indokoltsága, társadalmi és szakmai szükséglete az aláb-
biak szerint foglalható össze: 
 

 A gazdaság és a munkaerőpiac egymáshoz való optimális illeszkedésének biztosításá-
hoz elengedhetetlenül fontos egy, a tényleges gazdasági és munkaerő-piaci érdeke-
ket kiszolgáló többszintű képzési rendszer kialakítása.  

 Olyan információs és szakmai segítő rendszer kialakítására van szükség, amely a pá-
lyaválasztás és a munkaerő-piaci igények közötti összhang megteremtéséhez megfe-
lelő alapot biztosít a régióban. Mindemellett fontos a képzett munkaerő megtartásá-
hoz és vonzásához szükséges álláshelyek kialakításának ösztönzése a régió humán-
erőforrás potenciáljának javítása érdekében. 

 Megoldandó a képzési profilok tartalmának modernizálása, a kompetencia alapú kép-
zés elvárásainak abszolválása az oktató és nevelő intézményekben. 

 Olyan szakképzési rendszer kialakítása szükséges, amely megfelel a kornak és változó 
igényeinek, rugalmasan reagál a munkaerő-piaci kihívásokra, hozzájárul az egész éle-
ten át tartó tanulás kívánalmának erősítéséhez. 

 Szükséges a ténylegesen megjelenő munkaerő-kínálat és a munkaerő-piac kereslete 
közti markáns eltéréseket komplex módon kiigazító pályaorientációs szisztéma kidol-
gozása. 

 Lényeges feladat a kibocsátott munkaerő kompetenciáinak fokozása a gyakorlatban 
megjelenő igényekkel szemben, az átadott tudás, készségek és képességek folyama-
tos fejlesztése révén. 

 
A fentiek mellett fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a kutatás fő hangsúlyi kérdései és a 
vizsgálat döntően a szakképzés területére és az onnét kikerülő pályakezdőkre koncentrál. 

                                                 
4
Hermann Zoltán – Varga Júlia (2012): A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig. (Iskolázási 

mikroszimulációs modell (ISMIK)) Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kuta-
tóközpont, Budapest 
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2. Vezetői összefoglaló 
 

 A Dél-Dunántúl mind a hazai, mind pedig a nemzetközi összehasonlításban a kevésbé 
fejlett régiók közé tartozik. A kilencvenes évek második felében, éppen a felgyorsult 
gazdasági növekedés szakaszában nem tudta felvenni a versenyt a többi régióval. 
Ennek oka részben a nem kedvező infrastrukturális adottságokban, részben a 
határmenti területek jelentette bizonytalanságban, valamint az öröklött gyenge ipa-
rosodottságban keresendő. 

 A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a Dél-Dunántúlon írták össze az ország 15–29 
éves népességének 9,1%-át, mintegy 167 ezer főt. A fiatal munkavállalási korúak 
több mint négytizede Baranyában, egyharmada Somogyban, és közel egynegyede 
Tolna megyében élt. A régió fiataljainak összetételét korévenként vizsgálva az orszá-
goshoz nagyon hasonló megállapításokat tehetünk. Az adatfelvétel idején a legnépe-
sebb csoport az 1991-ben születetteké volt, egyedül az ő létszámuk haladta meg a 12 
ezer főt. E fölött egészen 28 éves korig az egyes korévekhez tartozó népességszám-
ban a Dél-Dunántúl esetében folyamatos, az ország egészét tekintve kissé hullámzó 
csökkenést tapasztaltunk. A gazdasági aktivitás alakulására – létszámarányuk okán – 
a foglalkoztatottak helyzetében bekövetkezett változások voltak a legnagyobb hatás-
sal. Dél-Dunántúlon a munkaerőpiacon aktívan jelenlévő fiatalok száma az előző nép-
számláláshoz képest 32 700 fővel csökkent, amely csaknem teljes egészében meg-
egyezett a foglalkoztatottak számának – több mint 31 500 fős – visszaesésével. A pá-
lyakezdők döntő része a 15-24 éves korcsoporthoz tartozik, gazdasági aktivitásuk 
egyrészt a demográfiai, másrészt az iskolai részvétel változásaiból adódóan alakult a 
régióban. 2009-hez viszonyítva a korcsoport aktivitása 2,7 százalékponttal csökkent.  

 Az intézményes tanulási kínálathoz való egyéni alkalmazkodás helyett egyre növekvő 
igényként van jelen a tanulást, a tudás megosztását segítő intézményrendszernek az 
egyéni és közösségi elvárásokhoz való alkalmazkodása, mely révén folyamatos fej-
lődési lehetőségeket biztosítsanak mindenki számára tanulási képességeik és igényeik 
dinamikus bővüléséhez, a munkaerőpiacon történő hathatós szerepléshez, a ver-
senyképesség javításához. Ahhoz, hogy az egyén számára a tanulás az élet bármelyik 
szakaszában és pillanatában, bármelyik élethelyzetben valós és elérhető lehetőség 
legyen, elengedhetetlen az oktatás és képzés, illetve az intézményes kereteken kívül 
zajló tanulás rendszerként való értelmezése. 

 A dél-dunántúli régió iskolaszerkezete alapvetően nem különbözik az országos szer-
kezeti jellemzőktől, így a szakközépiskolák és a gimnáziumok térnyerése itt is jellem-
ző, bár ebből a szempontból a Dél-Dunántúl szerencsésebb helyzetben van, mivel 
ebben a térségben a szakiskolák bár arányukat tekintve szintén kisebbségben vannak, 
mégis növekedés volt megfigyelhető azok számában az utóbbi két évtizedben.5 
Mindazonáltal az elmúlt húsz év tendenciáinak a vizsgálata egyértelműen azt mutat-
ja, hogy az érettségi megszerzése mára elfogadott és általános igénnyé vált a csalá-
dok többségében. 
 

                                                 
5
 A szakiskolák számának növekedése 1990-2011 között a dél-dunántúli régióban 10-15%-ra volt. KSH OKM 

adatok 2011 
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 A szakképzés irányításában és szervezésében jelentős változások történtek az 2013-
as törvénymódosítások hatására. Az állami intézményfenntartó a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KLIK) lett, létrejöttek a járási tankerületek. A szakképzési 
feladatokat az önkormányzati fenntartóktól a megyeközponti tankerületek vették 
át. A szakképzés tekintetében a megyei központok speciális illetékességű tankerüle-
tek, mert a fenntartói mellett a működtetői feladatokat is ellátják az önkormányzat-
októl átvett intézményekben. Tehát a régióban a szakképzés a három megyeszékhelyi 
tankerület fennhatóságával folyik. 

 A Dél-dunántúli régió megyéiben 58 intézményben folyik szakképzés, melyből 41 ál-
lami, 17 egyházi és magán fenntartású. 88 feladat ellátási helyen összesen 15.029 ta-
nuló tanul szakmát, ebből 12870 állami iskolában, mely a tanulók 85%-a. Amíg az ál-
lami iskolában, az osztálylétszám átlagban 24 fő, addig ez a nem állami intézmények-
ben folyó szakképzési osztályoknál 15 fő.6 A dél-dunántúli régióban az érvényes tanu-
lószerződések száma 6079 db, az együttműködések száma 295 db a régióban. A gya-
korlati képzésbe 921 céget vontak be. Egy cégnek több képzőhelye is lehet, így a kép-
zőhelyek száma 1199 db. 

 A képző intézmények helyzete több szempontból is nehéz, egyrészt versenytársi vi-
szonyban vannak egymással, nincsenek érdekelve abban, hogy összehangolják műkö-
désüket, ezért sok szakmát átfedésben oktatnak. Ezekben a képzésekben a végzett 
diákok elhelyezkedése többnyire nem biztosított a túlképzés miatt. A gazdasági akti-
vitás pozitív irányú változásához továbbra is elengedhetetlen a területi aktivitási kü-
lönbségek mérséklése, mely megvalósításához az okokat helyi szinten kell keresni, és 
regionális szinten továbbra is a szakképzés és munkaerő-piaci igények adottságainak 
megfelelően kell kezelni, mely összehangolása már az elmúlt években megtörtént. 

 A gazdaság fejlődése és az iskolaszerkezet nem megfelelő összhangja is okozza a fo-
lyamatos szakember hiányt egyes szakmákban. A hiányszakmákat a Megyei Fejlesz-
tési és Képzési Bizottságok állapítják meg évente. Az elmúlt évek döntései alapján ki-
rajzolódik azon szakmák köre, melyben folyamatos a munkaerőhiány. Az élen a gép-
ipari szakmák vannak, melyek országos hiányszakmák is egyben: gépi forgácsoló, he-
gesztő, ipari gépész (géplakatos), épület- és szerkezetlakatos, szerszámkészítő. Az 
építőipari szakmák a válság ellenére a hiányszakmák között vannak: ács, kőműves és 
hidegburkoló, bádogos, villanyszerelő, asztalos. A mezőgazdaságban szintén a gépész 
terület adja az egyik hiányt, a mezőgazdasági gépész szakmában, de a gazda és a ker-
tész szakmák is bekerültek, hogy a gazdálkodáshoz szükséges alapok elsajátíthatók 
legyenek támogatással. 

 A pályakezdők elhelyezkedési esélyei alapvetően nőni fognak 2025-ig. Egyrészt de-
mográfiai csökkenésük miatt, másrészt a gazdasági növekedés, a kapcsolódó beruhá-
zások (pl. Paks II.). Foglakoztatás bővüléssel számolunk az automatizálás, az informa-
tika, a gépészet, az elektronika, az építészet, a turizmus területén. Mindemellett a pá-
lyakezdők munkaerő-piaci esélyeit növeli az elöregedésből adódó munkaerőpótlás. 

 
 
 
 
                                                 
6
 Statisztikai tájékoztató Oktatási évkönyv 2012-2013 
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3. A kutatás hipotézisei, módszertana, a fogalmi kör tisztázása 
 
A pályakezdő munkanélküliség helyzete, változása közvetlenül visszatükrözi a munkaerőpiac 
feszültségeit, hatással van a társadalmi, gazdasági fejlődésekre. Fejlesztésének alapját az 
adhatja meg, ha a pályaválasztási rendszer jól funkcionál, ami természetesen összefügg az 
oktatási rendszer adottságaival, de korrelációban van a munkaerő-piaci igényekkel. A szak-
mai életút pályaválasztási szakasza időben mindinkább kitolódott, mivel a későbbi munka-
végzéshez szükséges iskolai képzés hosszabbá vált. Fontos az is, hogy a korábbihoz képest 
lényegesen összetettebb az életpályára való felkészülés és felkészítés. A pályaválasztási elő-
készítő munka fő színtere az iskola. Ugyanakkor az iskolai képzésből a munka világába való 
átmenet sokkal bonyolultabb, mint eddig bármikor. Egyértelmű az is, hogy a korábbi idő-
szakban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat készült fel leginkább arra, hogy a rendelkezésre 
álló eszközeivel, a folyamatosan változó körülményekhez igazodva minél inkább segítse a 
fiatalok pályaválasztását, továbbtanulását.  
 
Az iskolából a munka világába történő zökkenőmentes átmenet a társadalmi beilleszkedés 
egyik legfontosabb feltétele. Hosszú távon meghatározza az egyén társadalmi pozícióját, 
munkaerő- piaci helyzetét, ezért gazdasági és szociális szempontból egyaránt fontos, hogy az 
iskolapadból kikerülő fiatalok szakmailag felkészülten jelenjenek meg a munkaerőpiacon, az 
iskolában elsajátított ismereteik összhangban legyenek a technológiai követelményekkel, a 
piaci igényeknek megfelelő szintű és szakirányú képzettséggel, konvertálható ismeretekkel 
rendelkezzenek. Az állástalanul töltött idő, az ennek kapcsán szerzett negatív tapasztalatok 
nemcsak elbátortalanító hatásúak, de a munkával nem rendelkező fiatalok eltartása komoly 
terheket is ró az egész társadalomra. Az állástalanságukra – a munkaerőpiac idősebb szerep-
lőivel ellentétben – a különböző társadalombiztosítási ellátások korábbinál szélesebb körű 
igénybevételi lehetősége nem jelentett megoldást. A fiatalabb generációk kedvezőtlen mun-
kaerő-piaci helyzetét kétségtelenül javította az oktatás expanziója, az iskolarendszerű okta-
tás időtartamának meghosszabbítása.7 
 
A Dél-Dunántúlon 2007-ben az akkori regionális munkaügyi központ, a Pécsi Tudományegye-
tem és a Human Exchange Alapítvány elkészítette a régió pályaválasztási koncepciójának 
tervezetét. E stratégiai koncepció azonban az időközben lezajlott válságfolyamatok, és a be-
következett strukturális változások miatt már csak részben tartalmaz megfelelő perspektívá-
kat. Mindebből következően az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg: 

 
 A pályakezdők munkaerőpiacra való zökkenőmentes belépésének elősegítése a min-

denkori foglalkoztatáspolitika egyik legfontosabb kérdése. A pályaválasztási rendszer 
fejlesztésének alapja a jól működő, a gazdaság igényeit kiszolgálni képes oktatási 
rendszer.  

 Az oktatási rendszertartós problémája maradt, hogy a képzési struktúra változása kö-
zép- és felsőfokon egyaránt csak részlegesen találkozik a munkaerő-piaci igényekkel. 

                                                 
7
 Juhász Gábor (szerk.) (2007): PATRÓNUS. A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete. 

Tanulmánykötet. ÁFSZ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Pécsi Tudományegyetem. Pécs. 
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 A szakképzési rendszer változására, a duális képzés bevezetésére a munkáltató kör 
csak részben tudott felkészülni. Megoldása függ gazdasági, munkahelymegtartó hely-
zetüktől is. 

 Az erőfeszítések, átalakítások ellenére az oktatásban és a foglalkoztatásban érdekelt 
szereplők közötti együttműködés érdemben még nem javult, az érdekellentétek nem 
mérséklődtek, aminek következtében tartósan fennmaradtak a kínálati és a keresleti 
oldal közötti feszültségek. 

 A pályaorientációs rendszer szervezett és egyénre szabott segítséget kell, hogy nyújt-
son mind a fiatal pályakezdő korosztálynak, akár a felnőttek különböző célcsoportjai-
nak a sikeres pályaválasztás elősegítése érdekében. 

 Komplex előrejelzéssel, megfelelő és jól működő pályaorientációs rendszerrel, nagy 
valószínűséggel elősegíthető a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek a javítása. 

 
3.1. A kutatás módszerei 
 

A vizsgálandó téma és terület átfogó kutatási megközelítést igényel, ebből adódóan a mód-
szertan is összetettebb lényegi vonatkozásokra koncentrál. Jellegét tekintve egyrészt primer 
(empíria), másrészt szekunder (dokumentum, illetve adatelemzés) módszereket tartalmaz. 
 
Operacionalizálás, a használandó fogalmak definiálása: az a folyamat, amelynek során, a 
kutatás megkezdésekor a hipotézisekben megfogalmazottakat mérhetővé tesszük. Úgy fo-
galmazzuk át ezeket az elemeket, hogy az operacionalizálás után az alkalmazott kategóriák 
meghatározott mérési mód vagy mérőeszköz (pl. kérdőív) segítségével mérhetővé váljanak.  
 
Dokumentum- és adatelemzés: Kulcsszavas, tárgyszavas keresés, szükséges és elégséges 
dokumentumok beszerzése és vizsgálata. Számítógépes adatbázisok, keresőprogramok al-
kalmazása: 
 

 Központi Statisztikai Hivatal 

 Magyar Tudományos Akadémia 

 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 Emberi Erőforrás Minisztérium  

 Oktatási Hivatal 

 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (megyei munkaügyi központok) 

 Munkaügyi kutatások adatbázisai 

 EUROSTAT – az Európai Unió adatbázisa 

 EBESCO HOST – multidiszciplináris bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok 

 Munkáltatók, kamarák adatbázisai 

 Megyei fejlesztési és Képzési Bizottságok 
 
A térség lehatárolása, meghatározó tényezői jelentik a kutatás demográfiai, gazdaságföld-
rajzi alapjait. A munkapiaci előrejelzés főbb fajtái: formális, országos, megyei szintű, kvanti-
tatív, modellre alapozott előrebecslések voltak. A kutatás a Dél-dunántúli régióra terjedt ki. 
 
A várható képzési és munkaerőigény számításához a megyei munkaerő-kínálati előrebecslé-
sek három egymásra épülő projekcióból, továbbá egy technikai jellegű felbontásból állnak:  
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 népesség-előreszámítás,8 

 iskolázottsági előrebecslés, 

 gazdasági aktivitási előrebecslés, továbbá  

 a gazdaságilag aktívak technikai jellegű felbontása fiatal foglalkoztatottakra és mun-
kanélküliekre. 

 
A foglalkoztatás helyzete fejezetben a mennyiségi mutatók vizsgálata mellett, fontosnak tart-
juk a kvalitatív tényezők bemutatását. 
 
A kérdőíves (empirikus) felmérés során a valószínűségi kiválasztás technikáját alkalmaztuk. 
A felmérés egyrészt kérdezőbiztosokkal történt, másrészt online lekérdezés szerint történt 
195 pályakezdő fiatal és 101 munkáltató bevonásával. Az összegyűjtött kvantitatív adatok 
teljes körű feldolgozása csak különböző matematikai-statisztikai eljárások segítségével old-
ható  meg. Jelen kutatásban az eljárásmódok közül a kereszttábla-elemzést alkalmaztuk. A 
kereszttábla-elemzés két vagy több változó közötti összefüggést vizsgál, illetve ezek kombi-
nált eloszlását mutatja.  
 
Fókuszcsoportos vizsgálat: a kutatás során 8 fókuszcsoportos vizsgálatot végeztünk foglal-
koztatási, pályaválasztási, oktatási, civil, gazdasági, kamarai, középiskolai és felsőoktatási 
szakértők bevonásával.  A fókuszcsoportok hozzájárulnak:  

 az általános kép kialakulásához, háttér-információk gyűjtéséhez, 

 a kvantitatív eredmények motivációinak kvalitatív ellenőrzéséhez, 

 a fejlesztési irányok, eszközök megfogalmazásához.  

Interjú: az interjútechnika alkalmas arra, hogy egy szűkebb válaszadói kör véleményét a leg-
alaposabban megismerhessük. Itt a válaszadók kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy 
mélyebb ismerettel rendelkezzenek a témával kapcsolatban: például a szakértők köre. Az 
interjútechnika több sajátos technika összefoglaló megnevezése, de alapvetően egy irányí-
tott beszélgetés, ahol a válaszadó szabadon fejti ki gondolatait, nézeteit a kutatási témával 
kapcsolatban.  
A kutatás során 22 munkáltatóval készítettünk interjút egyrészt a kérdőíves felmérés (lásd 
7.2. alfejezetet) másrészt az elmélet és a gyakorlat összevetésének mélyebb vizsgálatához 
(lásd 7.4. fejezet). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
A térségi népesség-előreszámítás az alkotóelem-eljárásra épül. Az alkotóelem-módszerű előrebecslés a nép-

mozgalom (születések, halálozások, vándorlások) részletes előrebecslésével, a népmozgalmi jelenségekre vo-
natkozó hipotézisek alapján történik. 
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3.2. Legfontosabb fogalmak 

 
 Állam által elismert (OKJ) szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) sze-

replő szakképesítés. A Jegyzék határozza meg a képzésre vonatkozó alapadatokat (a 
szakképesítés típusa, szintje, tanulmányi területe, szakmacsoportba sorolás, szüksé-
ges iskolai végzettség stb.), a részletes követelményeket és leírást pedig az adott 
szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelmény-rendelet tartalmazza.9  

 Első szakképesítés: az iskolai rendszerű oktatás keretében szerzett minden olyan ál-
lamilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékeny-
ség gyakorlására jogosít. 

 Életpálya-tanácsadás (pályaorientáció): a tanácskérő támogatása az életpálya-
tanácsadási szolgáltatás keretében az érdeklődésének, képességének, személyiségé-
nek és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakításában és megvalósí-
tásában, amelynek keretében a tanácskérő a pályaválasztáshoz vagy a pályamódosí-
táshoz kap segítséget. 

 Duális képzés: alatt olyan képzési formát értünk, melynek keretében az elméleti kép-
zés szakiskolákban, a gyakorlati képzés pedig üzemekben, vállalatoknál gazdasági 
szervezeteknél történik. Az üzem és az iskola kiegészíti egymást. Az iskolákban az ál-
talános műveltséget és a szakelméleti ismereteket közvetítő tárgyak oktatása folyik, a 
gyakorlati (üzemi) képzésben pedig a szakmai képességek fejlesztésén van a hang-
súly. A Németországban kialakult szakképzés duális rendszerű, nagy hagyományokkal 
rendelkezik és a szakmunkásképzés jelentős hányada jelenleg is ez alapján működik.10  

 Felsőfokú szakképzés: olyan képzési forma, amely az érettségire épül és célja a felső-
fokú szakképzettség megszerzése. Az ilyen típusú szakképzések felsőfokú intézmé-
nyekben és egyes szakközépiskolában folynak. Általában 2 éves képzések, melyben 
megtalálhatóak az adott szakképzettséghez kötődő alapismereteket átadó tantár-
gyak, de elsősorban szakmai ismeretek és készségek átadására koncentrál. 

 Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR): a foglalkozások besorolásá-
ra, megkülönböztetésére szolgáló osztályozási és kódrendszer. 

 Gazdaságilag aktív népesség: a 15 – 64 év közötti foglalkoztatottakból (aktív keresők, 
gyesen, gyeden levők, nyugdíj mellett munkát vállalók) és a munkanélküliekből áll. A 
foglalkoztatottak további kategóriákba sorolhatók: a munkavállalókra, akik valami-
lyen munkáltatónál állnak alkalmazásban, továbbá az önállókra, illetve azok segítő 
családtagjaira. A gazdaságilag inaktívak szintén két csoportra oszthatók: az inaktív 
keresőkre (nyugdíjasok és tanulók, tehát azok, akik most éppen nem dolgoznak, de 
dolgozni fognak, vagy már dolgoztak), és az eltartottakra.11 

 Gyakorlati képzés: a szakmai képzésnek az iskolai tanműhelyben, az állami felnőtt-
képzési intézmény tanműhelyében vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult gaz-
dálkodó szervezetnél, egyéb szervnél vagy szervezetnél folyó azon része, amelynek 

                                                 
9
 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről. A legfontosabb szakképzéshez kapcsolódó fogalmak e törvény 
alapján lett meghatározva. 

10
 Szabó Gábor (1997). A duális képzés rendszere és a projekt orientált képzés kapcsolata. Kandó K. Műszaki 

Főiskola, Budapest 
11

 Gazdasági aktivitási ráta (%) = Foglalkoztatottak és a munkanélküliek/Össznépesség. Foglalkoztatási 
ráta (%) = Foglalkoztatottak száma/Össznépesség. Munkanélküliségi ráta (%) = Munkanélküliek szá-
ma/Foglalkoztatottak és a munkanélküliek. 
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célja a szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsa-
játítása és a tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére való felkészítése, 
amelyet iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzési kerettanterv határoz meg. 

 Iskolai rendszerű szakképzés: közoktatás keretében a közoktatási és a szakképzési 
törvényben meghatározott szakképző iskolában, illetőleg a felsőoktatási törvényben 
meghatározott felsőoktatási intézményben folyó szakképzés. Résztvevői a szakkép-
zést folytató intézménnyel tanulói, illetőleg hallgatói jogviszonyban állnak. 

 Munkaerőpiac: nem más, mint adott időszakban, adott gazdasági feltételek mellett a 
munkaerő adásvételével kapcsolatos viszonyok összessége. A munkaerő-kereslet a 
munkáltatók által megjelenített azon igény, hogy egy meghatározott időszakban mi-
lyen létszámú és összetételű munkaerőt kívánnak foglalkoztatni. A munkaerő-kínálat 
az adott időszakban rendelkezésre álló munkanélküliek és álláskeresők számát és ösz-
szetételét jeleníti meg.12 

 Munkanélküliségi ráta: a regisztrált munkanélküliek tárgyhavi zárólétszáma a gazda-
ságilag aktív népesség (foglalkoztatottak és munkanélküliek együtt) százalékban.  

 Munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogvi-
szony, kormányzati szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igaz-
ságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a biz-
tosított bedolgozói - és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített - ezzel egy tekintet 
alá eső bedolgozói jogviszony. E mellett a hivatásos nevelő szülői jogviszony, a szö-
vetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya, - ide nem 
értve az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját -, fegyveres és 
rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszo-
nya.13 

 Országos Képzési Jegyzék: az állam által elismert szakképesítéseket és legfontosabb 
adataikat tartalmazó jegyzék. 

 Pályakezdő álláskereső: a 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén 30. 
életévét - be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel ren-
delkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha 
munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogo-
sultságot. 

 Pályatanácsadás: e tanácsadási forma segíti a pályaelképzelések, pályacélok megfo-
galmazását, a pályadöntés meghozatalát, valamint támogatást nyújt a megvalósítás-
hoz vezető út, a cselekvési terv kidolgozásához. A tanácsadói beszélgetések során a 
tanácskérő a számára leginkább megfelelő pályák, foglalkozások körét határozhatja 
meg, és tudatosan megtervezheti az életpályáját. 

 Pályaválasztási tanácsadás: általában az első szakma kiválasztásához ad segítséget. 
Célja az eredményes pályaválasztási döntés elősegítése, vagyis egy olyan szakmai te-
vékenység, tanulási lehetőség kiválasztása, ami mind a pályaválasztó, mind a társada-
lom számára értékkel bír. 

 Szakiskolai végzettség: szakiskolában szerzett középfokú iskolai végzettség, amely 
egyúttal az OKJ-ban meghatározottak szerint államilag elismert szakiskolai szakmai 
végzettséget is tanúsít. 
 

                                                 
12

 Szellő János (szerk.) (2009): Munkaerő-piaci alapismeretek, jegyzet DDRMK, Pécs 
13 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 
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4. A dél-dunántúli régió társadalmi, gazdasági környezete 
 
A dél-dunántúli régió annak ellenére, hogy Magyarország területének mintegy 15%-a, lakó-
népességét tekintve mindössze a teljes magyar népesség 9%-t teszi ki, vagyis a területi ré-
szesedésnél alacsonyabb a népesedési arány a régióban – a népsűrűség jelentős mértékben 
elmarad az országos átlagtól.14 Ugyanakkor az ország összes településének mintegy egyötöde 
ebben a régióban található, ami Baranya és Somogy aprófalvas település szerkezetének tud-
ható be. A Dél-Dunántúlon 665 település van, melyekből mindössze 41 város és 614 pedig 
község. A népesség megoszlása településtípusonként szintén eltér az országos átlagtól mivel 
mindössze a lakosság 59%-a él városokban, szemben az országos átlaggal ami 70%-os meg-
oszlást mutat.15 Ezen körülmény pedig természetesen kihat az oktatásban való részvételre is, 
hiszen az egyes intézmények megközelíthetőségével kapcsolatban felmerülő nehézségek 
olyan hátrányt jelentenek a térségben élő fiatalok számára, amit sok esetben szinte lehetet-
len leküzdeni. Ebből kifolyólag sok kistelepülésen élő fiatal pályaválasztását elsősorban az 
elérhető közelségben lévő iskolák képzési kínálata határozza meg, ami nem feltétlenül áll 
összhangban a személyes adottságaival, vágyaival, illetve mint ahogy azt később látni fogjuk 
– a térség munkaerő-piaci igényeivel sem. 
 
A hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok16 száma és aránya te-
kintetében a régió nem tartozik a legveszélyeztetettebb régiók közé, azonban sajnálatos mó-
don a második veszélyeztetettségi szintet éri el, ami azt jelenti, hogy a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű tanulók aránya meghaladja a 30%-ot. Figyelemmel arra, hogy a települések 
nagysága és a veszélyeztetettek aránya között negatív a korreláció – mivel a 3000 fő alatti 
községekben a legmagasabb a hátrányos helyzet kialakulásának a veszélye, a dél-dunántúli 
régióban annak aprófalvas településszerkezete miatt különös figyelmet kell e körülményre 
fordítani. Úgyszintén komoly problémákat okozhat az iskolai lemorzsolódás veszélye, mivel 
ezekben a csoportokban nagy az átfedés. A tankötelezettség leszállítása pedig fokozhatja 
ennek kockázatát.  
 
Szintén fontos tényező a régió életében a népességfogyás, ami nagyobb mértékűnek mutat-
kozik, mint az országos átlag.17 A népesség csökkenés okai elsősorban a természetes fogyás-
nak tudhatóak be, mintegy háromnegyed részben, ugyanakkor a fennmaradó fogyás hátte-
rében az elvándorlás áll. Meghatározó jelentőségű tehát a születésszámok csökkenése, mely 
nem csupán a népességszámra hat kedvezőtlenül, de a korösszetételt is befolyásolja. A Dél-

                                                 
14 A népsűrűség országos átlaga 107 fő/km2, míg a dél-dunántúli régióban a népsűrűség mértéke mindössze 
66fő/km2. Ez a szám egyébiránt a 7 fő tervezési-statisztikai régióban a legalacsonyabb. Forrás: KSH Területi 
Statisztikai Tükör VI. évf. 6.sz. 2012 
15

 A népesség megoszlása ebben a tekintetben Baranyában a legkedvezőbb itt ugyanis a lakosság 66%-a él vá-
rosokban, míg Somogyban a legalacsonyabb ahol mindössze 52% a városi lakosok aránya. KSH adatok 
16

 Hátrányos helyzetű a gyermek vagy tanuló, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. E csoporton belül a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek vagy tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – 
tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamában tett 
tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá az a gyermek is akit tartós neve-
lésbe vettek.  
17

 Az előző, 2001. évi népszámláláshoz viszonyítva a dél-dunántúli régió megyéi közül Baranyában 4,8%-os, 
Somogyban 7,1%-os míg Tolna megyében 7,5%-os volt a népesség csökkenése. 
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Dunántúlon 2012-ben 5165 fővel többen haltak meg, mint ahányan születtek, ez 1,1%-kal 
meghaladta az előző évben regisztrált fogyás mértékét. A születéseken és a halálozásokon 
kívül a migráció is befolyásolja a népességszám alakulását, a belföldi vándorlás negatív 
egyenlegéből adódóan régiónk lélekszáma további 2690 fővel fogyatkozott 2012-ben, ami 
ezer lakosonként 3 fős veszteséget jelentett. A Dél-Dunántúl korstruktúrája szintén kedve-
zőtlenebb az országos átlagnál és magasabb a gyermekkorúak és az időskorúak aránya.18 
 

4.1. A régió gazdasági helyzete 
 
A Dél-Dunántúl mind a hazai, mind pedig a nemzetközi összehasonlításban a kevésbé fejlett 
régiók közé tartozik. A kilencvenes évek második felében, éppen a felgyorsult gazdasági nö-
vekedés szakaszában nem tudta felvenni a versenyt a többi régióval. Ennek oka részben a 
nem kedvező infrastrukturális adottságokban, részben a határmenti területek jelentette bi-
zonytalanságban, valamint az öröklött gyenge iparosodottságban keresendő. A Dél-dunántúli 
régió gazdasági helyzetének alapvető jellemzője, hogy az, az ország egyik legkevésbé iparo-
sodott régiója és elsősorban a szolgáltatások tekinthetőek meghatározónak. A szolgáltatáso-
kon belül is a turizmus – és ehhez kapcsolódóan a szállodaipar, a borászat illetve a gasztro-
nómia talán a leginkább fejlett ágazat. A régió gazdaságában alapvetően releváns területnek 
számít még a mezőgazdaság, illetve az építőipar. Ez utóbbi elsősorban Tolna megyében, míg 
a mezőgazdaság elsősorban Somogyban erőteljesebb hatású.19 
 
A régióban bejegyzett vállalkozások 73%-a egyéni vállalkozás, és mindössze 27% a társas 
vállalkozások aránya. A bejegyzett vállalkozások többségükben Baranya megyei székhellyel 
kerültek bejegyzésre, a második helyen Somogy, míg a harmadik helyen Tolna megye szere-
pel. Szintén érdemes megjegyezni, hogy az összes magyarországi társas vállalkozás 54%-a 
közép-magyarországi bejegyzésű, és ezen a területen értelemszerűen az egyéni vállalkozási 
forma lényegesen alacsonyabb arányban van jelen. Vagyis a dél-dunántúli régióban alacso-
nyabb arányban működnek a feltehetőleg nagyobb teherbírású gazdasági szereplők.  
 
A dél-dunántúli térségben 2011-ben megtermelt bruttó hazai termék összege piaci beszer-
zési áron számítva 1729,6 milliárd forintot tett ki, az országos GDP (27 635,4 milliárd forint) 
6,3%-át, amelyből Baranya 2,5, Somogy 2,0, Tolna 1,7%-kal vette ki a részét. Az egy lakosra 
jutó GDP 2011-ben 1845 ezer forint volt, az országos átlag 66,6%-a (egy évvel korábban 
68,4%-a). A Dél-Dunántúl a hét régió rangsorában a népességarányos GDP 2011. évi változá-
sait követően is megmaradt a korábbi 4. helyen. A fejlettebb régióktól azonban nagyobb lett 
a lemaradása. A fajlagos mutatóérték országos átlagának Baranya a 64%-át, Somogy a 63%-
át teljesítette, ami mindkét megyében kedvezőtlenebb volt az egy évvel korábbinál, és az 
előbbi megye kettő, az utóbbi egy hellyel hátrébb sorolódott a főváros és megyék sorában is. 
A régió megyéi közül a 19 megye átlagát is csak a tolnai fajlagos GDP összeg érte el. 
 
A Dél-Dunántúl ágazati szerkezetében a bruttó hozzáadott értéke alapján az országos átlag-
nál nagyobb szerepet tölt be a mezőgazdaság, és lényegesen alacsonyabb az ipari, azon belül 
is különösen a feldolgozóipari szerepvállalás. 2011-ben a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

                                                 
18

 Forrás: Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 
19

 A Dél-Dunántúl intelligens szakosodási stratégiája – vitaindító változat. Készítette a Dél-Dunántúli Regionális 
Innovációs Ügynökség 2013. 
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halászat 11,5%-kal részesedett a térség által megtermelt bruttó hozzáadott értékből az or-
szágos 4,6%-kal szemben, de a Budapest nélkül számított 7,4%-os arányt is jócskán felülmúl-
ta. E gazdasági ág súlya alapján nincs lényeges különbség a régió megyéi között, az alacso-
nyabb baranyai (10,9%) és a magasabb (közel azonos 11,9 és 11,8%-os) somogyi és tolnai 
arányszámok mindhárom megyében viszonylag erős agráriumra utalnak. Jelentős viszont az 
elmaradás az országoshoz képest az iparosodottságot illetően, hisz a 22,6%-os régiós hányad 
az országosnál 3,6 százalékponttal, a 19 megyére jellemzőnél 10,6 százalékponttal volt ala-
csonyabb. Az ipar jelenléte Baranya és Somogy megye gazdasági teljesítményén belül ala-
csony, a Tolna megyei csaknem 35%-os részesedés ugyanis – energiaiparának köszönhetően 
– lényegesen országos átlag feletti volt. 
 
Az egy lakosra jutó ágazatonkénti hozzáadott érték a dél-dunántúli régióban csupán a me-
zőgazdaság területén haladta meg az országos és a vidéki átlagot (méghozzá a Dél-Alföld 
után a legjelentősebben). A többi nemzetgazdasági ágban rendre alacsonyabb volt a régió 
fajlagos teljesítménye az országosnál, sőt az ipari, és azon belül a feldolgozóipari népesség-
arányos hozzáadott érték a legalacsonyabb volt a régiók közül. 
 
A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti alakulása alapján a Dél-Dunántúl 
az ország egyik legkevésbé iparosodott térsége, ami az ipari kibocsátás számbavétele alapján 
ugyancsak megmutatkozik. A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások dél-dunántúli régió-
ban működő ipartelepei 2012-ben 1115 milliárd forint ipari termelési értéket állítottak elő, a 
hasonló méretű gazdálkodói kör országos teljesítményének 4,8%-át, amelyből Baranya 1,3, 
Somogy 2,0, Tolna 1,5%-kal részesedett. A régió termelése az ide tartozó megyék között az 
előbbi sorrendben 28–42–30%-ban oszlott meg.  
 
Az összes építőipari termelés értéke 98,7 milliárd forintot tett ki, amely összehasonlító áron 
számítva 15,4%-kal maradt alatta az egy évvel korábbinak. A régiós termelési érték 95%-át 
(93,3 milliárd forintot) az építőiparba sorolt szervezetek produktuma tette ki, amelynek vo-
lumene 2011-hez képest 14,5%-kal esett vissza, miközben a nem építőipari szervezetek által 
végzett építőipari teljesítmény közel háromtizedével csökkent az egy évvel korábbihoz ké-
pest.  
 
Az idegenforgalom területén, 2012-ben Somogyban nőtt a legerőteljesebben a kereskedel-
mi szállások iránti igény, ezt követte Baranya, majd végül a legkisebb vendégforgalmú me-
gye, Tolna következett. Somogy megye idegenforgalmát elsősorban a legfőbb turisztikai 
vonzerőt jelentő Balaton térségének forgalma határozza meg. A régióba összesen 1 millió 22 
ezer vendég érkezett, akik 3 millió 81 ezer éjszakára foglaltak szállást. A vendégek száma 5,4, 
a vendégéjszakáké, 1,5%-os növekedést mutatott.  
2012-ben a beruházások országosan is mérséklődtek az előző évekhez viszonyítva, a Dél-
Dunántúlon azonban nagyon jelentősen visszaestek. Az év során megvalósult beruházások 
teljesítményértéke a régióban – előzetes adatok alapján – 244,6 milliárd forintot tett ki, a 
hasonló gazdálkodói kör országos beruházásértékének a 6,4%-át.20 
 
 

 

                                                 
20

 Forrás: Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 
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4.2. A foglalkoztatottság, munkanélküliség alakulása a régióban 
 
A Dél-Dunántúlon 2012-ben 382 ezer fő dolgozott vagy keresett munkát, számuk – a foglal-
koztatottság csekély mértékű emelkedéséből és a munkanélküliség számottevőbb csökkené-
séből eredően stagnált. A 15–74 évesek 53%-a tartozott a gazdaságilag aktív népesség köré-
be, míg országosan az aktivitási arány 59,4%-ot tett ki. 
 
A régióban foglalkoztatottak száma a korábbi évek csökkenését követően stabilizálódni lát-
szott, Baranyában és Tolnában gyakorlatilag nem változott, Somogyban 3,3%-kal nőtt a lét-
szám. A foglalkoztatási ráta 2012-ben ugyan mindhárom megyében javult, de a területi kü-
lönbségek érdemben nem változtak az előző évhez képest. A régión belül a foglalkoztatás 
területén az egyes nemzetgazdasági ágak súlya eltérően alakult. Baranyában az átlagnál erő-
teljesebben volt jelen az oktatás, Somogyban a humán-egészségügyi, szociális ellátás és a 
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás. Tolnában a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondi-
cionálás ágazat képviselt nagyobb súlyt, ennek következtében az alkalmazottak 27%-át fog-
lalkoztatta az ipar. Ez a helyzet gyakorlatilag 2014-re sem változott (lásd az alábbi grafikont). 
 
 

1. sz. grafikon: Ágazatonkénti létszámadatok a Dél-Dunántúlon 2014-ben/fő 
 

Forrás: KSH 
 
A gazdaság, foglalkoztatás, munkaerőpiac, szakképzés egymásra épülő, összefüggő fogalmak. 
Magyarországon a szakképzés megbecsültsége jelentősen elmarad Európa és a világ államai-
tól. A szakképzés megbecsültségének hiánya az alacsony fizetésekhez is köthető. Jól kimu-
tatható összefüggés van a munkaerő-piaci megbecsültségnél szakképesítéssel szemben az 
érettséginek és a diplomának. Az érettségivel rendelkezők 20%-os, a diplomások több mint 
kétszeres bérelőnyt élveznek Magyarországon, míg az európai átlag az előbbinél 8%, az 
utóbbinál csak 50%. Ez a bérelőny az utóbbi 10 évben Magyarországon másfélszer olyan 
mértékben növekedett, mint az uniós országoknál.21 
 
A bruttó átlagkeresetek alakulását 2012-ben több tényező is jelentősen befolyásolta. A mi-
nimálbér 78-ról 93 ezer forintra, szakképzettek esetében 94-ről 108 ezerre történő emelése 

                                                 
21

 A szakképzés Magyarországon, ReferNet országjelentés 2012. 
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valamennyi nemzetgazdasági ágat érintette, és főként a fizikai foglalkozásúak körében 
eredményezett jövedelemnövekedést. A költségvetési intézményekben dolgozók kereseti 
lehetőségeit egyrészt az alacsony jövedelmű közfoglalkoztatottak számának egyharmados 
növekedése, másrészt az egészségügyi dolgozók egy meghatározott körének az év közepén 
életbe lépő, visszamenőleges hatályú bérkorrekciója befolyásolta. A Dél-Dunántúlon a teljes 
munkaidőben foglalkoztatottak havi átlagos bruttó keresete – 185 ezer Ft volt. 22  
 
Baranyában 2013-ban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havonta átlagosan bruttó 
189 900 forintot kerestek, ami alapján az itt élők az országos átlagnál mintegy havi 40 800 
forinttal, a legmagasabb, fővárosi átlagkeresetnél 103 400 forinttal kaptak kevesebbet. So-
mogy megye teljes munkaidős alkalmazottainak havi bruttó átlagkeresete 185 ezer Ft volt. 
Tolnában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete – a számviteli 
nyilvántartások szerint – 208 400 forintot tett ki, amely 4,6%-kal meghaladta az egy évvel 
korábbit. 
 
2013-ban a foglalkoztatás és a munkanélküliség alakulásában további pozitív elmozdulást 
mutat a helyzetkép, érezhetővé vált a közfoglalkoztatás erőteljesebb hatása. 

 
1. sz. táblázat: A dél-dunántúli népesség gazdasági aktivitása 2008 – 2013. között 
 

Időszak Gazdaságilag 
aktívak/ezer fő 

Inaktívak/ezer 
fő 

15-64 éves kor-
osztály /ezer fő 

Aktivitási 
arány/% 

2008. I-IV. 372,4 282,4 654,8 56,9 
2009. I-IV. 377,4 266,4 643,8 58,6 
2010. I-IV. 386,0 252,1 638,1 60,5 
2011. I-IV. 379,6 259,8 639,3 59,4 
2012. I-IV. 379,2 250,5 629,7 60,2 
2013. I-IV. 382,4 241,1 623,4 61,3 
Forrás: KSH 

 
2. sz. táblázat: A foglalkoztatás és a munkanélküliség alakulása 2008-2013. között a 

dél-dunántúli régióban 
 

Időszak Foglalkoztatot-
tak/ezer fő 

Munkanélküli-
ek/ezer fő 

Foglalkoztatott-
sági ráta/% 

Munkanélküli-
ségi ráta/% 

2008. I-IV. 333,9 38,5 51,0 10,3 
2009. I-IV. 335,6 41,8 52,1 11,1 
2010. I-IV. 339,1 46,9 53,1 12,2 
2011. I-IV. 331,2 48,4 51,8 12,8 
2012. I-IV. 333,4 45,8 52,9 12,1 
2013. I-IV. 347,3 35,1 55,7 9,2 
Forrás: KSH 

 
 
 
                                                 
22

 Forrás: Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 
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Baranyában a Központi Statisztikai Hivatal lakossági munkaerő-felmérése alapján 2013. IV. 
negyedévében a 15–74 éves népesség 54,8%-a, 163,3 ezer fő volt jelen a munkaerőpiacon. 
Ezen belül a foglalkoztatottak létszáma 151 ezer, a munkanélkülieké 12,5 ezer főt tett ki. 
Előbbiek létszáma 6,7%-kal emelkedett, utóbbiaké ugyanakkor megközelítőleg a felére 
(54,4%-ára) esett vissza az előző év azonos időszakához képest, ebből következően a gazda-
sági aktivitás összességében nem változott. 2013-ban a megfigyelt 4 főnél többet foglalkoz-
tató Baranya megyei székhelyű vállalkozásoknál, létszámtól függetlenül a költségvetési szer-
veknél, valamint a megfigyelt nonprofit szervezeteknél átlagosan mintegy 80 500-an álltak 
alkalmazásban, 2,1%-kal többen, mint egy évvel korábban.  
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában az egy évvel korábbinál közel 
37%-kal kevesebb baranyai munkanélküli szerepelt. (Országosan 27%-os volt a csökkenés.) 
2012. és 2013 decembere között a megyében több mint 10 ezer fő került ki a regisztráltak 
köréből, számuk a 2013. decemberi zárónapon nem érte el a 18 ezer főt.23 
 
Somogy megyében 2013-ban az alkalmazásban állók száma csökkent az előző évhez viszo-
nyítva. A munkáltatók nyilvántartásaiban 68,2 ezer fő alkalmazott szerepelt, 1,9%-kal keve-
sebb, mint 2012-ben. Gazdálkodási forma szerint vizsgálva a versenyszférában 4,6%-os fo-
gyatkozást követően 42,0 ezren álltak alkalmazásban, a költségvetési intézményeknél viszont 
5,4%-kal többen (25,0 ezren) szerepeltek az állományi létszámban. A teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak 62,0 ezer fős száma az összlétszám kilenctizedét tette ki. A Nemzeti Foglal-
koztatási Szolgálat adatai szerint a 2013. decemberi zárónapon a nyilvántartott álláskeresők 
száma 19 764 fő volt Somogy megyében, 5918 személlyel (23%-kal) kevesebb, mint egy évvel 
korábban. 
 
A KSH intézményi munkaügyi statisztika adatai szerint a megfigyelt Tolna megyei székhelyű 
vállalkozásoknál és nonprofit szervezeteknél, valamint a költségvetési intézményeknél 2013-
ban átlagosan 45 300 fő állt alkalmazásban, 1,0%-kal több mint egy évvel korábban. (Orszá-
gosan 0,9%-os volt a létszámnövekedés.) A munkavállalók 62%-át foglalkoztató versenyszfé-
rában 28 200 főt alkalmaztak, a létszám 0,7%-kal haladta meg a 2012 évit. A Nemzeti Foglal-
koztatási Szolgálat adatai szerint 2013. december végén Tolna megyében 10 748 álláskeresőt 
tartottak nyilván. A létszám – az országoshoz hasonlóan – nagymértékben, 27%-kal vissza-
esett az egy évvel korábbihoz képest. A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív né-
pességhez viszonyított aránya (11,1%) tovább csökkent: az előző évi mutatónál 3,1 százalék-
ponttal alacsonyabb, az idei országos rátánál viszont 1,8 százalékponttal magasabb volt. 
 
Mindemellett a rendelkezésre álló szabad munkaerő, az álláskeresők zöme nem felel meg a 
korszerű piacgazdasági feltételeknek. A szakiskolai képzést kevéssé vonzóvá teszi az a helyzet 
is, hogy a szakmai végzettségű emberek vannak kitéve jobban a munkaerőpiac változásainak. 
A munkanélküliek között arányuk az elmúlt években tovább növekedett, melynek oka lehet 
az is, hogy alacsonyabb általános képességeik miatt, nehezebben működtetnek sikeres vál-
lalkozást, és tartanak lépést az új technikai kihívásokkal. A statisztika szerint az új rendszerű 

                                                 
23

 Megjegyzendő, hogy a KSH és NFSZ statisztikája eltérő. Az NFSZ a ténylegesen regisztrált álláskeresők számát 
viszonyítja a gazdaságilag aktív népességhez. A KSH fogalma szerint viszont munkanélküli az a személy, aki egy-
idejűleg az adott héten nem dolgozott (s nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt); aktívan kere-
sett munkát, a kikérdezést megelőző négy hét folyamán; rendelkezésre áll, azaz két héten belül munkába tudna 
állni, ha találna megfelelő állást. E mintát veti össze a gazdaságilag aktív népességgel. 
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szakiskolai képzésben alacsonyabb, a régi szakmunkás képzőben végzettek között a legjelen-
tősebb az álláskeresők száma az általános iskolát végzettek után. 
 

2. sz. grafikon: A regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerint a régióban 2014-ben 
 

 
Forrás: KSH 
 
A kedvező változások ellenére az ország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségéből kilenc 
még mindig a dél-dunántúli régióban található.24 A munkanélküliség csökkenéséhez elsősor-
ban a közfoglalkoztatás járult hozzá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24

 Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisát vettük alapul, amely meg-
egyezik a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendeletben foglaltakkal. 

Regisztrált álláskeresők iskolai végzettség szerint 2014

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

ált. iskolai végz. nélkül

általános iskola

szakiskola

szakmunkásképző

gimnázium

szakközépiskola

technikum

főiskola

egyetem

Baranya megye Somogy megye Tolna megye

Tolna megye 477 4098 233 3356 786 1354 317 275 107

Somogy megye 1405 7965 391 6550 1652 2354 524 427 197

Baranya megye 1032 8074 415 6509 2014 2647 548 646 420

ált. 

iskolai 

végz. 

általános 

iskola

szakiskol

a

szakmun

kásképző

gimnáziu

m

szakközé

piskola

techniku

m
főiskola egyetem



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar  
Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 

 

 
5. A közép és felsőoktatási rendszer szerkezete a dél-dunántúli ré-

gióban 
 
Az intézményes tanulási kínálathoz való egyéni alkalmazkodás helyett egyre növekvő igény-
ként van jelen a tanulást, a tudás megosztását segítő intézményrendszernek az egyéni és 
közösségi elvárásokhoz való alkalmazkodása, mely révén folyamatos fejlődési lehetőségeket 
biztosítsanak mindenki számára tanulási képességeik és igényeik dinamikus bővüléséhez, a 
munkaerőpiacon történő hathatós szerepléshez, a versenyképesség javításához. Ahhoz, hogy 
az egyén számára a tanulás az élet bármelyik szakaszában és pillanatában, bármelyik élet-
helyzetben valós és elérhető lehetőség legyen, elengedhetetlen az oktatás és képzés, illetve 
az intézményes kereteken kívül zajló tanulás rendszerként való értelmezése. Ez egyebek mel-
lett azt igényli, hogy a különböző oktatási és képzési formák és szintek szervesen egymásra 
épülve mindenkor olyan készségek és tartalmak elsajátítását biztosítsák, amelyek az egyént 
nem csak a rendszerben való lineáris előrehaladásra teszik alkalmassá, hanem lehetővé te-
szik a különböző tanulási formák közötti rugalmas átjárást is.25 

 
A középfokú oktatás rendszerét hazánkban a köznevelési törvény határozza meg.26 E tör-
vény meghatározása szerint a középfokú tanulmányok színterei – a gimnázium, a szakközép-
iskola, illetve a szakiskola. 
 
A gimnázium célját tekintve elsődlegesen a felsőfokú tanulmányokra felkészítő intézmény, 
mely négy, hat, vagy nyolc évfolyammal működik. 
 
A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú 
iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltsé-
get megalapozó négy középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény alapján az 
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai 
elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A szakközépiskolában a tizenkettedik évfolyamot kö-
vetően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfo-
lyam elvégzéséhez vagy érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatá-
hoz tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.  
 
A szakiskolának három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti kép-
zést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyama van. A 
szakiskolákban szintén az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, szakképesítések kö-
rében a szakképzési kerettanterv szerint folyik a szakképzés. Az elmúlt években a legjelen-
tősebb változás a szakképzésben volt. 
 
A 2011/2012 tanévben a középfokú oktatási intézményekbe beiratkozók arány a következő-
képpen alakult: az érettségit nem adó szakiskolákba beiratkozó fiatalok aránya, igaz minimá-
lis mértékben, de növekedett, és ennek köszönhetően 25%-ot tett ki (a korábbi években be-

                                                 
25

 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Budapest, 2013. december 4. 
26

 2011.évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 
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iratkozottaknak 24%-a választotta ezt a képzési formát). Érdemes azonban megjegyezni e 
csoport tekintetében, hogy annak számszerűsége nem változott, így a növekedés a demográ-
fiai trendek eredményeképpen jelentkezett. A népességcsökkenés hatása tehát a másik két 
képzési formában mutatkozott meg, így a középiskolai beiratkozások aránya a szakközépisko-
lákban 41%, míg a gimnáziumok esetében 34% volt. Az érettségit adó gimnáziumi és szakkö-
zépiskolai képzések még mindig jelentős túlsúlyt mutatnak, azonban érdemes megjegyezni, 
hogy az elmúlt évtizedben a szakiskolai beiratkozások aránya – bár nagyon kis mértékben – 
de folyamatosan emelkedett, és evvel párhuzamosan elsősorban a szakközépiskolai beirat-
kozások aránya csökkent.27  
 
A 2012/2013-as tanévben a középfokú nappali rendszerű oktatásban résztvevők száma 
minden iskolatípusban csökkent. A szakiskolák, speciális szakiskolák tanulólétszáma 9%-kal. A 
gimnáziumi és a szakközépiskolai tanulólétszám vesztése is tovább folytatódott. A 
2012/2013-as tanévben az előző évhez képest a szakközépiskolai nappali tanulólétszám 
3,8%-kal, a gimnáziumi nappali tanulólétszám 2,9%-kal csökkent. Míg 1990/91-ben a közép-
fokú oktatásban résztvevő tanulók 44%-a szakiskolában (szakmunkásképzőben) tanult, addig 
2012/2013-ben arányuk 23% volt. Az általános képzést nyújtó és a felsőfokú tanulmányokra 
eredményesebben felkészítő gimnáziumok részaránya 24%-ról 35%-ra emelkedett.28 
 
A felsőoktatás az úgynevezett bolognai folyamat során kialakított három egymásra épülő 
képzési ciklusból álló rendszer szerint működik. Ennek megfelelően a hallgatók felsőfokú 
alapképzésekben (BA,-/Bsc), mesterképzésekben (MA-/Msc) osztatlan képzésekben és dok-
tori (PhD,-DLA) programokban vehetnek részt. Az itt felsoroltakon túlmenően tanulási lehe-
tőségeket nyújtanak még a felsőoktatási szakképzések, valamint a már csak kifutó rendszer-
ben működő felsőfokú szakképzések, egyetemi és főiskolai képzések, valamint a szakirányú 
továbbképzések.29 
 
A felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulók száma az elmúlt 5 évben nem válto-
zott jelentősen. A 2011/2012 tanév statisztikai adatai szerint30 a hallgatók meghatározó 
többsége – 87%-a a fentiekben meghatározott képzési formák közül alap, mester, és osztat-
lan képzésben vesz részt. Bár mindezidáig a nappali tagozaton tanulók száma az elmúlt évek 
tükrében jelentős változás nem mutat, azonban az államilag támogatott képzésekben részt 
vevők aránya lényeges csökkenést mutat. Ez a szám ugyanis a 2011/2012 tanévben a hallga-
tók kicsivel több, mint 73%-át tette ki, ugyanezen arány tíz évvel korábban meghaladta a 
86%-ot. 
 
A hallgatók szakválasztásában is hosszú távú tendenciákat lehet felfedezni, melyek nem vál-
toztak az elmúlt évtizedben. A műszaki szakok elismertsége a legmagasabb és ebből követ-

                                                 
27

 Statisztikai Tükör VI. évfolyam 23. szám 2.o. Oktatási adatok 2011/12 
28

 Forrás: Oktatási Évkönyv 2012/2013 
29

 A felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya Magyarországon a 30-34 év közötti né-
pességen belül 2011-ben 28,1% (becslések szerint 2012-ben 29,5% az arány), ami az európai átlag alatt van, de 
az előző évhez képest 2,4 százalékpontos emelkedést mutat (és az elmúlt 10 évben közel 10 százalékponttal 
növekedett). Az arány növelése érdekében egyrészt olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a már felsőfokú 
vagy annak megfelelő végzettséget adó képzésben részt vevők számára lehetővé teszik az oklevél képzési időn 
belüli megszerzését, másrészt megteremtik annak a lehetőségét, hogy érettségit adó intézményekből minél 
nagyobb számú hátrányos helyzetű tanuló tudja folytatni tanulmányait a felsőoktatásban. 
30

 KSH oktatási adatok 
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kezően a hallgatói létszámból való részesedése is emelkedő tendenciát mutat már évek óta. 
Ezen szakok részaránya 20%. A gazdasági ágazatok részaránya szintén évek óta kiemelkedő-
en magas – az elmúlt tanévben ez 18%-ot jelentett. Az egészségügyi programok 12%, a tár-
sadalomtudományok aránya pedig 10% körül stabilizálódott. Ugyanakkor a hallgatói lét-
számban megmutatkozó visszaesés a humán tudományterületekre koncentrálódott legin-
kább az elmúlt időszakban. 
 
A dél-dunántúli régió iskolaszerkezete alapvetően nem különbözik az országos szerkezeti 
jellemzőktől, így a szakközépiskolák és a gimnáziumok térnyerése itt is jellemző, bár ebből a 
szempontból a Dél-Dunántúl szerencsésebb helyzetben van, mivel ebben a térségben a szak-
iskolák bár arányukat tekintve szintén kisebbségben vannak, mégis növekedés volt megfi-
gyelhető azok számában az utóbbi két évtizedben.31 Mindazonáltal az elmúlt húsz év ten-
denciáinak  vizsgálata egyértelműen azt mutatja, hogy az érettségi megszerzése mára elfo-
gadott és általános igénnyé vált a családok többségében. 2012-évben a gimnáziumi és szak-
középiskolai tanulók aránya az összes középiskolai tanulók tekintetében 67% volt, míg 
ugyanezen arány 1990-ben mindösszesen 43% volt. Ez azt jelenti, hogy a szakiskolai tanulók 
aránya csökkent 57%-ról 33%-ra két évtized leforgása alatt. Mindebből következően tehát 
önmagában a szakiskolák számának növekedése nem jelent feltétlenül több szakmunkást, és 
ezáltal nem jelent feltétlen előnyt sem. Ennek a tendenciának a negatív hatása ugyanis az 
iskolaszerkezet elaprózódásával jár. Mind az uniós, mind pedig a hazai oktatáspolitika az is-
kolák integrációját tartja kívánatosnak, és ez a kívánalom hívta életre a Térségi Integrált 
Szakképző Központokat (TISZK) valamint a Szakképzés Szervezési Társulásokat (SZASZET)32 is. 
A TISZK-ek alapvető jelentősége abban rejlik, hogy a gyakorlati képzés színvonalának és ha-
tékonyságának a növelését képesek ellátni azáltal, hogy olyan tanműhelyeket működtetnek, 
melyek egyidejűleg több iskolát, illetve a gyakorlati képzésben résztvevő gazdálkodó szerve-
zeteket képesek összefogni. Erre azért van szükség, mert az iskolai tanműhelyek fő feladata 
az lenne, hogy a legkorszerűbb és a tananyagnak leginkább megfelelő berendezésekkel és 
felkészült szakoktatókkal biztosítsák a korszerű tudás megszerzésének lehetőségét. Ugyan-
akkor minden képzőhelyen ezen kívánalmaknak megfelelő tanműhely fenntartása gyakorlati-
lag lehetetlen. A gazdálkodó szervezetek bevonása a gyakorlati képzésbe egyfajta választ 
jelenthet ezen problémára, azonban a gazdálkodó szervezetek sohasem lesznek képesek 
kiváltani teljes egészében a tanműhelyeket, mivel azok csupán a saját működési profiljuknak 
megfelelő ismereteket képesek átadni, a teljes képzési programot nem.33 Előnye viszont a 
duális képzésnek, hogy a gazdaság szereplői közvetlenül is részt vesznek a leendő utánpótlás 
képzésében, így valóban azokat az ismereteket adják át, amelyekre a működésük során leg-
inkább szükségük van. Tekintettel arra, hogy a szakképzés legköltségesebb területe a gyakor-
lati képzés biztosítása a térség gazdálkodó szervezeteinek jelenléte különösen fontos, ám a 
fentiekben hivatkozott további szempontok miatt nem lehet kizárólagos. 
Szintén problematikus pontja a jelenlegi képzési rendszernek, hogy annak szakmastruktúrája 
nem felel meg a térség gazdasági igényeinek. A régió mindhárom megyéjének elkészített 
szakképzési koncepciója kiemelten kezeli a szakmastruktúra megfelelőségének kívánalmát. A 
megfogalmazott kritikák szerint a régióban a szakiskolai keretek között tanulók legalább fele 

                                                 
31

 A szakiskolák számának növekedése 1990-2011 között a dél-dunántúli régióban 10-15%-ra volt. KSH OKM 
adatok 2011 
32

 A régióban működő Térségi Integrált Szakképzési Központok, illetve Szakképzés Szervezési Tárulások száma 
összesen hét, és ezek 67 tagiskolával rendelkeznek. Forrás: MKIK 
33

 Tolna megyei szakképzés fejlesztési koncepció 2013. 42.o. 
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nem a környék vállalkozásai által igényelt szakmákat tanulja. E jelenség hátterében leginkább 
az áll, hogy a szakiskolák személyi és tárgyi feltételeinek megfelelő képzéseket kínálják, mivel 
a változás költséges lenne és többletmunkát is jelentene, illetve a jelenlegi finanszírozási és 
működési szabályok nem kényszerítik rá az iskolákat a változtatásra. 
 
A Dél-Dunántúlon mindösszesen 10 felsőoktatási intézmény található (van jelen), melyek-
ben összesen több mint 30 000-en folytatták tanulmányaikat 2012-ben. A korábbi év hallga-
tói létszámához képest azonban ebben az évben 4%-os csökkenés volt tapasztalható, mely 
csökkenés azóta is tendenciaszerűen folytatódik. Ennek hátterében részben a népességfo-
gyás áll, részben azonban a Kormány oktatáspolitikája – nevezetesen a csökkenő állami tá-
mogatású képzések, valamint az emelkedő felvételi követelmények már éreztetik hatásukat. 
Hazánkban összességében az ezer lakosra jutó felsőfokú képzésben résztvevők aránya 
21,8%. Ugyanezen arány a Dél-Dunántúl térségében 19,7, ami kifejezetten jó mutatószám-
nak tűnik, azonban a térség ebben a tekintetben meglehetősen nagy egyenlőtlenséget mu-
tat.  
 
A statisztikai adatok szerint a felsőoktatási intézményekben tanulók elsősorban Baranya me-
gyére koncentrálódnak, itt ugyanis az előzőekben ismertetett arányszám 41,0, míg ugyanez 
az érték Somogy megyében 6,2, míg Tolna megyében már csupán 2,3.34 Ez a mutatószám 
azonban nem ad hiteles képet a régió, illetve Baranya megye fiatal népességének képzettségi 
szintjéről, ugyanis ha megvizsgáljuk a hallgatók (illetve azok szüleinek) állandó lakhelye sze-
rinti megoszlását, akkor azt tapasztaljuk, hogy a Dél-dunántúli régió áll az utolsó helyen a 
régiók között. Ebben az összehasonlításban a régió három megyéje közül még mindig Bara-
nya áll az első helyen, azonban a különbség már korántsem olyan kiugró, mint volt a hallga-
tói- és lakosság arányszámok tekintetében.35 Mindebből az következik, hogy a régióban ta-
nulók döntő többsége nem a régióból származik. 

 
5.1. A szakképzési rendszer változásai 
 
A szakképzés irányításában és szervezésében jelentős változások történtek az 2013-as tör-
vénymódosítások hatására. Az állami intézményfenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (KLIK) lett, létrejöttek a járási tankerületek. A szakképzési feladatokat az önkor-
mányzati fenntartóktól a megyeközponti tankerületek vették át. A szakképzés tekintetében a 
megyei központok speciális illetékességű tankerületek, mert a fenntartói mellett a működte-
tői feladatokat is ellátják az önkormányzatoktól átvett intézményekben. Tehát a régióban a 
szakképzés a három megyeszékhelyi tankerület fennhatóságával folyik. 
 
A szakképzési helyi irányvonalának meghatározásában jelentős szerepet kaptak a Megyei 
Fejlesztési és Képzési Bizottságok (MFKB). A 7 tagú bizottságok munkáját a helyi kereske-
delmi és iparkamarák ügyintéző szervezete segíti. A bizottságok feladata, hogy a megyei te-
rületfejlesztési stratégia részeként megalkossák a megye szakképzés-fejlesztési stratégiáját. 
Ennek figyelembe vételével évente március 31-ig meghatározzák a következő évi beiskolázás 

                                                 
34

 Dél-dunántúli statisztikai tükör 2012/6 15.o. 
35

 A Baranya megyei állandó lakhellyel rendelkező hallgatók száma a vizsgált tanévben 12588, a Somogy megyei 
állandó lakhelyű hallgatók száma 9312, míg a Tolna megyei állandó lakhellyel bíró hallgatók száma már csupán 
7434 volt a 2011/2012 tanévben. (KSH adatok) 
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szakmai irányait és arányait, vagyis az indítandó osztályok számát, valamint az ösztöndíjra 
jogosító 10 megyei hiányszakmát. Meghatározásra kerülnek a nem támogatott szakmák is, 
melyekre az adott megyében állami és uniós támogatás nem vehető igénybe sem iskola-
rendszerben, sem felnőttképzésben. 
 
Az MFKB-k által hozott döntést követően a KLIK felosztja az állami iskolai kereteket. A fenn-
maradó helyeket a kormányhivatalnál nyilvántartásban lévő és szerződést kötő egyéb fenn-
tartású intézmények oszthatják el. A szakmaszerkezeti döntés rendeletben jelenik meg, mely 
alapja az állami támogatások igénybevételének. 
 
A kormányhivatalok feladata lett a köznevelés-fejlesztési tervek elkészítése, mely szintén 
tartalmaz szakképzési részt. Ezért különösen fontos, hogy a szakképzésben érintett helyi sze-
replők – kamarák, MFKB, kormányhivatal, fenntartók – folyamatos egyeztetéssel képviseljék 
a helyi gazdaság és intézmények érdekeit, s ennek következtében egymással összehangolt, 
egymásnak nem ellentmondó fejlesztési elképzelések és döntések szülessenek. 
 
A 2013-as szakképzési törvény értelmében a szakiskolai képzés 3 éves lett, melyből a 9. osz-
tályban az iskolában folyik a szakmai elméleti és gyakorlati alapozás. 9. év végén szintvizsgá-
val mérik meg a tanulók önálló munkavégzési képességét, s csak sikeres szintvizsga birtoká-
ban köthető meg a tanulószerződés. 10-11. osztályban a tanulók csak elméleti képzésen 
vannak az iskolában. A gyakorlati felkészítés a cégeknél történik tanulószerződés keretében, 
ahol a kerettantervnek megfelelő oktatással kell a tanulót a záróvizsgára felkészíteni. A ka-
marák bevezető ellenőrzés során vizsgálják meg a cégek személyi, tárgyi és munkavédelmi 
megfelelőségét a gyakorlati képzésre. Tanulószerződés csak a kamara nyilvántartásában lévő 
céggel köthető. Ez a feltétele, hogy a cég igénybe vegye a gyakorlati képzésért járó állami 
normatívát. A kamarai adatbázisba a NAV-nak és a NMH-nak betekintési lehetősége van.36  
 
Módosult a szakközépiskolai oktatás is, hiszen újból 9. osztálytól van szakmai képzés. 12. 
osztály végén, az érettségin szakmai tárgyat is kell választani. Sikeres érettségivel a két éves 
szakmai képzésből egy év teljesült. Ezt követően 13. évben csak szakmai képzés és gyakorlat 
van a cégeknél, sikeres OKJ-s vizsgával szakmához jut a tanuló.  
Az új rendszer nagy kihívása, hogy a vállalkozások hogy tudnak megfelelni annak a követel-
ménynek, hogy működés közben az államilag előírt kerettanterv szerinti anyagot oktassák, s 
a záróvizsgára felkészítsék a tanulókat. Ez a működő vállalkozásoknál életidegen, a napi 
munkavégzéstől eltérő gyakorlatot kíván, ám jogos követelmény, hogy a teljes szakmai alap-
követelményt tanítsák meg.  
 

                                                 
36 A tanulószerződés egy olyan gyakorlati képzést, gyakorlati képzőhelyet biztosító dokumentum, ami valami-

lyen gazdálkodó szervezet és a tanuló között jön létre. Tanulószerződés köthető a teljes képzési időre, illetve 
annak egy részére is, a vonatkozó szabályokat pedig a szakképzési törvény határozza meg. A tanulószerződés 
kötelezően tartalmazza: 

 a gazdálkodó szervezet és a tanuló adatait, 

 a megszerzendő OKJ-s szakképesítés nevét, a képzés hosszát,  

 a gyakorlati képzés helyét, 

 a tanulónak adandó pénzbeli juttatás összegét, 

 egyéb juttatások, kedvezmények mértékét, feltételeit.  
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A minta a német duális képzés. Azonban ott működik egy harmadik egység: az üzemek felet-
ti képzőközpontok. Az ő bevonásukkal tudják az ottani cégek megtanítani azokat a tananyag 
elemeket, amelyre nekik nincs gépük, technológiájuk. Ez nálunk hiányzik, így a teljes gyakor-
lati képzési felelősség a cégre hárul. Ennek pótlására lehetséges megoldás lenne a TISZK 
tanműhelyek illetve az iskolai tanműhelyek felhasználása, hiszen 10-11. osztályban nincsenek 
a tanulók gyakorlaton az iskolában. Az állami irányítás azonban nem támogatja ezt a lehető-
séget, hiszen a rendszer bevezetésének épp az a lényege, hogy állami pénzeket takarítsanak 
meg azzal, hogy 10-11.-ben nem kell tanműhelyi oktatót, anyagot, gépek működését finan-
szírozni. Ennek azonban az lehet a következménye, hogy az iskolai tanműhelyek, amelyek 
fejlesztésére az elmúlt 20 évben nem kevés pénzt fordított az állam, pár év alatt amortizá-
lódnak, csak alapkészség fejlesztésre lesznek jók. Másik lehetséges megoldás a kormányzati 
kommunikáció szerint, a nagyvállalatok tanműhely fejlesztésének támogatása. Mondván, a 
cégek neveljék ki maguknak a tanulókat, a „nagyok” társadalmi hozzájárulása, hogy segítse-
nek ezzel a „kicsiknek”. Ennek veszélye, hogy a multik szakosodnak a gyakorlati képzésre, 
azonban ők főként külföldi tulajdonban vannak. Így a magyar kkv kezéből kikerülhet vagy 
jelentősen csökkenhet az utánpótlás nevelés lehetősége. Felmerül továbbá, hogy mi lesz ott 
és azokkal a szakmákkal, ahol nincs multi, hiszen nincs mindenhol Audi, Mercedes. Jelenleg a 
Siemens 240 milliós állami támogatást kap tanműhely kialakításához. A szakmában köztu-
dott, hogy a cég a kerettantervi képzés egyes elemeinek oktatásához piaci áron, nem kevés 
összegért vállalja más cégek tanulóit. Át kellene gondolni annak a gazdasági és társadalmi 
hatását is, ha a szakmai képzésben, utánpótlás nevelésben a magyar kkv perifériára szorul. A 
német mintával szemben a magyar kkv jelenleg nem túl erős ahhoz, hogy ezt probléma 
nélkül fel tudja vállalni. Mindenképpen az az irány látszik, hogy a régi nagyvállalati tanműhe-
lyekhez hasonlóan egy-egy vállalat nagyobb létszámú képzéssel tudja gazdaságosan megol-
dani a feladatot, ami ellentmond annak, hogy a cégek „maguknak” neveljék ki az utódokat, s 
ne a gazdasági hasznosságát számolják. 
 
Az elmúlt 20 évben jelentős beruházás történt a szakképzésbe. A TISZK-ek több milliárdos 
tanműhelyi beruházásának kihasználtsága 7%(!) a régióban37. A szakiskolai fejlesztési prog-
ram itt sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, csak elszigetelt fejlesztések maradtak. A 
különböző uniós projektek tanár továbbképzéseinek remélhetően maradt tartós hatása.  
Már 2005-ben a szakképzés-fejlesztési stratégia tartalmazza, hogy pályakövetési rendszert 
kell kiépíteni az iskolarendszerből kikerülők követésére. Az így nyert információk segítenek a 
képzési keretszámok tervezésénél, nem utolsó sorban jelzést adnak az iskolai felkészítés 
színvonaláról is. A rendszer a mai napig nem működik. Az MKIK-GVI kezdte el az adatgyűjtést 
a kamara hatáskörébe tartozó szakmákba.  
 
A PISA vizsgálatok hívták fel a figyelmet arra, hogy Magyarországon a mért államok között a 
legmagasabb az összefüggés a család szociális helyzete, az apa végzettsége és a gyerek elért 
eredménye között. Ezt erősíti meg az MKIK-GVI 2014. évi felmérése, amely szerint, ha az apa 
nyolc általánost vagy még azt sem végzett, akkor a gyereke tanulmányi átlaga 3,2-3,3 közötti, 
míg ugyanez gimnáziumot és egyetemet végzett apák esetében 3,6-3,8. Hasonló összefüggés 
látható, ha az apa végzettségét vetjük össze a gyerek munkaerő-piaci státuszával. 8 általános 
és az alatti végzettségű apák gyerekei 33-42% között, míg az érettségizett, felsőfokú végzett-
ségű apáknál 10-13% között van a gyerekek aránya a munkanélküliek között. A GVI kutatás 

                                                 
37

 Statisztikai tájékoztató Oktatási évkönyv 2012-2013 
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azt is megerősítette, hogy összefüggés mutatható ki a szakmát tanult gyerekek tanulmányi 
eredménye és az azt követő munkaerő-piaci helyzete között: 3,3-as eredményűek már jelen-
tős számban munkanélküliek, alkalmi munkások, a 3,5-nél jobban teljesítők alkalmazottak 
vagy tanulnak. 
 
Összességében elmondható, hogy az elmúlt évek folyamatos jogszabályi változásai, melyek 
az oktatási és ezen belül a szakképzés szerkezeti és tartalmi részét (OKJ, modulrendszer, stb) 
is érintették, jelentős adminisztrációs és a pszichés megterhelést jelentettek a ott dolgozók 
számára, melyet növelt a demográfiai létszámcsökkenés miatti egzisztenciális veszély, az 
alacsony társadalmi megbecsültség és fizetés, a gyenge képességű  és szociálisan hátrányos 
tanulók tömeges megjelenése. Amíg az országos rendszerben a szakmai képzés nem kerül a 
helyére, s nem lesz vitakérdés, hogy a szakmai képzés ideje alatt mi képezzen elsőbbséget: a 
közismereti tartalmak (konkrétan az írni, olvasni, számolni tanítás) 8. osztály utáni további 
elmélyítése, vagy a szakmai elmélet és gyakorlat megtanítása várhatóan, addig továbbra is 
nehéz lesz egy globális rendszerben működő gazdaság igényeinek a kiszolgálása. A mostani 
képzési rendszerben a 3 éves képzési idő alatt átfogóan az alacsony képzési szint dominál. Ez 
a réteg azonban kevéssé felel meg a tudásalapú társadalom munkaerő-piaci kihívásainak. Ez 
a képzés korai munkába állást segíti, ehhez olyan munkahelyekre lenne szükség, melyek 
előnyben részesítik az alacsony iskolai végzettséget.38 

 
 
5.2. A dél-dunántúli régió szakképzésének helyzete 
 
5.2.1. A középfokú oktatás szerkezete a régióban 
 
A Dél-dunántúli régió megyéiben 58 intézményben folyik szakképzés, melyből 41 állami, 17 
egyházi és magán fenntartású. 88 feladat ellátási helyen összesen 15.029 tanuló tanul szak-
mát, ebből 12870 állami iskolában, mely a tanulók 85%-a. Amíg az állami iskolában az osz-
tálylétszám átlagban 24 fő, addig ez a nem állami intézményekben folyó szakképzési osztá-
lyoknál 15 fő.39 
 
A szakközépiskolák száma a régióban 57, melyből állami 38, és 9 nem állami intézmény. 77 
feladat ellátási helyen összesen 19.444 tanuló vesz részt érettségi és szakmai felkészítésben, 
melyből 15.846 fő állami intézménybe jár, mely a tanulók 81%-a. Az átlagos osztálylétszámok 
egységesen 23 fő az állami és a nem állami iskolákban. A szakközépiskolák 63%-os kihasz-
náltsággal működnek a régióban. 
 
A régióban 109 gimnázium működik, melyből 74 állami, 22 egyházi és 12 magánfenntartású. 
A 15.925 gimnazistából 12.413 jár állami intézménybe, ami a tanulók 77%-a. Az osztálylét-
számok átlaga 27 fő az államiban és 26 fő a más fenntartású intézményekben. A régióban az 
állami gimnáziumok 77%-os, a más fenntartásúak 59%-os kihasználtsággal működnek. A pe-
dagógusok 90%-a állami fenntartású intézményben van állományban. 

                                                 
38

 A szakképzés Magyarországon, ReferNet országjelentés 2012. 
39

 Statisztikai tájékoztató Oktatási évkönyv 2012-2013 
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A középfokú oktatás szerkezete a nappali képzésben mutatja, hogy a gimnázium és a szakkö-
zépiskola esetében a dél-dunántúli beiskolázás az országos átlag alatt van, míg a szakiskola 
meghaladja azt százalékosan 2014-ben is. 
 
 

3. sz. grafikon: A középfokú oktatás szerkezete (%) 

 
Forrás: Oktatási évkönyv 2012-2013 
 
5.2.2. A tanulói létszám alakulása 
A tanulói létszám az általános iskolában folyamatosan és jelentősen, 40%-kal csökkent az 
elmúlt 20 évben. Ez a tendencia a demográfiai előrejelzések alapján tovább folytatódik.40 
 

4. sz. grafikon: Az általános iskolai tanulók számának változása  
 

 
Forrás: Oktatási évkönyv 2012-2013 
 

                                                 
40

 Statisztikai tájékoztató Oktatási évkönyv 2012-2013 

29 

39 

32 

24 

41 

35 

0 10 20 30 40 50 

Szakiskola 

Szakközépiskola 

Gimnázium  

Országos Régió 



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar  
Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28 

 

A tanulólétszám megoszlása a középfokon jelentős szerkezeti változást mutat. Legnagyobb 
vesztes a szakképzés, ahol 20 év alatt 40%-kal kevesebb tanuló érkezett a rendszerbe, ez az 
érték a legalacsonyabb Baranyában, 45%-kal. 
 
 

5. sz. grafikon: A szakiskolai tanulók számának változása  
 

 
Forrás: Oktatási évkönyv 2012-2013 
 
Valamivel kedvezőbb a kép a szakközépiskolában, ahol a 2000-es évek fejlesztéseinek kö-
szönhetően megalapoztak egy fellendülést. A tanulólétszám 10%-kal meghaladja az 1990-as 
bázisév adatait. 
 

6. sz. grafikon: A szakközépiskolai tanulók számának változása 
 

 
Forrás: Oktatási évkönyv 2012-2013 
 
A gimnáziumok beiskolázási aránya 50%-kal nőtt a régióban, ami jelzi a szülői és tanulói el-
képzelések többségi irányát: érettségi, majd cél a felsőoktatás. A tendenciával nem lenne 
probléma, hiszen a technikai fejlődés következtében egyre inkább szükséges a csiszoltabb 
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gondolkodású, informatikai és nyelvismerettel felvértezett fiatal a munkahelyeken. Kívána-
tos lenne azonban, egyrészt erősödő reálszemléletű oktatás, másrészt a végzősök közül egy-
re többet irányítsunk a szakmai képzés felé a munkaerőpiacon nem keresett diplomák he-
lyett. 

7. sz. grafikon: A szakközépiskolai tanulók számának változása 
 

 
Forrás: Oktatási évkönyv 2012-2013 
 
5.2.3. Feladatellátási helyek 
 
Ellentmondást tükröz, hogy amíg a szakképzésben a tanulók száma 20 év alatt 40 %-kal csök-
kent, addig a régiós feladatellátási helyek száma növekedett. Ezen belül is Baranyában volt a 
legjelentősebb, 45%-os a létszámvesztés, ennek ellenére folyamatos emelkedéssel meghá-
romszorozódott a feladat ellátási helyek száma. Általánosságban elmondható, hogy országo-
san a csökkenő tanulólétszám ellenére minden középfokú iskolatípusban növekedett a fel-
adat ellátási helyek száma. 
 

8. sz. grafikon: Szakiskolai feladatellátási helyek száma a régióban 

 
A szakközépiskoláknál már kiegyenlítettebb a helyzet, a 10%-os létszámnövekedést jól követi 
az intézményi fejlesztés.  
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9. sz. grafikon: Szakközépiskolai feladatellátási helyek száma a régióban 

 

 
Forrás: Oktatási évkönyv 2012-2013 
 
A legjelentősebb növekedés a gimnáziumoknál volt a régióban, ezen belül is Baranyában, 
ahol az 50%-os létszámnövekedés mellett háromszorozódott a feladat ellátási helyek száma. 
A másik két megyében a létszámhoz igazodott a fejlesztés. 
 

10. sz. grafikon: Gimnáziumi feladatellátási helyek száma a régióban 
 

 
Forrás: Oktatási évkönyv 2012-2013 
 
Mindehhez tartozik, hogy a dél-dunántúli régióban a gimnáziumok kihasználtságának muta-
tója az állami intézményeknél 77%, a más fenntartóknál 59%.  
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5.2.4. Osztálytermek számának alakulása a régióban 
 
A szakképzésben csak a 2010-es tanévben érte el a régió az 1990-es szintet az osztálytermek 
számában. Itt Somogy és Tolna jár a fejlesztések élén. Az osztálylétszámok régiós átlaga 23 
fő.  
 

11. sz. grafikon: Szakiskolai osztálytermek száma a régióban 
 

 
Forrás: Oktatási évkönyv 2012-2013 
 
A szakközépiskolákban az osztálytermek száma igazodik a tanulólétszám folyamatos csökke-
néséhez, kivéve Tolna megyét. Az átlagos osztályonkénti tanulólétszám az elmúlt 10 évben 
28 főről 24 főre csökkent. 
 

12. sz. grafikon: Szakközépiskolai osztálytermek száma a régióban 
 

 
Forrás: Oktatási évkönyv 2012-2013 
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A gimnáziumokban a megnövekedett létszám és a feladat ellátási helyek számához igazodva 
növekedett az osztálytermek száma is 60%-kal az elmúlt 20 évben. A tanulólétszám ezzel 
párhuzamosan 31-ről 27 főre csökkent osztályonként. 
 

13. sz. grafikon: Gimnáziumi osztálytermek száma a régióban 

Forrás: Oktatási évkönyv 2012-2013 
 
5.2.5. Kezdő évfolyamok létszámának alakulása 
 
Kezdő évfolyamos tanulók száma folyamatosan csökken az általános iskolában a kedvezőtlen 
demográfiai folyamatok következtében. A végzősök, az országos átlagtól eltérően a régió 
középfokú intézmények közül az utóbbi évben a szakiskolát választották valamivel többen, 
mint az előző évben. Szakközépiskolában és gimnáziumban a belépők száma csökkenő ten-
denciát mutat a régióban. Ez eltér az országos tendenciától, ahol a szakiskolai és a gimnázi-
umi belépők száma 2000 óta stagnál, s a szakközépiskolai belépők száma csökkent 15%-kal. 
 

14. sz. grafikon: Általános iskolát kezdők létszámának alakulása 
 

 
Forrás: Oktatási évkönyv 2012-2013 
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15. sz. grafikon: Szakiskolát kezdők létszámának alakulása 

 
Forrás: Oktatási évkönyv 2012-2013 
 

 
 
 

16. sz. grafikon: Szakközépiskolát kezdők létszámának alakulása 
 

 
Forrás: Oktatási évkönyv 2012-2013 
 

 
 
 
 



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar  
Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34 

 

17. sz. grafikon: Gimnáziumot kezdők létszámának alakulása 
 

 
Forrás: Oktatási évkönyv 2012-2013 
 
A középfokú iskolaszerkezet változásának köztudottan negatív következménye, hogy a jelen-
tősen megnövekedett gimnáziumi kapacitások elszívják még a gyengébb képességű tanuló-
kat is. Így a szakiskolákba többségében a gyengébb képességű, hátrányos helyzetű tanulók 
jutnak. A szakiskolában (12% állami és 11% nem állami) és a szakközépiskolában (4% állami 
és 2% nem állami) az évismétlők száma a tanulólétszámmal arányos. Ezzel szemben a nem 
állami fenntartású gimnáziumoknál kétszer annyi az évismétlők száma, mint az állami isko-
lákban. Ezt a tanulólétszám összefüggésében nézve még rosszabb a helyzet, mert az állami 
gimnáziumokban 2%-os, a nem államiaknál 10%-os az évismétlők száma, ami ötszörös ér-
ték! Ennek oka lehet, hogy a gyengébb képességű tanulókat a nem állami fenntartású gim-
náziumok „létszámfeltöltésre” megszerzik, ám a tanulók nem tudnak megbirkózni a maga-
sabb elvárásokkal, még kisebb létszámú osztályokban sem. Ezek a tanulók a gimnáziumból 
kibukva már nehezebben vonhatók be a szakmai képzésbe. Felmerül továbbá a nem állami 
intézmények oktatási színvonalának kérdése is. 
 
5.2.6. Hátrányos helyzetű tanulók 
 
Magyarországon az általános iskolai tanulók 35%-a hátrányos helyzetű. A hátrányos helyze-
tű(HH) és halmozottan hátrányos helyzetű(HHH) tanulók aránya jelentősebb a szakiskolai 
képzésben országosan s a régióban is. Országosan a szakiskolákban 33% HH-s tanuló az álla-
mi, és 27% a nem államiakban. Ez az arány a régióban magasabb: 39% és 27%. A szakközép-
iskolákban országosan 18% az állami, és 6% a nem állami intézmények HH-s tanulója. A régi-
óban itt is tapasztalható jelentősebb eltérés az országoshoz viszonyítottan: 23% az állami, és 
8% a nem állami arány. A gimnáziumokban ez az arány csak 11% az állami, és 1% a nem ál-
lami iskolákban. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók aránya a szakképzésben 
egyezik az országossal, 10%. A szakközépiskolákban a régiós átlag 4%, az országos 2% az ál-
lamiaknál, míg a nem államiaknál a régiós 4%, az országos 0,05%. A gimnáziumoknál ez az 
arány 1% és 0,1%. 
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Az értékek jól mutatják, hogy az országos átlagnál magasabb a régióban a hátrányos hely-
zetű tanulók száma, illetve azt is, hogy ezek jelentős számban a szakképzésben jelennek 
meg. Ez jelenti azt, hogy ezeknek a tanulóknak rosszabb a családi háttere, gyengébbek a ké-
pességeik, kevésbé motiváltak, s közülük sok a problémás magatartású, deviáns fiatal. Az ő 
képzésük, iskolában tartásuk külön kihívást jelent a pedagógusok számára. 
A régió aprófalvas településszerkezete is magyarázza, hogy a tanulók több mint fele bejáró. 
A szakiskolai tanulóknál az állami iskolában 62%, a nem államiaknál 54% bejáró. A szakközép-
iskolánál az állami intézményekben 52%, a más fenntartásúaknál 45%. Legmagasabb a bejá-
rók aránya Tolna megyében. 
 
Jelentős kihívást jelenet az egyre népesedő roma lakosság. Becslések szerint számuk orszá-
gosan már meghaladta a 600 ezret. Számuk a régióban is jelentős. A népszámlálás adatai 
alapján az ország lakosságának 3,1%-a tartozott valamilyen nemzetiséghez. Ettől lényegesen 
eltérnek a Dél-Dunántúl adatai, ahol a nemzetiségek aránya 16,6%-os. A Dél-Dunántúl három 
legmeghatározóbb nemzetisége az összes nemzetiség 96%-át teszi ki és ez a következőképp 
oszlik meg: roma: 43,8%; német: 42,0%; horvát: 10,4%. A roma népesség közel 12%-a él a 
Dél-Dunántúlon, ennek döntő többsége Baranya és Tolna megyében. Döntő részük hátrá-
nyos helyzetű, főleg a Dráva-, illetve a határ menti kistérségekben él. Itt találhatók a roma 
nemzetiség által legmagasabb arányban (100%) lakott falvak, Gilvánfa és Alsószentmárton. 
Reprezentatív felmérés alapján41 a régió felében arányuk 5-10% között van, de ennél jelen-
tősebb a Dráva menti sávban, ahol 20% feletti. Az Oktatási Évkönyv adatai alapján 2000-2012 
között az óvodás korúak száma 3,7-szeresére, az általános iskolában tanulók száma 2,1-
szeresére növekedett. Leginkább a szakképzésben tanulnak tovább, ahol számuk ezen idő-
szak alatt 2,3-szorosával növekedett. Számítások alapján általános iskola után 40-50%-uk 
tanul tovább valamilyen középfokú intézményben. Miután a megyében számuk a fejletle-
nebb területeken folyamatosan növekszik, ezért számolni kell megjelenésükkel a szakmai 
képzésben és a munkaerőpiacon is. A gazdaság fejlődése nem kedvez ennek a népcsoport-
nak, hiszen a kutatások szerint a régióba élő családok jelentős részében mindkét szülő és a 
nagykorú gyerekek többsége is munkanélküli. A segélyezési rendszer és a gazdaság gyenge-
sége miatt elhelyezkedni nem tudnak, illetve nem is akarnak. 
 
Az iskolából véglegesen kimaradók, a lemorzsolódók aránya42 a szakképző iskolákban a 
legmagasabb 27% országosan, a szakközépiskolákban 19%, a gimnáziumokban 11%. A lemor-
zsolódás azonban kiemelkedően magas a roma származású és az egyéb hátrányos helyzetű 
tanulóknál, akiknek csupán 22%-a fejezi be középfokú tanulmányait. A tanulóidő alatti évis-
métlés, programváltás, és kimaradás miatt a szakiskolások alig több, mit 50%-a, a szakközép-
iskolások 66%-a, míg a gimnazisták 84%-a végzi el a kötelező legrövidebb idő alatt tanulmá-
nyait. 
 
A lemorzsolódáshoz vezető okok között a gyenge motiváltság, a sok hiányzás, a gyenge ké-
pességek és felkészültség a legjelentősebb. A rossz szociális, nem támogató háttér, és a szin-
te vele együtt járó magatartásbeli gondok mellett nyomós indok a tanárok szakmai és mód-
szertani felkészületlensége, motiválatlansága. A motiválatlan tanár és a motiválatlan diák 
találkozásából kiváló eredmények születését nem lehet várni. Mártonfi, 2013-as felmérésé-

                                                 
41

 Garai Péter: A magyar szakképzés kórrajza 
42

 Korai iskolaelhagyás a magyarországi szakképzésben, CEDFOP 2013 
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ben arra a következtetésre jutott, hogy az általános iskolában évismétlésre bukott, túlkoros 
tanulók alig 30%-a fejezi majd be a szakiskolát. 
 
5.2.7. Képzési szerkezet, gyakorlati képzés 
 
Szakképző intézményekben OKJ szakképesítést adó szakképzésben részesülő tanulók száma 
2014-ben 18270 fő volt a Dél-Dunántúlon. Kiemelkedően magas a vendéglátásban tanulók 
száma. A legtöbb tanuló a gépészet, kereskedelem, egészségügy, mezőgazdaság és az építé-
szethez tartozó szakmákban tanul.  
 

3. sz. táblázat: Tanulók száma OKJ szakmacsoportok szerint, nappali és felnőttokta-
tásban 
 

Szakmacsoport Baranya Somogy  Tolna Összesen 
Egészségügy 1003 168 303 1474 
Szociális szolgáltatás 553 153 99 805 
Oktatás 22 48 14 84 
Művészet, közművelődés, 
kommunikáció 386 218 8 612 
Gépészet 705 780 748 2233 
Elektrotechnika-
elektronika 134 139 182 455 
Informatika 362 197 94 653 
Vegyipar 51 13 0 64 
Építészet 399 394 443 1236 
Könnyűipar 100 32 84 216 
Faipar 263 177 144 584 
Nyomdaipar 11 0 0 11 
Közlekedés 286 239 257 782 
Környezetvédelem-
vízgazdálkodás 0 63 19 82 
Közgazdaság 325 223 100 648 
Ügyvitel 196 163 45 404 
Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció 890 659 466 2015 
Vendéglátás-
idegenforgalom 1467 1142 705 3314 
Egyéb szolgáltatások 274 67 130 471 
Mezőgazdaság 370 610 342 1322 
Élelmiszeripar 284 358 163 805 

Forrás: Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara 
 
Kiegyenlített képzési arányt mutat a három megyében a gépészet, elektrotechnika, az építé-
szet és a közlekedés körébe tartozó szakmák. Baranyában kimagasló az egészségügyi és a 
szociális képzések száma, melyet indokolhat az egyetemet is kiszolgáló szakmai háttér. So-
mogyban a mezőgazdasági és a hozzá kapcsolható élelmiszeripari képzés emelkedik ki. 
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18. sz. grafikon: A 2013/14-es tanévben végzett tanulók száma szakmacsoportonként a 
régióban 

 

Forrás: KIR adatbázis 
 
 
A kormányprogram kiemelten kezeli a duális képzés elterjesztését, melyben a gyakorlati 
oktatás a vállalkozásoknál történik. Ennek megvalósításához a tanuló és cég tanulószerző-
dést köt egymással. Amennyiben a gyakorlati óraszám nem éri el a 40%-ot, illetve a költség-
vetési szerveknél megoldható úgy is a gyakorlat, hogy az iskola és a cég együttműködési 
megállapodást kötnek. A kötések száma nem tükrözi a tanulószámot, mert az együttműkö-
dések mögött a legtöbb esetben egy szakmai csoport létszáma van. A dél-dunántúli régióban 
az érvényes tanulószerződések száma 6079 db, az együttműködések száma 295 db a régió-
ban. A gyakorlati képzésbe 921 céget vontak be. Egy cégnek több képzőhelye is lehet, így a 
képzőhelyek száma 1199 db. 
 

4. sz. táblázat: Tanulószerződések, képzőhelyek száma megyénként, 2014-ben 
 

Megye Tanulószerződések 
száma/fő 

Együttműködések 
száma/fő 

Képző cégek 
száma 

Képzőhelyek 
száma 

Baranya 2374 235 386 505 
Somogy 1918 32 304 403 
Tolna 1787 28 231 291 
Régió 6079 295 921 1199 

Forrás: PBKIK 
 

Az iskolák a tanulókat a szükséges szakmai alapozásra, illetve esetenként még azon felül is 
bent képzik az iskolai tanműhelyekben. A jogszabály értelmében, azokban a szakmákban, 
ahol a gyakorlat összes óraszáma meghaladja a 40%-ot, a tanulónak tanulószerződéssel cég-
nél kell gyakorlatot szervezni. A dél-dunántúli régióban a szakiskolai tanulók 50%-nak van 
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tanulószerződése, 3%-nak együttműködési megállapodása és 47% részesül iskolai tanműhe-
lyi képzésben. 
 
A tanulószerződések aránya jelezi a termelő, szolgáltató ágazatok utánpótlásának helyzetét 
is. Az elmúlt 5 évben jelentős átrendeződés indult meg a szakmai képzés összetételében. A 
kormányzati igény, mely szerint a szakképzést a gazdaság igényeihez kell igazítani, illetve 
ennek nyomatékosítására tett intézkedések (ösztöndíj rendszer bevezetése) hatására egyre 
nagyobb számban jelentek meg gépipari szakmák is a tanulószerződések kötésénél. Megyén-
ként változóan 40-50 féle szakmában történik tanulószerződés kötés évente. 2009-2013 kö-
zött a régióban csak a klasszikus szolgáltató szakmák jelentek meg a 10 legtöbb tanulószer-
ződést kötő szakmák között, s nem volt egyetlen gépipari szakma sem. 43 
 

19. sz. grafikon: A tanulószerződések számának alakulása a régióban 2009-2013 között 
 

 
Forrás: MKIK ISZIIR 
 
Amennyiben csak az elmúlt két évet vizsgáljuk, akkor látható, hogy minden megyében na-
gyobb számban jelennek meg a feldolgozóipart, gépipart kiszolgáló szakmák. Ebből a szem-
pontból legrosszabb a helyzet Baranyában. Tolnában van a legtöbb ilyen szakmában kötött 
tanulószerződés. Ezek a számok is megerősítik, hogy jelentős túlképzés van szakács, pincér, 
pék-cukrász, fodrász szakmában is. 

 
5. sz. táblázat: A legnépszerűbb tanulószerződések a régióban megyénként 2012-2013 

 
Baranya megye 
Tanulószerződések TOP 10 2012   2013 
Szakács 364 Szakács 316 

Pincér 248 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 238 

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 229 Pincér 232 

                                                 
43

 MKIK ISZIIR adatbázis alapján  
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Fodrász 138 Vendéglős 121 

Asztalos 124 Fodrász 116 

Kőműves 90 Asztalos 106 

Ruházati eladó 76 Géplakatos 87 

Karosszérialakatos 72 Kőműves 87 

Pék-cukrász 72 Pék-cukrász 80 

Fogtechnikus 63 Hegesztő 78 

Somogy megye Tanulószerző-
dések TOP 10 2012   2013 
Szakács 331 Szakács 308 
Pék-cukrász 190 Pék-cukrász 189 
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 179 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 185 
Pincér 176 Pincér 148 
Cukrász 103 Karosszérialakatos 90 
Karosszérialakatos 90 Cukrász 89 
Asztalos 73 Hegesztő 85 
Hegesztő 59 Asztalos 65 
Autószerelő 46 Gépi forgácsoló 47 
Fodrász 46 Villanyszerelő 41 
Tolna megye Tanulószerződé-
sek TOP 10 2012   2013 
Szakács 215 Szakács 157 
Kőműves 208 Kőműves 156 
Pincér 174 Pincér 137 
Szerkezetlakatos 144 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 134 
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 135 Hegesztő 119 
Festő, mázoló és tapétázó 128 Festő, mázoló és tapétázó 105 
Asztalos 112 Villanyszerelő 100 
Hegesztő 93 Szerkezetlakatos 92 
Villanyszerelő 86 Asztalos 65 
Karosszérialakatos 69 Női szabó 62 

Forrás: MKIK ISZIIR 
 
5.2.8. A felsőfokú szakképzés néhány kérdése 
 

A felsőfokú szakképzésről kialakult kép az utóbbi időben történt változások ellenére is szá-
mos anomáliával bír. Pedagógiai modellje alapján a posztszekunder szektorhoz áll közel 
(ISCED 4C), jogi, intézményi, finanszírozási feltételei, a tanulók egyik felének jogállása, a be-
számítható kreditek alapján a felsőoktatáshoz tartozik, illetve ide tagozódik. Az oktatáspoliti-
ka elsősorban a felsőoktatási expanzió becstornázását segítő rövid, gyakorlatorientált, olcsó 
képzések lehetőségét látta benne. A szakképzési programot választó tanulók és hallgatók egy 
része ezzel szemben egyetemi előkészítőnek használja, elvégzése utána a felsőoktatásba 
(ISCED 5A) lép tovább.44 
 

                                                 
44

 Farkas Péter: A felsőfokú szakképzés nemzetközi tapasztalatai. In: Fehérvári Anikó és Kocsis Mihály (Szerk.): 
Felsőfokú? Szakképzés? Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2009 
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A régiót vizsgálva a felsőoktatásban, a felsőfokú szakképzésben hiányzik a színvonalas, vál-
lalatokkal együttműködő műszaki felsőoktatási képzés. A részvételi számok Baranyában a 
legmagasabbak általában, kivéve a mezőgazdasági képzést. A végzősök aránya a műszaki és a 
reál szakokon jóval alacsonyabb, mint a humán területen. A gyártásban és a fejlesztéseknél 
elengedhetetlen a gyakorlati tudással is felvértezett mérnök. A cégeknél a fejlődést gátló 
tényező már jelenleg a mérnök hiány. Eltérő a nagyobb cégek igénye a kkv-tól, mert a na-
gyobbaknál, főként a multiknál, lehetséges, szükséges az egy terület mélyebb ismerete, a 
specializálódás. A kkv-nél viszont a „mindenhez” értő, átfogó tudású szakembereket várják. 
A pályakezdő diplomások esetében általános jelenség, hogy olyan állásokba helyezkednek el, 
amihez alacsonyabb képesítés is elegendő volna, kiszorítva ezzel az alacsonyabb végzettsé-
gűeket. A jelentős számú pályaelhagyás is jelzi a képzési szerkezet, a munkaerőpiac össze-
hangolatlan igényét, illetve a végzős nem megfelelő tudását. 
 

6. sz. táblázat: Felsőfokú képzésben a részvételek száma és a végzettségek száma 
ISCED tanulmányi területek és a képzési helyek megyei elhelyezkedése szerint 

2012-ben 
 

  
Részvé-
tel 

Végzet-
tek 

Részvé-
tel 

Végzet-
tek 

Részvé-
tel 

Végzet-
tek 

  Baranya Baranya Somogy Somogy Tolna Tolna 

Tanárképzés és oktatástu-
domány 830 406 716 174 334 69 

Művészetek 599 174 331 52 59 13 

Humán tudományok 1836 430 45 3 0 0 

Társadalomtudományok 1043 308 49 0 0 0 

Újságírás és információ-
kezelés 478 153 114 36 46 34 

Üzleti élet és irányítás 3204 1050 697 160 35 17 

Jog 1964 416 0 0 0 0 

Élő természettudomány 445 70 0 0 0 0 

Fizika tudományok 755 112 0 0 0 0 

Matematika és statisztika 77 9 0 0 0 0 

Számítógép-tudomány 598 48 0 0 0 0 

Mérnöki tudományok 1546 109 11 5 0 0 

Gyártás és feldolgozás 0 0 0 0 0 0 

Építészet és építéstudo-
mány 1234 180 0 0 25 0 

Mezőgazdaság 39 9 440 76 0 0 

Állategészségügy 0 0 0 0 0 0 

Egészségügy 4000 437 339 44 0 0 

Szociális ellátás 384 108 126 49 252 125 

Személyi szolgáltatások 459 110 54 14 255 66 

Környezetvédelem 229 59 125 27 0 0 

Védelmi szolgáltatások 394 97 0 0 0 0 

Forrás: Statisztikai tájékoztató Oktatás évkönyv 2012/2013 
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A diplomás pályakezdők száma Magyarországon 2005-től kezdve csökkenést mutatott (eb-
ben a START kártya bevezetésének jótékony hatása érezhető), a válság kitörését követően 
újra emelkedett a számuk. A 2008 óta tartó emelkedő trend viszont a 2011-es évben meg-
tört, csökkenésbe fordult, melyet 2012-ben enyhe emelkedés követett. 2012. éves átlagát 
tekintve májusban 4,1 ezer fő diplomás pályakezdő szerepelt az álláskeresők nyilvántartásá-
ban, 54%-uk főiskolai, 46%-uk egyetemi végzettséggel rendelkezett.  
 
A fiatal diplomás pályakezdők munkaerő-piaci helyzetének megítélésekor nem feledkezhe-
tünk meg arról, hogy a munkaerőpiac úgy képes csak felszívni a felsőoktatás által kibocsátott 
diplomás fiatalok egy részét, hogy a fiatalok olyan munkakörbe kényszerülnek elhelyezkedni, 
ami nem a végzettségi szintjüknek megfelelő, kiszorítva ezzel az alacsonyabb végzettségű, de 
a munkakörnek megfelelő szinten végzetteket. Erre utal, ha a pályakezdő diplomás álláskere-
sők által keresett foglalkozásokat valamint szakképzettségeiket vizsgáljuk meg. A 2012. év-
ben a diplomás pályakezdők keresett foglalkozásainak élén az általános irodai adminisztrátor 
állt. Ezt követően a tanár, tanító valamint közgazdász foglalkozások a legkeresettebbek kö-
rükben, 2012-ben 4051 diplomás álláskeresőre adtak be munkaerő igényt (lásd a 7. sz. táb-
lázatot).45 
 

7. sz. táblázat: A legkeresettebb foglalkozások és végzettségek a diplomás fiatalok ke-
resése során 2012-ben  

 
Felsőfokú végzettséggel rendelkező 
pályakezdő álláskeresők foglalkozás 

(FEOR 08) szerinti keresése 2012. 
éves átlagban (TOP 10) 

Fő Felsőfokú végzettséggel rendelkező 
pályakezdő álláskeresők szakképzettsé-
gük szerinti keresése 2012. éves átlag-

ban (TOP 10) 

Fő 

Általános irodai adminisztrátor 312 Közgazdász, gazdálkodási szakon 204 

Általános iskolai tanár, tanító 186 Jogász 100 

Középiskolai tanár 138 Kommunikáció szakos előadó 83 

Elemző közgazdász 132 Geográfus 82 

Környezetfelmérő- tanácsadó 121 Környezetmérnök 82 

Mezőgazdasági mérnök 121 Tanító 81 

Jogász, jogtanácsos 101 Művelődésszervező 72 

Piackutató, marketingtevékenység 86 Biológus 61 

Utazásszervező, tanácsadó 83 Szociálpedagógus 59 

Egyéb irodai, ügyviteli foglalkozású 77 Okleveles közgazdász 55 

Forrás: NFSZ 
 
A Pécsi Tudományegyetem (PTE) kapcsolódóan az országos felmérésekhez, időszakonként 
méri a kimenetek alakulását. Alapja a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR), amely kiegé-
szülhet egy folyamatos munkaerő-piaci kutatómunkával. A DPR kettő lényeges területen, 
illetve irányokban folytatott és folytat kutatásokat: 

 Hallgatói motivációs vizsgálat keretében az egyetem a továbbtanulási, képzéssel 
szembeni elvárásokat, az elhelyezkedési stratégiákat elemzi, elősegítve a pályaköve-
tési vizsgálatot. 

                                                 
45Ignits Gyöngyi – Nagy Ágnes (2013): Munkaerő-piaci helyzetkép 2012. Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal, Budapest 
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 A pályakövetési vizsgálat során a végzettek munkaerő-piaci státusának, munkavállalói 
tapasztalatok feltárására kerül sor. 
 

A PTE 2012. évi felmérése alapján a 2007-2011. év közötti időszak vizsgálatára került sor, 
több mint 15%-os válaszadási aránnyal. A megkérdezettek, illetve a válaszadók 73,34%-a 
alkalmazottként dolgozik, 3,80%-a vállalkozó, 7,71%-a munkanélküli, 7,51%-a nappali tagoza-
ton tanul, 6,06%-uk GYES-en vagy GYED-en van valamint 1,58%-uk inaktív.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46

 Diplomás Pályakövető Rendszer 2012-es pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen. Kutatásvezető 
Dr. Kuráth Gabriella. http://alumni.pte.hu/kutatási-eredmenyek  

http://alumni.pte.hu/kutatási-eredmenyek
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6. Pályaválasztási rendszer a dél-dunántúli régióban 

A fiatalok munkaerő-piacra való sikeres belépésének és helytállásának alapvető feltétele az 
átgondolt pályadöntés. Ahhoz, hogy a pályaválasztás valóban megalapozott legyen, szükség 
van az egyén személyiségjellemzőinek (érdeklődés, képességek, értékek, motivációk) feltárá-
sára, a megcélzott pálya és az ahhoz kapcsolódó képzési feltételek biztos ismeretére és közel 
sem utolsó sorban a munkaerő-piaci elvárások, igények figyelembevételére. Döntően egy 
komplex feltételrendszer átlátását és az információk integrálását igénylő kérdésről van szó, 
amely eléréséhez egy tudatos és folyamatos feltáró munkára van szükség. Ez a folyamat a 
pályaorientáció, „amelyben az egyén megtud, megtapasztal és megtanul önmagáról olyan 
tulajdonságokat és jellemzőket, amelyek iskola-választásában, szakma-tanulásában, pálya-
szervezésében és életpálya-építésében hosszú távon meghatározóak lehetnek. Önmaga 
megismerésével párhuzamosan ismereteket szerez a körülötte lévő világról, pályákról, mun-
kafeladatokról és karrierlehetőségekről, amelyet megpróbál összhangba hozni az önmagáról 
kialakított képpel” (Kenderfi, 2006). Ezt a folyamatot pályaorientációs szolgáltatások támo-
gat(hat)ják, amelyek célja a konkrét iskolaválasztás, pályaválasztás elősegítése, valamint a 
személyiség tartós beillesztése a munka világába. A pályaorientációt támogató rendszernek 
tehát egy szervezett és egyénre szabott segítséget kell nyújtani a fiatal korosztálynak és 
elvárás, hogy ezen szolgáltatásokat minden érintett számára elérhetővé kell tenni. Vagyis 
egy hatékonyan működő pályaorientációs rendszer –a megfelelő önismereti, pályaismereti 
és munkaerő-piaci információk birtokában meghozott döntések révén –hozzájárul a polgárok 
munkaerő-piaci esélyeinek javításához, az állampolgári alkalmazkodóképesség növekedésé-
hez, illetve hazánk munkaerő-piacra és oktatásra vonatkozó céljainak eléréséhez. 

Ebben a fejezetben arra vállalkozunk, hogy bemutatjuk, elemezzük a Dél-dunántúli régió 
pályaválasztási rendszerét, hisz kutatásunk egyik alapfeltevése, hogy a fiatalok foglalkozta-
tási esélyeinek javításához szükség van egy olyan információs és szakmai segítő rendszer-
re, amely a pályaválasztás és a munkaerő-piaci igények közötti összhang megteremtéséhez 
megfelelő alapot biztosít a régióban. A fejezetben elsőként azonban tisztázni érdemes a 
témakör főbb fogalmait, amelyek a gyakorlatban és mindennapi szóhasználatban - meglátá-
sunk szerint – nem egységesen, gyakorta összemosódva jelennek meg. Ezt követően röviden 
kitérünk a hazai pályaválasztási rendszer történetének, majd a jelenlegi feltételeknek az is-
mertetésére. Fő fókuszként - kutatási területünknek megfelelően - Baranya-Somogy-Tolna 
megyék pályaorientációs helyzetének a bemutatására, elemzésére koncentrálunk. Végül ösz-
szegezve megállapításainkat, javaslatok megfogalmazására is sor kerül. 

Témánk szempontjából három releváns fogalom értelmezését tartjuk fontosnak: pályaválasz-
tás, pályaorientáció és életpálya-tanácsadás. A pályaválasztás fogalma a legrégebb óta hasz-
nált és így a leginkább elterjedt, közismert elnevezés, az 1990-es évek második feléig ez do-
minált a szakirodalmakban. „A rendszerváltást megelőzően a gyakorlatilag késő ipari alakula-
tában konzerválódott szocialista Magyarországon a pályaválasztás és a pályaválasztási ta-
nácsadás elnevezések voltak érvényesek. Ezek egy statikus, egy iskola- lineáris előmenetel, 
egy szakma, egy munkahely a nyugdíjig rendezőelvre épültek” (Borbély-Pecze, 2010). Maga a 
pályaválasztás szó szerint döntést jelent két vagy több pálya, mint alternatíva közül. A társa-
dalomba való beilleszkedés egyik legjelentősebb összetevőjeként tekinthetünk a pályaválasz-
tásra, amelynek központi mozzanata a pályaválasztási döntés. Ennek alapján mondhatjuk, 
hogy a pályaválasztás során a döntési mozzanat kerül az előtérbe, mellyel való foglalkozásra 
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a hazai iskolarendszer kampányjelleggel biztosít lehetőséget, jóllehet ez a pályaválasztási 
döntés az egész pályafejlődés egyik legfontosabb szakasza (Kenderfi, 2012). 

Azt is látnunk kell ugyanakkor, hogy a pályaválasztás ma is gyakori, ugyanakkor jelentős ér-
telmezési különbséggel használt fogalom. Napjainkban a pályaválasztás nem egy egyszeri 
döntést jelent, nem egy életre szóló választás, hanem egy irány, ami érdeklődésüknek, ké-
pességüknek jelenleg megfelel, és ami életpályánk alakulása során változhat. A rendszervál-
tást követően gyökeresen átalakuló munkaerőpiacon és gazdaságban a pályaválasztási ta-
nácsadás helyére a már felnőttek igényeit is kielégítő pályaorientációs tanácsadás / munka-
vállalási tanácsadás lépett. 

A pályaorientáció a ’90-es évek derekától jelenik meg a szakirodalmakban,47 de a mai napig 
nincs egységes szóhasználatunk a pályaorientációs tevékenységre. Abban azért mindenki 
egyetért, hogy ez egy ismeretszerzési folyamat annak érdekében, hogy a fiatalok el tudjanak 
igazodni a világban, képesek legyenek tudatosan tervezni a pályájukat, vagyis már az életpá-
lya tervezés fontosságát hangsúlyozza. Szilágyi (2004) szerint is ez a folyamat „a tanuló egyé-
ni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya kiválasztását, kiterjedt informá-
ciónyújtás révén”. A kompetens döntés kialakításához tehát hiteles információk szükségesek 
önmagunkról, ugyanakkor releváns ismeretek kellenek a pályák világáról és a munkaerő-
piacról egyaránt, valamint szükséges mindezek komplex kezelése. A pályaorientáció eredeti 
célja tehát a pályaválasztás segítse oly módon, hogy a lehetőségek és a valóság, valamint a 
vágyak és a realitások összehangolását támogatjuk. 
A pályaorientáció helyes, korszerű értelmezését megcélozva azonban két új megközelítést 
kell figyelembe venni: egyrészt a mai gondolkodásmód a pályaorientációra a statikus isme-
retátadás helyett egy dinamikus, aktivizáló, a folyamatos ismeretszerzést elfogadtató folya-
matként tekint (Szilágyi, 2004). Másrészt, éppen az életpálya-szemléletnek megfelelően, ez 
ma már nem csak a fiatalok problémája, az első pályadöntést meghozók élethelyzetével kap-
csolatos fogalom, hanem minden döntési, választási helyzetben lévő személy számára segít-
séget kíván nyújtani. „Ennek tükrében az új pályaorientációs megközelítés az egész életpá-
lyát támogató rendszert jelent” (Kenderfi, 2012), amely pedig már átvezet bennünket az 
életpálya-tanácsadás fogalmához.48 
 
Az élet- és pályatervezés, életpálya-építés szóhasználat a 2000-es évtől szerepel a művek-
ben, az utóbbi a 2004-től indult HEFOP 3.1.-es fejlesztésben már ezen a néven vált kompe-
tencia területté. Az életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance, LLG), mint a Lifelong Learning 
(LLL) szolgáltatása jelenik meg, hisz a mai világban nem ér véget a tanulás a fiatal felnőttkor-
ban, a munkaerő-piacon való helytállást a tudás folyamatos fejlesztésével lehet biztosítani. 
Azt is tudatosítani érdemes, hogy „életpályánk során akár többször is pályát módosíthatunk 
(vagy arra kényszerülhetünk), és ezek mind döntések sorozatával járnak együtt” (Kenderfi, 

                                                 
47

 Az 1995-ben elfogadott Nemzeti Alaptanterv törvényileg is bevezette a fogalmat. 
48

 A 2011. évi szakképzési törvény az életpálya-tanácsadást már szinonim fogalomként kezeli a pályaorientáció-
val. A 85. § (1) alapján „Az életpálya-tanácsadási (pályaorientációs) szolgáltatás magában foglalja a pályainfor-
máció-nyújtást, a pályaválasztási tanácsadást, a továbbtanulási tanácsadást, a professzionális pályatanácsadást, 
a foglalkoztatási és munkába állási tanácsadást, a pályakorrekciós tanácsadást és a kompetenciák fejlesztését, 
amely segíti a szolgáltatást igénybe vevő pályaválasztását, továbbtanulását, az egész életen át tartó tanulását 
és a munka világába történő bekapcsolódását az alapfokú iskolába történő felvételtől a munkaerőpiac elhagyá-
sáig.” 
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2012). Az életpálya-tanácsadás tehát a teljes szakmai életutat támogató szolgáltatás, amely 
minden életkorban és élethelyzetben segíti az egyéneket.  
 
Az életpálya-tanácsadás információnyújtást, professzionális pályatanácsadást, azaz átfogó 
pedagógiai-andragógiai tevékenység-együttest foglal magában, mely a pályaválasztás előké-
szítésétől a pályára lépésig, a pályaszocializáción át a pályavitelig és az esetleges korrekciók, 
megerősítések támogatásáig tart. Az európai életpálya-tanácsadási szakpolitika az Európa 
2020 stratégiához kapcsolódva, annak egyik implementációjaként jelenik meg. A 2007-től 
működő Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) a stratégia horizontális szak-
politikai célképzését és forráskoncentrációját olyannyira magáénak tekinti, hogy az életpá-
lya-tanácsadási szakpolitika megvalósítását hat szektor együttes bevonásától reméli. Ez a hat 
szektor a köznevelés, szakképzés, felsőoktatás, felnőttoktatás, foglalkoztatás és társadalmi 
befogadás/szociálpolitika. (Borbély-Pecze, 2011). 
Azt is fontos látni ugyanakkor, hogy az életpálya-tanácsadási rendszer akkor lehet hatékony 
és a valós tanácskérői igényekre reagáló, ha több, különböző szinten és formában elérhető 
szolgáltatást nyújt és ezeket mindenki számára elérhetővé teszi, mint azt a Life-wide 
Guidance (LWG) rendszere is mutatja. Az alant felsorolt pálya-tanácsadási formák mindegyi-
kére szükség van tehát, és ahogy haladunk az öntájékozódástól a multidiszciplináris tanács-
adásig annál intenzívebb a tanácsadási folyamat, egyre összetettebbé válik a szakmai segít-
ségnyújtás, így a költségek is nőnek. 
 

6.1. A hazai pályaválasztási rendszer49 

 
A magyar pályaválasztási tanácsadó rendszer az 1950-es évektől formálódott és működött, 
1971-től beszélhetünk országos hálózatról.50 Ekkor jött létre az Országos Pályaválasztási Ta-
nácsadó Intézet (OPTI), amely irányítása alatt működött a 20 megyei pályaválasztási intézet. 
Személyi állományuk vegyesen került ki gyógypedagógusok, pedagógusok, pszichológusok és 
közgazdászok közül. Célcsoportjának mindig és kizárólagosan az iskoláskorú gyereket, azon 
belül is kiemelt figyelemmel a 8.-ik osztályosokat tekintette. A rendszerváltást megelőző idő-
szakig fennálló rendszer működésére két tényező nyomta rá a bélyegét: egyrészt a túlzó 
tesztdiagnosztikai szemlélet és a képességvizsgálat alapú megközelítés, amelyet mai fogal-
mainkkal inkább kiválasztásnak, szűrésnek, alkalmasság vizsgálatnak nevezhetnénk, mintsem 
pályaválasztási tanácsadásnak. Másrészt jellemző volt a pályairányítású szemlélet:51 a nép-
gazdaság szakmunkásszükségletének kielégítésére használták az intézeteket, túlságosan 
nagy hangsúlyt helyezve a szakmunkás kvóták feltöltésére. 
A rendszer az 1980-as évek elejétől fokozatosan veszítette el önállóságát: a megyei intézetek 
beolvadtak a pedagógiai intézetekbe, az iskolákban addig kötelezően működő pályaválasztási 
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 Az alfejezet alapvetően Borbély-Pecze Tibor Bors: A pályaorientáció/ életpálya-menedzsment készségek hely-
zete a magyar közoktatásban különös tekintettel az elmúlt három év történéseire. Háttértanulmány a ’ Jelentés 
a magyar közoktatásról 2010’ c. kötet 5. fejezetéhez című tanulmányára épül. 
50

 Az 1029/1971 (VII.3.) kormányhatározat hozta létre a pályaválasztási tanácsadás országos hálózatrendszerét. 
A jogszabály értelmében a Munkaügyi Minisztérium (MüM) felügyelete alatt létrejött az Országos Pályaválasz-
tási Tanácsadó Intézet (OPTI) és az Országos Pályaválasztási Tanács (később Bizottság). 
51

 A pályairányítás „a pályaválasztás tervszerű, munkaerő-gazdálkodás alapján történő céltudatos befolyásolá-
sa” (Domszky, 1994). Ez voltaképpen pályakijelölés, ami annak figyelembevételével történik, hogy a környéken 
milyen, a fiatalok számára hozzáférhető továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségek adottak. 
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felelős intézménye is leépült. A rendszerváltás időszakára így már nem létezett pályaválasz-
tással foglalkozó önálló intézmény és szakemberhálózat Magyarországon.  
 
A rendszerváltás időszakában (1988-1993) a pályaválasztási feladatok ellátása még inkább 
gazdátlanná vált, amely a mai napig nyomot hagy a magyar rendszeren. A két illetékes hu-
mán tárca között nem jött létre hosszú távú stratégiai megegyezés a pályaorientációs szol-
gáltatások telepítésének, működtetésének és értékelésének tekintetében. Az 1991. évi Fog-
lalkoztatási törvénnyel életre hívott állami munkaügyi szervezet kezdetben számos, koráb-
ban a pályaválasztás területén dolgozó szakembert alkalmazott, akik személyes ügyüknek is 
tekintették a szakma, a feladat továbbfolytatását. Emellett később a munkaügyi jogszabályok 
is nevesítették a pályaválasztási, orientációs feladatokat, mint a munkaügyi szervezet felada-
tát. Az idő során azonban az oktatási és munkaügyi szférák között ez a szerepleosztás soha-
sem szövegeződött meg, a mai napig esetleges maradt.  
 
A rendszerváltás utáni első világbanki humánerőforrás-fejlesztési programokban a pályavá-
lasztási tevékenység megújítása is helyet kapott. Ezek közül két elemet fontos feltétlenül 
hangsúlyozni. Az egyik az ún. világbanki szakközépiskolai modell (1993) kialakítása, ezen be-
lül az immáron pályaorientációnak és nem pályaválasztásnak hívott szolgáltató tevékenység 
megújítása volt (Szilágyi, Völgyesy 1996). Ennek keretében és a későbbiekben számos, a kü-
lönböző évfolyamoknak szóló pályaorientációs tananyag és tankönyv született.  
A másik fontos innováció a pszichológiai alapokon álló, de pedagógiai gyökerekre is építkező 
önálló munkavállalási tanácsadó főiskolai szakképzés kialakítása volt (a pályázatot az akkori 
GATE TAKI nyerte el, Szilágyi, Völgyesy 1992). Ennek a szakalapítási és szakmaszervezési fo-
lyamatnak volt fontos lépése az ELTE szervezeti keretein belül a tanácsadó szakpszichológus 
képzés újraszervezése és Soros támogatással a diáktanácsadó szakirányú továbbképzés ki-
alakítása (Ritoók, Rajnai 2001).  
 
A Munkaügyi Minisztérium és az Országos Munkaügyi Központ fejlesztéseként kidolgozásra 
került a Foglalkozási Információs Kézikönyv (1993), amely a pályainformálásban kapott a mai 
napig fennmaradó szerepet. A 2000-es évektől német mintára52 a munkaügyi szervezet kere-
tein belül kiépült a Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) rendszer és ennek tartalmához 
kapcsolódóan pályabemutató filmek és mappák (ún. FIT-mappák), önértékelő eljárások meg-
alkotásával próbálták kielégíteni az iskolák igényeit.  
 
2000-től jött létre hazánkban a Nemzeti Pályainformációs Központ (NPK), az Európai Uniós 
tanácsadó hálózat, a EUROGUIDANCE magyarországi tagja, amely ma már a Nemzeti Mun-
kaügyi Hivatal keretei között működik. Az NPK a pályaválasztást elsősorban információs kiad-
ványok készítésével támogatja. Részt vesznek a pályatanácsadáshoz kapcsolódó országos és 
nemzetközi szintű tájékoztató rendezvényeken, mint pl. a pályaválasztási kiállítások. Napra-
kész képzési adatbázisok létrehozásával is segítik a döntés előtt álló fiatalokat, hisz honlapju-
kon a Magyarországon folyó középiskolai és felsőoktatási képzések adatbázisai is elérhetők. 
Ezek részletes információkat tartalmaznak a képzőhelyekről, a felvételi vizsgák időpontjáról 
és a képzések típusairól.  
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 BIZ – Berufe Information Zentrum 
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Szintén a hazai pályaorientációt érintő kérdés, hogy az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai 
Hálózat tagállami feladatként jelölte meg a nemzeti szintű LLG Tanácsok felállítását, így a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium döntése alapján 2007-ben létrejött a Nemzeti Pályaori-
entációs Tanács. A Tanács feladata az ELGPN-nel együttműködve, a hazai pályaorientációs 
fejlesztések és szakpolitikai döntések összehangolása a közösségi és nemzeti prioritásokkal. 
A pályaorientációnak igazán új lendületet hazai környezetben a TÁMOP 2.2.2. program 2008-
as indulása adott, amely „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejleszté-
se” címet viselte. A program a „lifelong guidance” rendszerének magyarországi megalapozá-
sát tűzte ki célul a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal vezetésével, első szakasza 2010 szept-
emberében zárult le. A projekt keretében kialakították, illetve továbbfejlesztették az egész 
életutat támogató pályaorientációs/karrier-tanácsadói rendszer szolgáltatás- és eszközkész-
letének számos elemét. 
 
A 2012 júniusától 2015 májusáig tartó második szakasz (TÁMOP-2.2.2-12/1) a Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal pályaorientációs és életpálya-tanácsadási fejlesztéseire, illetve szolgál-
tatási tapasztalataira építve már azt a célt tűzte ki, hogy megújítsa és minden állampolgár 
számára elérhetővé tegye a pályaorientációs eszköz- és szolgáltatáskészletet, és ezáltal 
segítse a tanulás és a munka világában hozott döntéseket. A projekt a pályaorientáció 
rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése révén egyrészt törekszik az életpálya-
tervezés korai megalapozására, másrészt pedig az LLL és LLG szemléletet, valamint a felnőtt 
tanulás minőségi fejlődését is erősíteni kívánja. 
 
Jelentős változás, hogy a 2012-től hatályba lépő szakképzési törvény már a gazdasági kama-
ráknak is szerepet szán a pályaorientációban,53 egy szintén ez évi kormányrendelet54 pedig 
még inkább megerősíti a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a gazdasági kamarák együttműkö-
dését a pályaorientációs rendszer kialakításában és működtetésében. Szintén ebben a tör-
vényben meghatározott, a pályaorientáció rendszerére is kiható intézkedés, hogy a 2008-tól 
működő Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok helyét és szerepét 2012-től megyei 
szintű bizottságok veszik át. A megyei fejlesztési és képzési bizottság (MFKB) a szakképzés 
fejlesztése és a munkaerő-piaci igények érvényesítése céljából létrehozott konzultációs, vé-
leményező, javaslattevő és tanácsadó testület, amely közreműködik a munkaerő-piaci in-
formációk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és prognózisok alapján a nemzet-
gazdasági igények és a szakképzés fejlesztésének összehangolásában.55 Többek között köz-
reműködik a pályaorientációs és a pályakövetési feladatok megvalósításában is. Egyik fontos 
feladataként pedig javaslatot tesz az adott megyében a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról 
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 2011. évi CLXXXVII. törvény 76. § (1) „A gazdasági kamara - a pályaorientáció részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint - közreműködik a pályaorientációval összefüggő, e törvényben 
meghatározott feladatok ellátásában.” 
54

 2011. (XII. 28.) évi 323. sz. Kormányrendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tar-
tozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 
55

 A bizottság a 2011. évi 187. tv. 81.§-a alapján  javaslatot tesz a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci keres-
let adatait, valamint az országos, regionális, fővárosi és megyei beiskolázásait figyelembe véve a szakképzés 
fővárosi, megyei szükségleteire. Javaslatot tesz az adott megyében vagy a fővárosban folytatott szakképzésben 
indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakkép-
zés irányaira) és a megyében és a fővárosban indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira), 
valamint az iskolarendszeren kívüli szakmai képzések közül az állam által elismert szakképesítés megszerzésére 
irányuló szakmai képzések vonatkozásában a felnőttképzésről szóló törvény alapján támogatható szakképesíté-
sekre. 
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szóló kormányrendeletben meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésre (hiány-
szakképesítés). 
 
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács pedig 2012–ben Pályaorientációs Bizott-
ság felállításáról döntött, amely fő feladata, hogy a munkaügyi és oktatási döntések pálya-
orientációt érintő fejlesztéseit, illetve a magyarországi pályaorientációs szakpolitikai intézke-
dések, fejlesztések összehangolását szakmai háttérmunkájával támogassa. 
 
Ha a jelenleg fennálló rendszert összegezzük, akkor tehát azt láthatjuk, hogy az életpálya-
tanácsadás feladatainak ellátásában részt vesz az alapfokú iskolai oktatást nyújtó intézmény, 
a szakképző iskola, az iskolafenntartó, a pedagógiai intézetek, a gazdasági kamara, a munka-
adói és munkavállalói érdekképviseletek, a megyei fejlesztési és képzési bizottság, valamint a 
nemzeti foglalkoztatási szerv. És akkor még nem is említettük azokat a civil szervezeteket, 
amelyek szintén jelentős részt vállalnak a pályaorientációban, elsősorban olyan célcsopor-
toknál és területeken, amelyek esetében nem biztosított az állami rendszer szolgáltatásainak 
elérhetősége. A továbbiakban a jelenleg fennálló helyzet értékelésére vállalkozunk, elsőként 
általánosan, az országos rendszert, majd konkrétan a Dél-Dunántúlt fókuszba állítva. 
 
A jelenlegi hazai pályaorientációs rendszert vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a fiatalok pá-
lyaválasztásának előkészítésében az iskola szerepe aligha megkérdőjelezhető. A diák az 
egyes tantárgyi ismereteken keresztül ismerheti meg leginkább a különböző pályák alapele-
meit, amelyekre azután építeni lehet a pályára nevelés további programját. Amennyiben ez a 
lépés körültekintően és szakszerűen valósul meg, akkor a tanulók pályával való előzetes azo-
nosulása is elérheti az adott életkornak megfelelő szintet (Zakar, 2007). Sajnos még ma sem 
mondható el, hogy megvalósul az iskolákban az oktatott ismeretek pályaválasztási szemléle-
tű értelmezése és integrálása a fiatalok életre való felkészítésének érdekében, mint ahogy 
ezt a fenti szerző 7 évvel ezelőtt megfogalmazta. 
 
A pályaorientációt segítő ismeretek oktatása kötelezően csak a szakképzés (szakközépisko-
lák, szakiskolák) 9-10. évfolyamán van. Ez azonban nem jelent valós pályaorientációs tevé-
kenységet, hiszen ezek a tanulók már választottak. Az iskolák nagy részében pedig– főként az 
általános képzésben – a pályaválasztást segítő ismeretekkel való foglalkozás csak ajánlott 
jellegű, így az ott dolgozó igazgatók, pedagógusok elhivatottságán, hozzáértésén múlik, hogy 
találkozik-e a fiatal (és ha igen, milyen minőségben) döntést segítő információkkal, szolgálta-
tásokkal. 
Ráadásul az iskolarendszer közelmúltbéli átalakulása és ezáltal összetettebbé válása - mint 
például a továbbtanulási formák jelentős változásai, a tanulási lehetőségek folyamatos hori-
zontális és vertikális módosulása (4+4+4, 6+6, 8+4, 10+2 változatok) - még inkább megnehe-
zíti a fiatalok helyzetét és egyben megnöveli a pályaorientáció jelentőségét. Így egyetérthe-
tünk azzal a megállapítással, amely szerint „a jelenlegi közoktatási és felsőoktatási struktúra 
önmagában lehetetleníti el a szakszerű és rendszerszemléletű pályaorientációs munkát. 
Megfelelő hatásfokú pályaorientációs szolgáltatást olyan közoktatási rendszerben lehet tele-
píteni, ahol az átmenetek nem járnak eleve lefölözéssel, vagy a tanuló érettségi szintjét 
meghaladó döntéshozatallal” (Borbély-Pecze, 2010).  
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Mindezeket figyelembe véve különösen fájó az iskolákban egykor jól működött pályaválasz-
tási felelős rendszer leépülése.56 A pedagógus-képzésbe, a jelenleg gyakorló tanítók gyakor-
latába (szakterülettől függetlenül) is fontos lenne érvényesíteni azt a hozzáállást, amely az 
oktatott ismeretek pályaválasztási szemléletű értelmezésén és ezek integrálásán alapszik a 
fiatalok életre való felkészítése érdekében. Amíg azonban a rendelkezésre álló anyagi és hu-
mán erőforrás szűkössége miatt ez nem valósul meg, az iskolák annyit tehetnek, hogy külső 
segítségre, nevezetesen a munkaügyi szervezet prevenciós és pályaválasztási programjaira 
támaszkodnak. A prevenciós tájékoztatás során az iskolákba ellátogató munkaügyi szakem-
berek általános munkaerő-piaci információkkal látják el a végzős tanulókat. 
 
Az elmúlt időszakban a fiatalok pályaválasztásának támogatásáért a legtöbbet kétségtelenül 
a munkaügyi szervezet tette meg. Szolgáltatásaik és programjaik révén próbálták segíteni a 
megalapozott pályadöntés meghozatalát. Pozitívum, hogy kiépült egy információs és szolgál-
tató rendszer, ez utóbbiban megfigyelhető a kliensközpontú és egyénre szabott segítő for-
mák erősödése. A munkaerő-piacra vonatkozó hosszú távú prognózisok azonban még ma 
sem tudják kellő biztonsággal megtámogatni az egyes személyek döntési nehézségeit, az 
információs rendszer érvényességén és alkalmazhatóságán tehát mindenképp javítani kell. 
Az is megfigyelhető ugyanakkor, hogy a folyamatos átszervezések bizonytalanságot szülnek 
és tartanak fenn a munkatársak körében, ami érzékelhetően kihat a pályaválasztást segítő 
folyamatokra is. Sajnálatos tény, hogy az időközben csaknem teljes országos hálózattá szer-
veződött FIT-ek még mielőtt szervesen illeszkedhettek volna a rendszerbe, forrás és érde-
keltség hiányában leépítésre kerültek. Mára már csak elvétve működik egy-egy FIT egyes 
megyeszékhelyeken.  
 
A pályaválasztási intézmények körében azt láthattuk, hogy már a rendszerváltás előtt - a 
főváros kivételével - teljesen megszűntek a megyei szinten működött szervezetek és ezt kö-
vetően vidéken sem megyei, sem regionális szinten nem jöttek létre a pályaorientációt, pá-
lyaválasztást segítő szakintézmények. A pedagógiai intézetek szakszolgálati tevékenységi 
körébe is beletartozik a pályaválasztás támogatása.57 Szolgáltatásaik fő célcsoportja a közok-
tatásban tanuló diákok (és szüleik) köre, tevékenységük általában a következőkre terjed ki a 
pályaválasztás kapcsán:  

 Tájékoztató előadás tartása osztályfőnöki órán és szülői értekezleten a pályaválasztás 
szempontjairól, a felvételi eljárás menetéről, a megyére jellemző hiányszakmákról, a 
szakképzés új, megváltozott módjáról, a megyei továbbtanulási lehetőségekről. 

 Személyes informatív tanácsadást, pedagógiai tájékoztatást nyújtanak a középfokú 
iskolákról, iskolatípusokról, a felvételi esélyekről, a pályák, szakmák követelményei-
ről, a 8 és a 6 osztályos gimnáziumokról, a felső- és középfokú szakmai képzési lehe-
tőségekről, fakultáció választásról, iskolaváltás, pályakorrekció esetén. 

 Évente megjelentetik a megyei pályaválasztási tájékoztató című kiadványt. 

 Pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatás tartása nyolcadikos osztályfőnököknek és 
pályaválasztási felelősöknek a következő tanév felvételi eljárásáról és a középfokú be-
iskolázási lehetőségekről. 

 Pályaválasztási rendezvények támogatása, szervezése. 

                                                 
56

 A Dél-dunántúli régióban 2007 óta futó Patrónus mentorprogram például ezt a hiátust is igyekszik pótolni a 
hátrányos helyzetű tanulók körében. Részletek a „Pályaorientáció a Dél-Dunántúlon” című alfejezetben. 
57

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 
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A megyei szintű pedagógiai szakszolgálatok tevékenységi köre rendkívül szerteágazó.58 Mint 
az egy 2013-as dokumentum alapján is igazolt, Baranya megyében például a korai fejlesztés, 
gondozás, fejlesztő nevelés kivételével valamennyi szakszolgálati feladat esetében a megyei 
adatok alatta maradnak az előírt minimális foglalkoztatotti létszámnak. 59 Vagyis a jelenleg is 
működő intézmények túlterheltséggel, kapacitáshiánnyal küzdenek, a továbbtanulási, pálya-
választási tanácsadás Baranyában csak a megyeszékhelyen érhető el. Az érzékelhető tehát, 
hogy a megyék pedagógiai intézeteinek szakszolgálatai a szükségesnél kevesebb erőforrással 
rendelkeznek és így csak nagy nehézségek árán, sok esetben nem kellő mértékben és színvo-
nalon tudják ellátni a pályaválasztás szerteágazó feladatait,60 az életpálya-szemléletű tanács-
adás gyakorlati megvalósulása sem jellemző. 
 
Végül, de nem utolsó sorban beszélnünk kell a gazdasági kamarákról, valamint az MFKB-k ez 
irányú működéséről. Mint azt, ahogy korábban említettük, 2012-től a kamarák is részt vesz-
nek a pályaorientációval kapcsolatos feladatok ellátásában, szerveznek pályaválasztási kiállí-
tásokat, üzemlátogatásokat, szakmai bemutatókat, osztályfőnöki órákat, szülői értekezlete-
ket, szakmai versenyeket, sok esetben a munkaügyi szervezettel együttműködve. Problema-
tikusnak ez esetben azt érezzük, hogy a kamarák jellegükből és tevékenységi körükből kiin-
dulva fő céljukként a pályaválasztás előtt álló diákok szakképzés felé irányítását tartják, olyan 
területeket fókuszba állítva, amelyekre az adott megye gazdaságának kiemelten szüksége 
van (MFKB-k szerepe a hiányszakmák kijelölésében). Mindez pedig a szocializmus időszaká-
nak pályairányítási céljaira emlékeztet, a gondolkodás sokkal inkább ennek a történelmi ha-
gyatéknak az öröksége, mintsem a mai modern, életpálya szemlélettel felruházott, egyénre 
szabott pályaorientációs szolgáltatásokkal szembeni elvárásoknak megfeleltethető.  
 
 

6.2. Pályaorientáció a Dél-Dunántúlon 
 
Az elmúlt évtizedben a közép- és felsőfokú képzés nem elhanyagolható számban bocsátott ki 
olyan fiatalokat, akiknek elhelyezkedési lehetőségei gyengék voltak. Ennek oka többek között 
az volt, hogy a fiatalok nem rendelkeztek valós munkaerő-piaci információkkal, így nem a 
munkaerőpiacon keresett szakmát választottak. Az általános iskolákban nem állt rendelke-
zésre olyan információ, amely megtámogatta volna a fiatalok döntését. A pályaválasztási 
szülői értekezleteken főleg a középfokú intézmények képviselői vettek részt, ez alól csak ke-
vés kivétel volt.61  

                                                 
58

 A pedagógiai szakszolgálat feladatai a következők: a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és 
gondozás, b) a fejlesztő nevelés, c) szakértői bizottsági tevékenység, d) a nevelési tanácsadás, e) a logopédiai 
ellátás, f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, g) a konduktív pedagógiai ellátás, h) a gyógytestnevelés, 
i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, j) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 
59

 Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv. Baranya megye. 2013-2018. 
60

 Kiemelt figyelmet kell fordítani pl. a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén arra, hogy a feladatot 
ellátó pedagógusnak vagy egyetemi (mesterképzés) végzettséggel, vagy főiskolai végzettség (alapképzés) mel-
lett diáktanácsadás, vagy iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus szakirányú továbbképzési szakképesítéssel 
kell rendelkeznie.  
61

 Baranya megyei szakképzés fejlesztési stratégia, Baranya Megyei MFKB, 2013. 



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar  
Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

51 

 

A Dél-Dunántúlra vonatkozó komplex pályaválasztási koncepció –a Patrónus Program ke-
retében - utoljára 2007-ben született.62 A névadó „PATRÓNUS” egy regionális munkaerő-
piaci program, amelynek előzménye a Baranya Megyei Munkaügyi Központ 2006-2007-ben 
Pécsett sikeresen működtetett „Mentor-tanár” programja volt. Ezt terjesztették ki regionális 
szintre, első üteme 2007-2010 között zajlott. A program célja a Dél-dunántúli Régió területén 
az iskolákban - a 7-8. és 9.-10. osztályban - a hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyez-
tetett tanulók tanórán kívüli egyéni fejlesztése (felzárkóztatás, beilleszkedés segítése, a hi-
ányzások és az évismétlések megelőzése, stb.) érdekében „Pályaválasztást segítő és mentor-
tanár” munkakörök létrehozása regisztrált álláskereső pedagógusok foglalkoztatásának tá-
mogatásával. A megvalósítás során különös hangsúlyt fektettek a munkaerő-piaci igényekhez 
igazodó továbbtanulás, pályaválasztás elősegítésére. Ezen első időszakban a régióban 74 
intézmény összesen 96 álláskereső pedagógust alkalmazott munkaviszony keretében. A Pat-
rónus sikerét és hiánypótló szerepét jelzi, hogy 2010-2013 között folytatódott a program 
második üteme, 2013 szeptemberében pedig a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja által kiírásra került az „ÚJ PATRÓNUS - pályaválasztást segítő mentortanár és kö-
zösségfejlesztő” elnevezésű munkaerő-piaci program. Ez utóbbinak a fő célkitűzése már az 
oktatás/szakképzés és a munka világa közötti kapcsolat erősítése az MFKB stratégiájához 
illeszkedve. A mentortanár alapvető feladata a megfelelő tanulmányi előmenetel, a pályavá-
lasztás, az álláskeresés és a munkába állás elősegítése. 
A program sikerességét nagy valószínűséggel annak köszönheti, hogy a hátrányos helyzetű 
tanulók munkaerő-piaci esélyeinek javítását pedagógusok és szociális munkások foglalkozta-
tásának támogatásával kívánja elérni, vagyis célcsoportja kettős. Így mind az álláskereső pe-
dagógusok, mind a programba bevont fiatalok profitálhatnak a folyamat során, összességé-
ben pedig csökkenhet az iskolai lemorzsolódás, nőhet a munkaerő-piaci szempontú pályavá-
lasztók aránya a régióban. 
 
6.2.1. A pályaorientáció gyakorlati megvalósulásának példái 
  
A pályaválasztás támogatásában sok szereplő és intézmény vesz részt a régión belül is. El-
mondható a régióra, hogy az elmúlt években egyre nő a pályaorientáció jelentősége. A kö-
vetkezőkben a teljesség igénye nélkül mutatunk be néhány rendszeresen megtartott pálya-
választási tájékoztatót, rendezvényt, programot:63 
 
A Kormányhivatalok Munkaügyi Központjainak pályaorientációs szolgáltatásai: 

 pályaválasztási kiadványok  

 az év minden munkanapján működő Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) 

 Patrónus Mentor-tanár program 

  a kirendeltségeken működő munkavállalási tanácsadók pályaorientációs tevékenysé-
ge 

 a munkapszichológus tanácsadó munkája 
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 Juhász Gábor (szerk.) (2007): PATRÓNUS. A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete. 
Tanulmánykötet. ÁFSZ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Pécsi Tudományegyetem. Pécs. 
63

 Alapul véve a Baranya megyei szakképzési fejlesztési stratégiában összefoglaltakat. 
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Pályaválasztási rendezvények: 

 „Vedd kezedbe a jövőd!” – Kaposvári Pályaválasztási kiállítás 

 Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutató – Dombóvár, Szekszárd, Bonyhád 

 Pályabejáró a Tamási kistérségben 

 Szakmatúra – Paks 

 Agrárképzések napja - Szekszárd 

  „B” terv – képzési kiállítás Pécsett 

  „Előrelátó” kiállítás a szakmákról - Pécs 

 „Mi a pálya?” rendezvénysorozat 
 

Üzemlátogatások szervezése: 

 A pályaválasztási hónap keretében „Nyitott Kapuk” céglátogatás-sorozat Pécsett és a 
megyében.  

 „Nyitott munkahelyek” Tolna megyében 

 „Girls day” szervezése: paradigma-váltás a „nem lányos” szakmák tekintetében, azok 
„fiús” bemutatása lányok számára. 

 
Közvetlen pályaválasztási tájékoztatók, kapcsolatok 

 pályaválasztási tájékoztatók, szülői értekezleteken való részvétel  

 kamarai kapcsolatfelvétel a gimnáziumok igazgatóival, hogy párbeszédet kezdemé-
nyezzen, tájékoztatást adjon a szakmatanulás lehetőségeiről 

 Pályaválasztási Klub: cél, hogy minden megyei általános és középfokú oktatási intéz-
ményben legyen egy olyan pályaválasztásért felelős kapcsolattartó, akinek a közre-
működésével a gazdasági kamara segítséget tud nyújtani a tanulóknak és szüleiknek a 
pályaválasztási döntésben, a tanároknak a munkaerő-piac megismerésében  

 
Tanulmányi versenyek, vetélkedők: 

 látogatói csoportok szervezése a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos 
Szakmai Tanulmányi Verseny országos döntőjére, a Szakma Sztár Fesztiválra 

 „Gép-ésszel Baranyában” szakmaismereti verseny: célja a gépipari szakmák megis-
mertetése a pályaválasztás előtt álló 7. és 8. osztályos tanulókkal  

 Pályaorientációs vetélkedő  
 
Baranya megyében a „palyavalasztasbaranya.hu” elérhetőségen a Pécs-Baranyai Kereske-
delmi és Iparkamara pályaorientációs oldalt működtet. Dél-Dunántúli Regionális Forrásköz-
pont is biztosít pályaorientációs- és korrekciós tanácsadást, működtet a fiatalok elhelyezke-
désével kapcsolatos programokat a régióban. 

 
6.2.2. Következtetések 
 
Ma már sajnos tényként kezelhető, hogy a fiatalok munkaerő-piaci belépését számos akadály 
nehezíti. Ezek közül érdemes kiemelni az oktatási, illetve képzési rendszer kibocsátása és a 
munkaerő-piaci kereslet közötti strukturális eltéréseket, a munkaerőpiac szempontjából re-
leváns kompetenciák és a munkatapasztalat hiányát, a hátrányos helyzetű fiatalok, a korai 
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iskolaelhagyók és a szakképzetlenek rendkívül alacsony esélyeit a munkaerő-piacra történő 
belépésre.  
Az is jól érzékelhető ezzel párhuzamosan, hogy a fiatal korosztály egyik legfőbb problémája 
az egzisztenciális bizonytalansággal, illetve ezzel összefüggésben a pályaválasztással kapcso-
latos. Ezért az egyik legfontosabb feladat, biztosítani számukra minden lehetőséget, hogy a 
lehető legtöbb, releváns információ birtokában dönthessenek sorsuk felől (LWG). Az iskolá-
ban megszerzett tudás, továbbá az életpálya-szemléletű pályaorientációs tanácsadás során 
kapott információk segíthetnek ugyanis a fiataloknak abban, hogy a piaci igényeknek és a 
személyes adottságoknak megfelelően válasszanak szakmát, egy biztosabb elhelyezkedés 
reményében.  
Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, megfelelő szemléletre, egy jól működő életpálya-
tanácsadói rendszerre van szükség. S bár történtek pozitív fejlemények a pályaorientáció 
hazai rendszerében, mégis úgy véljük, még sok probléma vár megoldásra. Legfőbb kritika-
ként talán az fogalmazható meg, hogy nem működik rendszerként. Az oktatási rendszer 
alapvetően az államé, a munkaerő-piacon a versenyszféra dominál és nincs meg az a szinteti-
záló erő (a civil szféra és az önkéntes gazdasági kamarák egyelőre gyengék), amely megte-
remtené az összefüggést. Ráadásul az is megfigyelhető, hogy a probléma megoldását min-
denki a másiktól várja (iskola az államtól, munkáltató az iskolától, az állam a munkáltatótól). 
Nem tisztázott hazai viszonyok között az sem, hogy a pályaorientáció az oktatáspolitika, a 
foglalkoztatáspolitika, esetleg mindkettő ügye-e.  
 
Elemzésünkben is jól látható volt, hogy a pályaorientáció hazai rendszere sokszereplős, hisz 
részt vesznek benne többek között az iskolák, a pedagógiai intézetek, a munkaügyi szervezet, 
a gazdasági kamara, civil szervezetek. Mindez egy sokszínű aktivitást eredményez, mégsem 
lehetünk elégedettek a pályaorientációs munka hatékonyságával. A pályaválasztást támoga-
tó különböző szolgáltatások ugyanis nem alkotnak egy rendszert, még mindig jellemzően 
kampányszerűen valósulnak meg és nem biztosított ezek elérhetősége sem minden érin-
tett számára. Vagyis a döntés meghozatala előtt álló fiatalnál esetleges, hogy találkozik-e, ha 
igen, akkor milyen színvonalú pályaorientációs szolgáltatással. Függ egyrészt attól, milyen az 
adott iskola (igazgató, pedagógusok) szemlélete, szakmaisága, tájékozottsága. Másrészt az 
sem mindegy, hol tanul a fiatal, hisz azt tapasztalhattuk, hogy a megyeszékhelyeken, na-
gyobb városokban elérhetők nagyobb számban a szolgáltatások, programok.  
Abból érdemes kiindulni, hogy az iskola alapvető feladatának az életre való felkészülés segí-
tését kell tekintenünk. Ma Magyarországon az iskoláit befejező fiatalok döntő többsége 18-
23 éves kora között lép először munkába és a jelenlegi nyugdíjszabályozás alapján átlagosan 
42-47 év produktív munkával számolhatunk egyénenként. Vagyis a ma munkaerő-piacra lé-
pőknek nem csak a jelenlegi, hanem a 2020-as, sőt a 2040-es évek munkaerő-piaci igényei-
nek is meg kell felelniük, miközben a globalizáció, a folyamatos technológiai megújulás a 
termelés szerkezetének és az elérhető szakmáknak a folyamatos átalakulásával jár együtt. 
Ebben a gazdasági-társadalmi környezetben az oktatás szerepe folyamatosan felértékelődik, 
mert a társadalom szereplői egyszerre várják el a közoktatási rendszertől, hogy komplex vilá-
gunkban eligazodó állampolgárokat neveljen, a munkaerő-piacon jól foglalkoztatható mun-
kavállalókat képezzen, így járulva hozzá az egyének sikeres és kiegyensúlyozott életéhez 
(NPT, 2010). 
Így válik egyértelművé, hogy a pályaválasztás helyett az életút-támogató pályaorientáció 
rendszerének kialakítása válik fő feladattá, amely megítélésünk szerint állami feladat kell, 
hogy legyen. Egy ilyen rendszer pedig csak akkor lehet sikeres, ha a ma fiataljai felnőttként 
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értő módon tudják igénybe venni a munkaügyi szervezet, az alapítványok és más szolgáltatók 
által felajánlott munkavállalási, pályakorrekciós, és az ezekhez hasonló tanácsadási lehetősé-
geket. Ezen tudatosság alapja és feltétele az iskolai pályaorientáció szerepének erősítése és 
fejlesztése, amelyhez szükség van a pedagógusképzés szemléletváltására, a már dolgozóknál 
a gyakorlatorientált pályaorientációs továbbképzésekre. 
Fontos tehát annak a szemléletnek a széleskörű elfogadtatása, hogy az aktív szakmai élet-
útra történő felkészítés folyamatelvű, ezért végigvonul a közoktatás egészén, és nem kor-
látozható az iskolaválasztás, a szakmaválasztás előtti évfolyamokra. Az is megfontolandó, 
hogy a közoktatásnak nem csak egyetlen, szűk szakma kiválasztása felé kell a tanulókat ori-
entálnia, hanem a saját személyiségük, képességük, érdeklődésük és családi értékeik alapján 
a szabad, esetenként több szakmacsoportot is magába foglaló életpálya-választásra.  
S bár az iskola ebbéli szerepe megkérdőjelezhetetlen, a pályaorientációs tevékenység nem 
csak az iskolákat érinti, hisz az életút-támogató pályaorientáció rendszerét csak horizontális, 
szakpolitikákat átfogó fejlesztésekre (cross-cutting) lehet építeni (EU 2020). Összességében 
mindenképpen szükségét érezzük egy átfogó, életpálya szemléletű, minden érintettet bevo-
nó, hazai viszonyokra adaptált pályaorientációs koncepcióra. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar  
Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

55 

 

7. A pályakezdők helyzete a dél-dunántúli régióban 
 
A pályakezdés az életút sikerességét nagymértékben befolyásoló tényező. Az iskolarendszer 
elhagyásával szinte egyidejűleg kell megtenni az első lépéseket a társadalom felé, „felnőtté” 
kell válni. Ez nem is olyan egyszerű feladat. A csak alapfokú iskolai végzettséggel (10 osztály) 
rendelkező fiatalok több szempontból is hátránnyal indulnak. Munkába állásukat egyrészt 
fiatal életkoruk nehezíti (16-17 év), másrészt a szakképzettség hiánya.  
Az érettségivel rendelkezők az érettségit követően állnak döntés előtt, hiszen az iskolaválasz-
tásuk vélhetően egyetemi, főiskolai továbbtanulásuk tudatában történt. Abban az esetben, 
ha sikertelen felvételit tettek, ismételten dönteniük kell, hogy tanulni vagy dolgozni akarnak. 
Sokan a biztos iskolarendszerű képzéseket választják, ahol 2-3 évnyi tanulással szakképzett-
séget szerezhetnek. Akik dolgozni szeretnének, azok nehéz helyzetben vannak, hiszen a 
szakképzettség hiánya az ő munkavállalásuknál is megmutatkozik. Sokan szorulnak ebben a 
helyzetben külső segítségre. 
A szakmai képzettséget szerző pályakezdők közül sokan korai életszakaszban kényszerültek a 
szakma vagy szakirány megválasztására. A fiatalok személyisége sokat alakul, változik 14-20 
éves kor között, ezért természetesnek foghatjuk fel azt a jelenséget, hogy sokan megbánják 
választásukat, ma már más az érdeklődésük. Az ő munkaerő-piaci esélyeiket az újrakezdés 
jellemzi, de itt fontos, hogy mindez megfontoltan, kellő informáltsággal és körültekintően 
történjen. 
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők hosszú tanulási folyamat után találkoznak a munka-
erő-piac követelményeivel, elhelyezkedésük akadálya lehet a megszerzett képzettség és a 
folyamatosan változó követelményrendszer közötti megfelelés hiánya.  

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a Dél-Dunántúlon írták össze az ország 15–29 éves 
népességének 9,1%-át, mintegy 167 ezer főt. A fiatal munkavállalási korúak több mint négy-
tizede Baranyában, egyharmada Somogyban, és közel egynegyede Tolna megyében élt. A 
régió fiataljainak összetételét korévenként vizsgálva az országoshoz nagyon hasonló megál-
lapításokat tehetünk. A 15 és 20 éves kor közöttiek létszáma folyamatos növekedést muta-
tott. Az adatfelvétel idején a legnépesebb csoport az 1991-ben születetteké volt, egyedül az 
ő létszámuk haladta meg a 12 ezer főt. E fölött egészen 28 éves korig az egyes korévekhez 
tartozó népességszámban a Dél-Dunántúl esetében folyamatos, az ország egészét tekintve 
kissé hullámzó csökkenést tapasztaltunk. Végül a legidősebbek, a 29 évesek száma bármely 
területi bontásban nézve jelentősen meghaladta az egy évvel fiatalabbakét.64 A gazdasági 
aktivitás alakulására – létszámarányuk okán – a foglalkoztatottak helyzetében bekövetkezett 
változások voltak a legnagyobb hatással. Dél-Dunántúlon a munkaerőpiacon aktívan jelenlé-
vő fiatalok száma az előző népszámláláshoz képest 32 700 fővel csökkent, amely csaknem 
teljes egészében megegyezett a foglalkoztatottak számának – több mint 31 500 fős – vissza-
esésével. 2011 októberében a 15–29 éves lakosság 34%-ának volt az összeírást megelőző 
héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkája, ami 7,2 százalékponttal alacso-
nyabb a tíz évvel korábbinál. 

A pályakezdők döntő része a 15-24 éves korcsoporthoz tartozik, gazdasági aktivitásuk egy-
részt a demográfiai, másrészt az iskolai részvétel változásaiból adódóan alakult a régióban. 

                                                 
64

 Népszámlálási adatok 2011. KSH 
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2009-hez viszonyítva a korcsoport aktivitása 2,7 százalékponttal csökkent (lásd a 20. sz. gra-
fikont) 
 

20. sz. grafikon: A 15-24 éves korcsoport aktivitási rátája a régióban 2009-2012. kö-
zött/% 

 

Forrás: KSH 

 
A korcsoport foglalkoztatási rátája a gazdasági aktivitásnak megfelelően alakult, bár aránya-
iban valamelyest többen dolgoztak, azonban országos összehasonlításban a régió helyzete  
nem kedvező. 
 
21. sz. grafikon: A 15-24 éves korcsoport foglalkoztatási rátája a régióban 2009-2012. kö-

zött/% 
 

Forrás: KSH 
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Országosan a 2011-ben megfigyelt stagnálást követően jelentősen emelkedett 2012-ben a 
pályakezdő álláskeresők száma, a növekedés mértéke éves átlagban 16%-ot tett ki. Számuk 
éves átlagban 61,5 ezer főre, arányuk az álláskeresők körében 11%-ra emelkedett. A növe-
kedés minden megyében és régióban megfigyelhető volt, ám különösen magas volt Közép-
Magyarországon (35%), Közép-Dunántúlon (20%) valamint Nyugat-Dunántúlon (19%) is. A 
megyék közül kiemelkedik az éves növekedés ütemét tekintve Pest (37%) valamint Komá-
rom-Esztergom megye (28%). 
A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete alapvetően összefügg iskolai végzettsé-
gükkel. Megfigyelhető, hogy azon régiókban és megyékben, ahol kisebb arányban szerepel-
nek a nyilvántartott álláskeresők között lényegesen kedvezőbb a pályakezdők iskolai végzett-
ség szerinti összetétele. Az elhelyezkedés esélye ugyanis nő a végzettség szintjének növeke-
désével.65 
A régióban 2009-hez viszonyítva a 15-24 éves korcsoporthoz tartozók körében csökkent a 
munkanélküliségi ráta, ugyanakkor az évek közötti változások bizonyos mértékű egyenetlen-
séget mutatnak (lásd 22. sz. grafikon). 

 
22. sz. grafikon: A 15-24 éves korcsoport munkanélküliségi rátája a régióban 2009-2012. 

között/% 

 
Forrás: KSH 
 
Magyarországon a válság következtében az ifjúsági (15-24 éves fiatalok) munkanélküliség a 
2007-es 18%-ról 28,1%-ra nőtt 2012-re, ami abszolút számban 84,6 ezer fiatal munkanélkülit 
takar. A munkanélküliség főként az alacsonyan képzettek körében jelentős, az alapfokú vég-
zetséggel rendelkezők 54,7%-os rátája jelentősen kedvezőtlenebb, mint az uniós átlag, míg a 
diplomás fiatalok körében mért munkanélküliség (19,6%) lényegében megegyezik az uniós 
átlaggal. A munkanélküliségi ráta mellett a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének másik „be-
vett” indikátora a munkanélküliek aránya a fiatal népesség körében. Ez a mutató azt méri, 

                                                 
65

 Munkaerő-piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2012/2, Budapest 
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hogy adott korosztályban mekkora a munkanélküliek hányada, és így nem függ a gazdasági-
lag aktívak, és az azt nagyobb részt meghatározó foglalkoztatottak számától. A munkanélkü-
liek aránya a vizsgált 15-24 éves korosztályban jóval alacsonyabb, mint amit a munkanélküli-
ségi ráta mutat, hiszen a korosztály többsége nincs jelen aktívan a munkaerő-piacon (nagy 
részük még tanul). A munkanélküliek aránya a 15-24 évesek körében 7,3% volt Magyarorszá-
gon 2012-ben (uniós átlag: 9,7%). 
 
2012-ben az összes álláskereső 6,6%-a tartozott a pályakezdők közé (a fővárosban arányuk 
5,9%), addig a másik póluson, Észak-Alföldön ennek több mint dupláját teszi ki az arányuk 
(12,9%, a legmagasabb arány a megyék között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében figyelhető 
meg 13,8%). Ez a jelenség összefügg azzal is, hogy az eltérő munkaerő-piaci kereslettel és 
munkaerő-piaci dinamikával rendelkező területeken eltér a pályakezdők regisztrációs hajlan-
dósága is. A dél-dunántúli régióban 2009-ben 8,7%, 2010-ben 9,3%, 2011-ben 10,7%, 2012-
ben 10,9%, 2013-ban 12,5% volt a pályakezdők aránya, lényegesen meghaladva az országos 
átlagot. 
 

 
8. sz. táblázat: Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők számának alakulása 2009-2013 

között, éves átlagban, a régióban 
 

Megye 2009/fő 2010/fő 2011/fő 2012/fő 2013/fő 
Baranya 2556 2665 2769 3182 3354 
Somogy 2186 2312 2261 2633 2855 
Tolna 1523 1562 1542 1826 1957 
Régió ösz-
szesen 

6266 6539 6572 7641 8166 

Országos 
összesen 

49 329 52 637 52 943 61 454 66 025 

Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
Magyarországon 2013-ban a fiatalok körében a nem tanuló, nem dolgozók száma 175 ezer 
főt tett ki, ami a teljes 15-24 éves népesség 15,4%-át jelenti. Ez némileg magasabb, mint az 
uniós átlag, és enyhén növekedett is 2012-höz képest. A NEET fiatalok nagy része (43%-a) 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A 15-24 éves nem tanuló, nem dolgozó 
fiatalok aránya a szakiskolával rendelkezők vonatkozásában volt a legkiugróbb (31,9%), to-
vábbá a szakközépiskolát végzettek körében tapasztalt 20,6% is igen magasnak mondható. A 
különbségek az egyes iskolai végzettségi szintekkel rendelkezők eltérő továbbtanulási ará-
nyaira vezethetők részben vissza. Az általános iskolai valamint gimnáziumi végzettséggel 
rendelkezők ugyanis jóval nagyobb arányban tanulnak még, mint a szakiskolában végzettek 
vagy a szakképesítéssel is rendelkező érettségizettek.66 A fiatalok munkaerő-piaci lehetősé-

                                                 
66 NEET (neither in employment nor in education and training)indikátor ILO (International Labour Organisation) 

ajánlásain alapszik, így minden ország NEET aránya összehasonlíthatóvá válik. Csoportjai: olyan fiatalok, akik 
nem dolgoznak, és nem vesznek részt az oktatásban vagy közoktatási rendszeren kívüli képzéseken. A nem 
dolgozó körben, nem csak azok tartoznak bele, akik dolgozó szeretnének, csak valamilyen okból kiszorultak a 
munkaerőpiacról, hanem azok is, akik nem akarnak, összefoglalva a NEET indikátor pontos definíciója a követ-
kező: 
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gei tekintetében jelentős súllyal bír a megszerzett iskolai végzettség szintje. Jellemzően az 
iskolai végzettségi szint emelkedésével nőnek a foglalkoztatási esélyek, és ezzel párhuzamo-
san csökken a munkanélküliség szintje. 2013 első negyedévében a felsőfokú végzettségűek 
körében 52,4%-ot, a középfokú végzettségűek esetében 30,1%-ot tett ki a foglalkoztatási 
ráta. Az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező 15–24 éves népességnek viszont csak mi-
nimális hányada, 8,8%-a volt jelen a munkaerő-piacon 4,0%-os foglalkoztatási ráta és 54,7%-
os munkanélküliségi ráta mellett. 
 
A dél-dunántúli régiót vizsgálva a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők aránya eltér az or-
szágos trendektől. A szakiskolával rendelkezők rátája közel 10 százalékponttal (9,7%) alacso-
nyabb, mint az országos átlag. Következésképpen a 8 általánossal rendelkezők, illetve a kö-
zépiskolai végzettségűek aránya magasabb (lásd 23. sz. grafikont).67 
 

23. sz. grafikon: A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők iskolai végzettségének meg-
oszlása 2013 decemberében a régióban/% 

 

Forrás: NFSZ 
 
 

7.1. Pályakezdők körében végzett felmérés tapasztalatai 
 

A régióban élő pályakezdő fiatalok körében 11 kérdésből álló kérdőíves lekérdezést végez-
tünk egyrészt online módon, másrészt kérdezőbiztosok segítségével (a kérdőívet lásd 1. sz. 
mellékletként).68 A kérdőíves (empirikus) felmérés során a valószínűségi kiválasztás techniká-

                                                                                                                                                         
 azon fiatalok aránya az adott ismérvű népességen belül, akik munkanélküliek (ILO definíció szerint), és 

nem aktív résztvevői a közoktatási rendszernek, munkaerő-piaci képzéseknek, vagy 

 inaktívak (ILO definíció szerint), akik nem vesznek részt a közoktatási rendszerben és a közoktatási 
rendszeren kívüli képzésen. 

Forrás: Munkaerő-piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2013, Budapest 
67

 NFSZ adatok 
68

 A lekérdezést a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának hallgatói 
végezték Belina Tamás, Zsebeházi Dóra és Hang Barbara irányításával. 
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ját alkalmaztuk. Az összegyűjtött kvantitatív adatok teljes körű feldolgozását  különböző ma-
tematikai-statisztikai eljárások segítségével oldottuk meg. Jelen kutatásban az eljárásmódok 
közül a kereszttábla-elemzést alkalmaztuk. A kereszttábla-elemzés két vagy több változó 
közötti összefüggést vizsgál, illetve ezek kombinált eloszlását mutatja.  
 
A lekérdezés során 195 válasz érkezett. Nemek szerinti megoszlásukban 118 nő (61%) és 77 
férfi válaszadó (39%) volt (a kérdőívek számszaki mutatóit lásd még a 2. sz. mellékletben). 
Életkoruk alapján a 15-18 éves korcsoportot 7%, a 19-22 év közöttieket 41%, a 23-26 évese-
ket 45%, míg az e fölöttiekét 8% képviselte. 
 
Az iskolai végzettség tekintetében a felmérésben résztvevő pályakezdők közül legnagyobb 
arányt, 39 százalékot a felsőfokú végzettségűek és középiskolával (24+17%) rendelkezők 
képviseltek. Ebből arra következtethetünk, hogy egy bizonyos nagyobb tudás, szellemi tőke, 
végzettség kedvezően befolyásolhatja a válaszadási hajlandóságot.  
 
 

24. sz. grafikon: A felmérésben résztvevő pályakezdők megoszlása iskolai végzettség 
szerint 

 
 

 

 
Szakmacsoportos megoszlásuk alapján, a válaszadók közül a közgazdaság, a művészet, köz-
művelődés, kommunikáció, valamint a vendéglátás és turisztika területén végzettek 10-10 
százalékkal vettek részt a felmérésben. Viszonylag többen reprezentálták az egészségügyet, 
az oktatást, a gépészetet, az informatikát és kereskedelem-marketing szakmákat. Mivel a 
válaszadók nagyobb része kvalifikált pályakezdő, ezért jellemzőbbek a fenti szakképesítések. 
Létszám megoszlásukat az alábbi grafikon mutatja be. 

 

4% 
16% 

17% 

24% 

 39% 

8 általános 

Szakiskola 

Szakközép 

Gimnázium 

Felsőfokú 



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar  
Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

61 

 

25. sz. grafikon: A felmérésben résztvevő pályakezdők létszámának megoszlása szakma-
csoportos besorolás szerint/fő 

 
Munkaerő-piaci státuszuk alapján a válaszadók 30% pályakezdő álláskereső (munkanélküli) 
volt, 45%-uk állt munkaviszonyban, 18%-uk még tanulói státusszal rendelkezett és 3%-uk 
vállalkozóként vett részt a felmérésben (1fő termelő és 8 fő szolgáltató vállalkozó). 

 
Az empíria során vizsgáltuk azt is, hogy az elhelyezkedett pályakezdők kitől kaptak segítsé-
get a munkaviszony létesítéséhez. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kapcsolatai tőke (csa-
lád, barátok, ismerősök) az, amelyik meghatározó az elhelyezkedésben. A válaszadók több 
mint a fele 21, illetve 35%-a élt?? a kapcsolati tőke lehetőségével. 34 válaszadó (24%) jelölte 
meg a hirdetést, amelyben beleértettük az interneten való keresést is. A munkaügyi közpon-
tok segítő szerepét 15-en (11%) jelölték meg. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat felmérésé-
hez viszonyítva ez a mutató jobb, mint az országos átlag, mely szerint a munkaügyi közpon-
tok segítő szerepe, a válaszadók 5 százalékánál jelent meg. A 2012-es országos adatfelvétel 
során a megkérdezettek a szűkebb családot 29 százalékban, illetve az ismerősök, rokonok 
szerepét 24 százalékban jelölték meg.69 

 
 
 

                                                 
69

 Munkaerő-piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2012/2, Budapest 
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26. sz. grafikon: A felmérésben résztvevő pályakezdők megoszlása elhelyezkedéshez 
kapott segítség szerint/fő 

 

 
 
A megkérdezett és elhelyezkedett pályakezdőknek mindössze 7 százaléka nem kapott sem-
miféle segítséget munkahelyi beilleszkedéséhez. Legtöbben a betanulási időszak biztosítását 
és a próbaidőt jelölték meg. Ugyanakkor 19 százalékuknál mentor is segítette ezt a folyama-
tot. A kérdőív több válasz lehetőségét is engedte, így a leggyakoribbak a már jelzett próba-
idő/betanulási időszak és mentor, tájékoztatók és betanulási időszak. Viszonylag alacsony az 
ösztönzők szerepe (15 fő, 9%), és az időszakos értékelés technikája (14 fő, 8%). 
 

27. sz. grafikon: A felmérésben résztvevő pályakezdők megoszlása a munkahelyi beil-
leszkedéshez kapott segítség szerint/fő 

 
 
 

15 

7 

29 

48 

34 

6 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Munkaügyi 
központ 

Magán 
közvetítő 

Családi 
kapcsolat 

Barátok, 
ismerősök 

Hírdetés Egyéb 

12 

38 

38 

20 

15 

14 

33 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Nem kaptam segítséget 

Betanulási időszakot biztosítottak 

Próbaidőt írtak elő 

Munkahelyismertetőt adtak 

Ösztönöztek a jó munkavégzésre 

Időszakosan értékeletek 

Munkahelyi segítőt biztosíítottak 



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar  
Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

63 

 

 
 
A pályakezdő álláskeresők (munkanélküliek) esetében a lekérdezés során azt tapasztaltuk, 
hogy az álláskereséséhez a munkaügyi központok 21 százalékuknál nyújtottak segítséget, 15-
15 százalékuk esetében a családi kapcsolatok, illetve a barátok, ismerősök dominálnak. 
Lényeges részét képezte felmérésünknek a kompetenciák fontosságának megállapítása ab-
ból a szempontból, hogy a pályakezdők véleménye szerint melyik az öt legfontosabb tulaj-
donság, amiért alkalmazzák vagy alkalmazhatják őket.70 Összességében a válaszadók által 
megfogalmazott öt legfontosabb tulajdonság a következő: 
 

 Első: képesség az önálló munkavégzésre 

 Második: gyakorlati szakmai jártasság 

 Harmadik: precíz munkavégzés 

 Negyedik: elméleti szakmai jártasság 

 Ötödik: nagy munkabírás 
 

28. sz. grafikon: A pályakezdők véleménye az alkalmazás során legfontosabb kompeten-
ciák szerint 

 

                                                 
70

 A munkaerő kiválasztásának egyik legfontosabb módszere a kompetencia alapú munkaerő kiválasztás. A 
kompetencia hétköznapi értelemben illetékességet, jogosultságot esetlegesen szakértelmet jelent. A munka 
világában legáltalánosabban valamilyen munkakör ellátására, tevékenység gyakorlására vagy szerep betöltésé-
re való alkalmasságot érthetjük alatta.  A kompetencia alapvető tulajdonságai közé tartozik, hogy olyan képes-
ség-együttes, amely mindig cselekvéshez, egy meghatározott összefüggéshez kapcsolódik; három képességcsa-
ládot – tudás, gyakorlat, szociális viselkedésformák – érintenek; a képességek integrálódnak, egymásra épülnek. 
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Természetesen az általános vélemények, a tulajdonságok jelentőségének megfogalmazása 
kellően szóródott a végzettségek alapján. Az alábbi táblázatban ezt mutatjuk be: 
 

9. sz. táblázat: Az öt legfontosabb tulajdonság a végzettségek tükrében 
 

Szakiskola Szakközépiskola Egyetem, főiskola 

Képesség az önálló munkavég-
zésre 

Képesség az önálló munkavég-
zésre 

Képesség az önálló munkavég-
zésre 

Gyakorlati szakmai jártasság Precíz munkavégzés Elméleti szakmai jártasság 
Nagy munkabírás Elméleti szakmai jártasság  Precíz munkavégzés 
Precíz munkavégzés Gyakorlati szakmai jártasság Gyakorlati szakmai jártasság 
Elméleti szakmai jártasság Nagy munkabírás Nagy munkabírás 

 
Minden végzettséget tekintve elsődleges a képesség az önálló munkavégzésre. Ugyanakkor, 
mint látható fordított sorrend alakult ki. A felsőfokú végzettségűek esetében az elméleti 
szakmai jártasság lényegesen fontosabb, mint például a szakiskolát végzettek körében. 
Mindemellett egyes szakmacsoportoknál vannak más meghatározó és alapvető készségek, 
képességek (pl.: informatikai tudás, számolási készségek, szervezőkészség stb.). 
 
7.2. Munkáltatók körében végzett felmérés tapasztalatai 
 
A munkáltatók körében végzett kérdőíves lekérdezés a pályakezdőkéhez hasonlóan online 
módon és kérdezőbiztosokkal történt. A 10 kérdésből álló felmérés során vizsgáltuk a beil-
leszkedés, az alkalmasság és a kompetenciák területét is. Mindemellett 22 munkáltatóval 
mélyinterjú is készült, kapcsolódva az kérdőív egyes kérdéseihez. 
 
A felmérésben résztvevő munkáltatók ágazati besorolását tekintve tükröződik a régió gazda-
sági szerkezete. A válaszadók nagyobb része a feldolgozóiparból, az építőiparból, a kereske-
delemből, a mezőgazdaságból, a szálláshely-szolgáltatásból és vendéglátásból került ki. 
 

29.  sz. grafikon: A felmérésben résztvevő munkáltatók besorolása ágazat szerint 
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Létszámnagyság szerinti megoszlásukat vizsgálva a kérdőívet kitöltők és az interjúban részt-
vevők nagyobb része, több mint a fele a kisvállalkozások (5-25 fős alkalmazotti létszám) közé 
tartozik. 

 
30. sz. grafikon: A felmérésben résztvevő munkáltatók megoszlása foglalkoztatotti lét-

szám szerint 

 
A munkáltatók jellemzően alkalmaznak pályakezdőket (lásd 32. sz. grafikont), illetve koráb-
ban már alkalmaztak. Olyan munkáltatói nyilatkozat nem hangzott el, amely kizárta volna a 
pályakezdők alkalmazásának lehetőségét. Az alkalmazott pályakezdők száma korrelatív ösz-
szefüggést mutatott az összdolgozói létszámmal, és szinte kivétel nélkül mindegyik munkál-
tató arról számolt be, hogy igyekeznek a munkavállalói korstruktúrát minél szélesebben ki-
alakítani. Azok a munkáltatók, akik jelenleg nem alkalmaznak fiatal pályakezdőket azt nyilat-
kozták, hogy új munkaerőt sem vettek fel az elmúlt időszakban, illetve ha létesítettek is új 
munkaviszonyt, azt olyan munkakörben tették, amely igényli a szakmai tapasztalatot. 

 
31. sz. grafikon: A felmérésben résztvevő munkáltatók száma a pályakezdők alkalmazá-

sa szerint 
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Ágazati megoszlásuk szerint az összes építőipari vállalkozás, az oktatást képviselő válaszadók 
1-5 fő közötti létszámban foglalkoztatnak pályakezdőt. Hét olyan munkáltató volt, aki 6-20 fő 
közötti pályakezdő létszámról számolt be. 

 
32. sz. grafikon: A pályakezdőket alkalmazó munkáltatók megoszlása ágazatok szerint 

 

 
 
Az interjúsorozatban megkérdezett munkáltatók gyakorlati képzésben való részvétele 
meglehetősen alacsonynak mutatkozott a megkérdezettek tekintetében. Sajnálatos módon a 
nagyobb alkalmazotti létszámmal működő munkáltatók egyike sem vesz részt abban, illetve 
nem biztosít gyakornoki helyet. A megkérdezett kisteherbírású építőipari foglalkoztatók 
mindegyike részt vesz a képzésben. Az egyéb szakmaterületen működő munkáltatók közül 
mindössze ketten nyilatkoztak arról, hogy biztosítanak gyakornoki helyet, és csupán négyen 
jelezték, hogy korábban részt vettek a képzésben, azonban jelenleg nem.  
 
A kérdőíves felmérés szerint a válaszadók 39%-a részt vesz a gyakorlati képzés megvalósítá-
sában. Elsősorban a feldolgozóipar, az építőipar, a kereskedelem és a vendéglátás területén.  
Az interjúk során egyértelműen kiderült, hogy a képzésben való részvétel ilyen mértékű el-
utasításának elsődleges oka alapvetően az adminisztrációs teher, illetve a speciális foglalkoz-
tatási környezet biztosítása. A vállalkozók nagyon félnek a felelősségtől, amit egy fiatalkorú 
foglalkoztatása jelent. A tapasztalatlansága miatt állandó felügyeletet igényel, és még így is 
nagy a baleset veszély. A munkáltatók nem rendelkeznek kellő rálátással a szakképzés rend-
szerére sem, és így számukra túl nagy terhet jelent a gyakorlatok megszervezése és értékelé-
se. Sajnálatos módon a tanulókat foglalkoztató munkáltatók is úgy nyilatkoztak, hogy akkor 
járnak a legjobban, ha nem adnak semmilyen feladatot a tanulónak, mert amíg elmagyaráz-
za, és begyakoroltatja az adott tevékenységet vele, addigra elkészül maga is a munkával.  
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Amellett pedig, hogy a munkamenetet lassítja, szintén problémát jelent, hogy a megbí-
zó/megrendelő nem szívesen látja a tanulóval érkező vállalkozót, mivel attól tart, hogy a 
munka lassan és nem szakszerűen fog elkészülni. Különösen az építőiparban ahol mind a 
felhasznált anyag, mind pedig az eszközpark kiépítése igencsak költségigényes így az esetle-
ges tanulói hibának, vagy mulasztásnak komoly anyagi következményei lehetnek.  

 
A munkaattitűdök kérdéssor több válasz lehetőségét biztosította. A kérdőívet kitöltők köré-
ben viszonylag nagyobb számban jelenik meg a „könnyen beilleszkednek” megállapítás. 
Ugyanakkor a kereszttáblák azt mutatják, hogy igen erőteljesen jelen vannak a negatív atti-
tűdök, mint például a „nem mernek szakmai kérdésekben megnyilvánulni,” ami az elméleti 
tudás bizonytalanságát mutatja, vagy nehezen bírják a terhelést. Nagyobb számú választ 
eredményezett, hogy a jelenleg gyakorolt foglakozásukat a pályakezdők átmenetinek tartják. 
E megállapítás egyrészt a továbbtanulás igényét, másrészt az esetleges munkavállalási mig-
rációt feltételezik (lásd még 9-10. fejezet). Ezt támasztotta alá az is, hogy viszonylag kevesen 
vélekedtek úgy pályakezdőikről, hogy elkötelezettek a munkahelyük iránt. 
 
A mélyinterjúk tovább árnyalták a véleményeket. A legnagyobb számban megjelölt megálla-
pítás a „nehezen bírják a terhelést” volt, azonban ehelyütt is meg kell jegyezni, hogy ezt a 
megállapítást minden építőipari cég megjelölte. Ugyanakkor a kérdőíven válaszolók között is 
ez volt jellemző különösen a kereskedelem, a vendéglátóipar, a járműjavítás és a mezőgaz-
daság területén. Mindegyik munkatevékenység jelentős állóképességet feltételez, így ezt a 
megállapítást érdemes lenne azzal a kiegészítéssel tudomásul venni, hogy ez, az amúgy is 
jelentős fizikai igénybevételt igénylő szakmákra jellemző. Az interjúk során a második leg-
gyakoribb megállapítás a már említett átmenetiség volt. Általánosságban jellemző, hogy a 
fiatal korosztály nem feltétlenül tekinti egy életre szóló döntésnek a szakmaválasztását, illet-
ve nagyon sokan tervezik a külföldi munkavégzést. Ez az attitűd gyakorlatilag minden szakma 
tekintetében általánosnak mondható. 
 
Az interjúk szerint jelentős negatív attitűd a „nem szeretnek dolgozni” kitétel. Ezzel össze-
függésben szintén nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez a megállapítás is elsősorban az 
építőipari szakmunkás pályakezdőkre vonatkoztatható. 
 
Általánosságban elmondható, hogy az építőipar értékelését leszámítva a pályakezdő fiatalok 
értékelése inkább pozitívnak nevezhető a munkáltatók körében. Azok a munkáltatók, akik 
nagyobb létszámú munkavállalót foglalkoztatnak sokkal elégedettebbek a pályakezdő fiata-
lokkal, és ezek a munkáltatók szinte kizárólag pozitív állításokat tettek velük kapcsolatban. 
Érdekes, hogy a munkahely iránti elkötelezettség csak ezen munkáltatók válaszaiban jelent 
meg, és úgyszintén hangsúlyozták ezek a munkáltatók a fiatalok kreativitását. 
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33. sz. grafikon: A felmérésben résztvevő munkáltatók véleményének megoszlása a pá-
lyakezdők munkamagatartásáról 

 
  

A munkahelyi beilleszkedés elősegítése alapvetően fontos a munkáltató szempontjából. A 
kérdésre ez esetben is több válaszlehetőség volt.  Az interjú során szinte mindegyik munkál-
tató megjelölte a munkahelyi segítő – mentor alkalmazását. Azt azonban a beszélgetések 
során hozzátették, hogy ezek a segítők nem főállásban látják el ezt a feladatot, és az esetek 
többségében kifejezetten nyűgként, teherként élik meg. Ennek oka, hogy úgy érzik, lassítja 
őket ez a feladat a szokásos munkavégzésben, és emiatt sokszor türelmetlenebbek is, mivel 
azt várják a pályakezdőtől, hogy rövid idő alatt ugyanazt a teljesítményt nyújtsa, amit ő – 
adott esetben több évtizedes szakmai tapasztalat után. Szintén sokszor megjelenik a szakmai 
féltékenység is, mivel a munkatársak attól tartanak, hogy a saját konkurenciájukat képezik. A 
munkatársak közötti feszültséget tovább fokozhatja, hogy a bérkülönbség nem jelentős a 
kezdő és a tapasztalt szakmunkás között. Arra csupán a megkérdezett két legnagyobb lét-
számmal működő munkáltató válaszolt igennel, hogy tudja-e megfelelően kompenzálni a 
segítő - mentoráló munkatársakat. Úgyszintén a motivációs rendszer kialakítása és működte-
tése is csak a nagyobb teherbírású munkáltatóknál volt jelen.  
 
A munkáltatók szinte kivétel nélkül biztosították a pályakezdőknek az úgynevezett betanulási 
időszakot. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a próbaidő nem feltétlenül segítő jellegű a 
pályakezdő életében, hiszen az egyfajta fenyegetettséget is jelent, hiszen (bár ez a lehetőség 
számára is nyitva áll) a munkáltatója az első három hónapban indokolás nélkül szüntetheti 
meg a munkaviszonyát. Egy ilyen azonnali hatályú felmondás minden bizonnyal komoly ku-
darcélményt jelent annak, akinek még nincsen munkatapasztalata. Munkahelyismereti, va-
lamint cégismereti tájékoztatókat szintén sok munkáltató biztosít a pályakezdők számára. 
 
A betanulási időszak mértéke tekintetében a válaszadók 70%-a a három hónapot jelölte 
meg. Érdekes egyezés, hogy azok a munkáltatók, akik a próbaidő intézményét alkalmazzák a 
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pályakezdők tekintetében szinte kivétel nélkül a három hónapot – azaz a próbaidő lehetsé-
ges leghosszabb tartamát tekintik betanulási időszaknak. A második legjellemzőbb válasz az 
1 hónapos, illetve az 5 hónapos betanulási idő, míg 1 évet mindössze egy munkáltató jelölt 
meg. Érdemes megjegyezni, hogy a beszélgetések során egyértelműen kiderült, hogy a beta-
nulási időszak csupán a munkavégzési alapkészség megszerzését jelenti, ahhoz, hogy értékes 
és önálló munkát tudjon végezni a pályakezdő, jellemzően egy évnek kell eltelnie. A betanu-
lási időszak tehát meglehetősen rövidnek bizonyult a felmérések kapcsán. Ennek egyik oka 
lehet az is, hogy a munkáltatói kör – különösen a vizsgált régióban, elsősorban mikro,- kis,- 
és középvállalkozásokból áll. Ezek a munkaerő-piaci szereplők az adott szakmáknak csupán 
egy lehatárolt szegmensét folytatják, így az oda bekerülő pályakezdő fiatalnak ehhez a terü-
lethez szükséges ismereteit kell csiszolnia.  
A kérdőívet kitöltők megerősítették az interjúk tapasztalatait abban is, hogy viszonylag 
kevesen élnek az időszakos értékeléssel. Ez a segítség legfeljebb a mentori munkával össze-
függően jelenik meg, mivel azonban a mentor – munkahelyi segítő a saját munkaköre ellátá-
sa mellett segíti a pályakezdő fiatalt, ez a tevékenység általában „menet közben” zajlik, azaz 
a konkrét munkafeladat kapcsán elmondja az észrevételeit, de szintetizáló és folyamatérté-
kelő aspektusai e tevékenységüknek általában nincsen, illetve az csakis a mentor személyisé-
gén múlik. A munkáltató ugyanis ilyen elvárást kifejezetten nem támaszt a munkahelyi segí-
tővel szemben. 
Negatívnak látjuk azt is, hogy nem igazán jelenik meg a munkahelyi motiváció rendszere a 
pályakezdők fogalakoztatása során. E megállapítás döntően a szakiskolai pályakezdőket fog-
lalkoztató munkáltatók válaszaiban található. 

 
34. sz. grafikon: A felmérésben résztvevő munkáltatók alkalmazott eszközei a beillesz-

kedés elősegítésére 
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A pályakezdők munkába állásának, az eredményes munkavégzésre való alkalmasságának 
nem csak a szorosan vett szakmai ismeretek elsajátítása a feltétele. A munka világába való 
bekapcsolódás sikeressége nem független attól, hogy milyen a fiatal munkavállaló viselkedé-
se a munkahelyi környezetben, mennyire fejlett szociálisan, alkalmas-e az önálló munkára 
vagy munkacsoport tagjaként tevékenykedni. Képes-e a munkafolyamat során környezetével 
megfelelően kommunikálni. Az álláskeresés folyamatában felértékelődött a kiegészítő kom-
petenciák szerepe a szakirányú ismeretekkel szemben. A szükséges kompetenciák előretöré-
se több tényezőre vezethető vissza, melyek jelentős változáshoz vezettek a munkaadók 
munkavállalókkal szembeni elvárásaiban:  
A technológiai fejlődés eredményeként legyen bármilyen végzettségű szakemberekről, bár-
milyen munkakörről, az informatikai-technikai eszközök használata nélkülözhetetlen. Így a 
műszaki, de elsősorban az informatikai kompetenciák kiemelkedő szerephez jutottak a fog-
lalkoztatásban és a kiválasztásban.  
A piacgazdasági átalakulása miatt az üzleti folyamatok szélesebb piaci körben, gyakran nem-
zetközi környezetben zajlanak le. Ennek eredményeként a megjelenés, a kommunikációs 
készségek, a nyelvtudás kiemelkedően fontos kompetenciává lépett elő.  
A felgyorsult döntéshozatali folyamatok miatt az informatikai ismeretek mellett a problé-
mamegoldó-készség is fontos tényezővé lépett elő, mely nélkül a korábbinál magasabb fele-
lősségű szintű beosztásokban nehéz teljesíteni. 
 
A munkáltatói elvárások feltérképezését szolgálta az a kérdés, mely felsorol 17 jellemzőt, és 
arra kértük a munkáltatókat, hogy jelöljenek meg ezek közül öt olyan tulajdonságot, melyet 
alapvetően fontos elvárásnak tekintenek a pályakezdő fiatalokkal szemben.  
 
A mélyinterjúk alapján érdekessége volt ennek a kérdésnek, hogy e tekintetben a munkálta-
tók gyakorlatilag homogén egységként jelölték meg ugyanazon jellemzőket, és az egyes elté-
rések is elsősorban a munkáltató tevékenységi jellegéhez kapcsolódtak. Így például az ide-
genforgalmi területen, valamint a pénzügyi területen működő munkáltatók számára fontos 
volt az idegen nyelvű kifejezőkészség. Úgyszintén unikálisnak tekinthető a kommunikációs 
tevékenységet végző munkáltató, ugyanis egyedül ő jelölte meg a szóbeli és írásbeli kifejező-
készség fontosságát.  
Az önálló munkavégzésre való képesség volt az a jellemző, amelyet minden egyes munkálta-
tó kivétel nélkül fontos jellemzőnek tekintett. Ezen kívül egy-két pontos eltérésekkel szintén 
szignifikáns elvárásnak tekinthetőek a következő tulajdonságok-készségek: az elméleti és 
szakmai jártasság, a gyakorlati szakmai jártasság, a precíz munkavégzés és a nagy munkabí-
rás. Ezek a jellemzők 90%-ban megjelentek a munkáltatói elvárások között. Több mint a fele 
a megkérdezett munkáltatóknak szintén fontosnak találta a képességet a tanulásra és az 
önképzésre. Négy munkáltató találta fontosnak a szervezőkészséget, és három – három 
munkáltató fogalmazta meg elvárásként a képességet az újításra, az új dolgok felfedezésére, 
valamint a logikai-térbeli gondolkodást. Ez utóbbi két jellemző kapcsán érdemes megjegyez-
ni, hogy a logikai térbeli gondolkodást az építőiparban tevékenykedők tekintették fontosnak, 
míg azok a munkáltatók, akik az újítási képességet helyezték előtérbe nyilatkoztak korábban 
úgy, hogy a pályakezdő fiatalokat kifejezetten kreatívnak tartják. 
 
A kérdőívet kitöltő munkáltatók megerősítették az interjúkban megfogalmazott tulajdonsá-
gokat, az alábbi fontossági sorrend alapján: 
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 Első: elméleti szakmai jártasság 

 Második: képesség az önálló munkavégzésre 

 Harmadik: szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 

 Negyedik: precíz munkavégzés 

 Ötödik: nagy munkabírás 
 

Természetesen a fentiek közé tartozik a gyakorlati szakmai jártasság, amely csak kis mérték-
ben maradt el az első öttől (lásd 35. sz. grafikont). Az mindenképpen jelzésértékű, hogy a 
munkáltatók nem várják el a pályakezdőtől azt a gyakorlati tudást, amely a korábbi időszak-
ban jellemző volt a munkaerő-piaci esélyek megítélésekor. 

 
35. sz. grafikon: A pályakezdők legfontosabb tulajdonságai az alkalmazás szempontjából 

a munkáltatók szerint 

 

 
Összevetve a munkáltatói és a pályakezdő véleményeket, csak részbeni eltéréseket tapaszta-
lunk (lásd 36. sz. grafikon). A pályakezdők úgy gondolják, hogy foglalkoztatásuk egyik legfon-
tosabb tulajdonsága, ha tudnak önállóan dolgozni. Kauzálisan vizsgálva ennek viszont egyik 
feltétele az elméleti szakmai jártasság alapján elsajátított gyakorlati tudás. a másik fontos 
feltétele azon kompetenciák összessége, amelyek egyrészt a kognitív hajlandóságot, a meg-
felelő munkavállalói attitűdöt feltételezi. Többen is jelezték, hogy a fiataloknak alacsony szin-
ten áll az önértékelésük, szociális fejlettségük (erre utal a kérdőíven felsorolt készségek és 
képességek megítélése is). Nem ismerik a munkahelyeken rájuk váró körülményeket, köve-
telményeket, a munkaadók jogait és saját jogaikat, a munkába állással vállalt felelősséget. 
Kevéssé érzékenyek azokra a minőségbiztosítási feltételekre, amelyeknek a munkájuk során 
meg kell felelniük.  
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36. sz. grafikon: A munkáltatók és a pályakezdők véleményének összevetése az öt leg-

fontosabb kompetenciáról 
 

 
 

 
 

 
 

7.3. Fókuszcsoportos vizsgálatok összegezése 
 
A kutatás során nyolc fókuszcsoportos vizsgálatot végeztünk foglalkoztatási, pályaválasztási, 
oktatási, civil, gazdasági, kamarai, középiskolai és felsőoktatási szakértők bevonásával. A fó-
kuszcsoportok, hipotéziseinkhez kapcsolódóan négy kérdéskört felölelően járultak hozzá 
kutatásunkhoz. Vizsgáltuk a foglalkoztatáspolitika és az oktatáspolitika kapcsolatát, a mun-
kaerő-piaci kereslet és kínálat összhangját, a duális képzés területét és a pályaorientációs 
rendszer fejlesztésnek lehetőségét. A továbbiakban összegezve mutatjuk be a tapasztalato-
kat. 
 
Első kérdéskör: A pályakezdők munkaerő-piacra való zökkenőmentes belépésének elősegí-
tése a mindenkori foglalkoztatáspolitika egyik legfontosabb kérdése. Mi jellemzi a foglal-
koztatáspolitika és az oktatáspolitika kapcsolatát Magyarországon? 
 

 Általános megközelítésként a fókuszcsoportok egyöntetű jellemzőként fogalmazták 
meg azt az évtizedek óta fennálló ellentmondást, mely szerint az oktatáspolitika (itt 
meghatározóan értendő a szakképzés) nem veszi figyelembe a munkaerő-piaci igé-
nyeket (amely nem azonos a foglalkoztatáspolitikával), ugyanakkor nincsenek olyan 
releváns prognózisok, amelyek választ tudnának adni a hosszútávú tényleges munka-
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erő-piaci keresleti viszonyokra. A fiatalok munkába állását segítő intézkedéseknek ar-
ra kell irányulniuk, hogy erősödjenek az oktatás-szakképzés és a munka világa közötti 
kapcsolatok, ezáltal elősegítve az iskolarendszer és a szakképzés különböző szintjeiről 
kilépő fiatalok számára a munkaerőpiacra való belépést és a változó munkaerő-piaci 
igényekhez való történő alkalmazkodást. 

 A képzés és a munka világa közötti szakadék nem csak strukturális okokra vezethető 
vissza, hanem a régióban (más régiókban szintén) abból is adódik, hogy a munka vilá-
ga szűkül, kevés a munkahely. Ugyanakkor jelen állapotban (az előző francia bekez-
déshez kapcsolóan), egyes területeken túlképzés alakult ki. A túlképzés ugyanakkor 
relatív, mivel a foglalkoztatásban döntően (egyre nyilvánvalóbban) a minőség a meg-
határozó. Mindemellett a szakadék tompítására irányulóan mutatkoznak már jelek, 
például a szakképzésben az MFKB (Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság) befolyáso-
ló, javaslattevő szerepe jelenik meg, hisz azzal hogy kijelölik a következő évekre vo-
natkozóan a hiányszakmákat, területeket a szakképzést is orientálják a munkaerő-
piaci igények irányába. 

 Alapvető tényező a szakképzésben résztvevők összetétele. Baranya megyében példá-
ul rendkívül kedvezőtlen és a fiatalok pályakezdését mindenképpen negatívan befo-
lyásoló tényező egyrészt, hogy az államilag fenntartott iskolákban 43%-os a 3H-s gye-
rekek aránya, és ez területileg erősen szegregáló. Másrészt jellemzően nagy a lemor-
zsolódás a tankötelezettség lejárta után, amely így értelemszerűen a középfokú isko-
lákban csapódik le. Megyei szinten 4,6%-os ez az arány átlagosan, de ha csak a szakis-
kolákat vesszük figyelembe, ott ez a mérték 50% körül van. Azért is problematikus 
mindez, mert ezekről a fiatalokról kevés az információnk, kikerülnek az iskolából, de 
nem (vagy nem legális formában) jelennek meg a munkaerő-piacon, így a jövőjük 
kérdéses. Ha már nagyon nem tudnak elhelyezkedni, valószínű az ellátórendszerben 
újra találkozhatunk velük, de ekkor már nehezebb segíteni, nehézkes a megkezdett 
iskolát befejezni, esetleg új szakmát elsajátítani. További célcsoportok esetében is 
nagyon nehéz a pályakezdés, mint például az állami gondozottak, halmozottan hátrá-
nyos térségekben, vagy egészségügyi problémával élők. Rájuk vonatkozóan semmifé-
le stratégiával nem találkozhatunk magyar viszonyok közepette, már pedig ez azt 
eredményezi, hogy a munkanélküliség újratermelődik. Ez azért is vet fel sok kérdést, 
mert a 2020-ig vonatkozó munkaerő-piaci prognózis szerint nem csökken azon fiata-
lok száma, akik csak 8 osztályt végeznek, viszont fogy azon munkakörök száma, amely 
betöltéséhez elegendő ez az iskolai végzettség. 

 A minél könnyebben történő munkaerő-piacra való kijutás segítésére jó gyakorlat-
ként említették meg a munkaügy képviselői a Németországban működő ifjúsági mű-
helyeket, amelyeknek célja kettős. Egyrészt munkatapasztalat szerzése a képzés so-
rán, másrészt akkor is segít, ha a fiatal már elvégezte az iskolát, de nem tud elhelyez-
kedni. Ebben az esetben azért történik a műhelyben foglalkoztatás, hogy ne felejtsék 
el a tanultakat, a képességek, készségek ne épüljenek le, szükség szerint azonnal 
munkaképes legyen az egyén.  

 A szakemberek meglátása szerint a két terület (oktatás és munkaerő-piac) között 
nincs kapcsolat, ami nagy problémát jelent. Kapcsolódási pontként a munkaügyi szer-
vezetekben működő Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) intézményét említet-
ték, de tudjuk, hogy ezek manapság országszerte inkább leépülőben lévő szolgáltatá-
sok. Másik elemként a Dél-Dunántúlon működő mentor programot vetették fel, de a 
civil szféra meglátása szerint az eredeti céltól eltérően működik a program a gyakor-
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latban, a tapasztalatok szerint gyakran helyettesítő tanárként funkcionálnak a pro-
jektben résztvevő pedagógusok.  

 Fő problémaként az merült fel, hogy azért sincs kapcsolat a két szféra között, mert a 
szakképzésben nincs forrás arra, hogy szakembereket képezzenek, az iskolákban nem 
tudják a fiatalok elsajátítani a választott pálya gyakorlati aspektusait. Nincsenek gé-
pek (vagy elavult a géppark), nem állnak rendelkezésre eszközök, alapanyagok, így a 
fiatalok valós gyakorlati tapasztalat nélkül kerülnek ki a munkaerő-piacra. Így már a 
próbanapon kiderül, hogy a pályakezdő fiatal nem tudja elvégezni az elvárt feladatot, 
gyakran nem is találkozott azokkal a gépekkel. 5-6 évvel ezelőtt még az volt jellemző, 
hogy a munkáltatók csak a felnőttképzés keretein belül, pár hónap alatt szakmát ta-
nult munkavállalók esetén tapasztaltak ilyesmit, mára viszont a szakképzés rendsze-
réből kikerült pályakezdő fiatalokkal kapcsolatban is ezek a vélemények. A munkálta-
tóknak viszont sem ideje, sem pénze, energiája nincs arra, hogy a szakképzés helyett 
megtanítsa a szakmára a fiatalokat, így természetes, hogy nem szívesen alkalmaz pá-
lyakezdőket.  

 A felsőoktatásban az a döntés minősíthető egyfajta adminisztratív orientálásnak, 
amely alapvetően strukturálta át az államilag finanszírozott helyek számát, amelynek 
a bölcsész, közgazdász és jogászképzés vesztese, a természettudományi és mérnök-
képzés pedig egyértelmű nyertese volt. 

 A fókuszcsoportokban résztvevő szakemberek kifejtették, hogy alapvetően az okta-
tásban kell megalapozni a munkaerő-piacra való kijutás zökkenőmentességét, a fog-
lalkoztatáspolitika szerepe pedig abban van, hogy statisztikák, prognózisok, monitor-
ing, és a munkáltatói kapcsolattartók által, valamint a kamara közreműködésével lát-
va a munkapiacot, javaslatokat tegyen és befolyást gyakoroljon a képzésre. Hogy ha 
pedig szükség van később korrekcióra, továbbképzésre, legyen rá lehetősége a mun-
kavállalónak a munkaügy szervezetén belül. 

 
 
Második kérdéskör: Az oktatási rendszer tartós és lényeges problémája, hogy az elsajátí-
tott tudás közép- és felsőfokon egyaránt csak részlegesen találkozik a munkaerő-piaci igé-
nyekkel. Igaz-e ez a megállapítás, és ha igen, milyen megoldások lehetnek a kereslet-
kínálat közötti összhang közelítésére? 
 

 Az oktatásban és a foglalkoztatásban érdekelt szereplők közötti együttműködés nem 
javult, az érdekellentétek nem mérséklődtek, aminek következtében tartósan fenn-
maradnak és időben hullámzó intenzitással felszínre kerültek a kínálati és keresleti 
oldal közötti feszültségek.  

 Mind a foglalkoztatók, mind pedig az oktatási szakemberek véleménye szerint érde-
mes lenne a tananyagokat felülvizsgálni. A felülvizsgálatot csak részben indokolja az 
esetleges elavultság – hiszen az egyes szakmákhoz tartozó ismeretek folyamatosan 
fejlődnek, de sok esetben azok követése kifejezetten a szaktanáron múlik. Erre vo-
natkozóan sem támogatást nem kapnak, illetve ennek a folyamatnak az ellenőrzése 
sem megoldott. Több szaktanár véleménye szerint a szakmai elméleti ismeretek okta-
tásának a jelenlegi rendszere nem szolgálja az alapos és mély tudás megszerzését. Kü-
lönösen mivel azoknak a begyakorlására sincsen minden esetben lehetőség. A jelen-
legi modulrendszer szintén nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mivel az óra-
rend tervezés és az óraterheléseknek való megfelelés érdekében az egyébként össze-
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függő témaköröket más tanárok tanítanak sokszor egymással párhuzamosan, így az 
oktatott tárgyak tekintetében sok az átfedés és a megadott témakörökhöz kapcsoló-
dó kompetenciákat nem lehet kialakítani a témakörök elaprózódása miatt. 

 Egy jól működő, hosszútávon gondolkodó (életpálya szemléletű) pályaorientációban a 
hangsúly a személyiségen, az egyéni érdeklődésen, képességeken, motiváción alapul 
és célja, hogy ezeken az alapokon megtalálja a fiatal azt a pályát, amely perspektívát, 
biztos egzisztenciát jelent a számára. Ehhez viszont arra van szükség, hogy a tanulók 
ne csak kampányjelleggel, a továbbtanulási szándék eldöntése előtt találkozzanak pá-
lyaorientációs programokkal (ha egyáltalán találkoznak), hanem a tanulási folyamat-
ban, minden tantárgy kapcsán érvényesüljön egyfajta pályaorientációs szemlélet. 
Hisz az iskolának - a pályaorientációs tanácsadók és a munkaügyi szakemberek egy-
öntetű véleménye szerint is – alapvető feladata az életre nevelés, felkészítés és an-
nak láttatása a fiatalokkal, hogy az egyes tudáselemek elsajátítása, miért fontos, az 
élet mely területén hasznosítható. Mindez persze felveti a tanárképzés kérdését is, 
sőt ezt megelőzően már a felvételi eljárás során az alkalmasság-vizsgálat szükséges-
ségét. Hisz a cél az lenne, hogy elhivatott, a tanári pályára valóban alkalmas pedagó-
gusok foglalkozzanak a fiatalokkal, azzal a szemlélettel, hogy az életre, a munka vilá-
gára készítsék fel a tanulókat. 

 Ugyanakkor problémát jelent, hogy az oktatói gárda státusza is bizonytalan a jelenlegi 
helyzetben. A szakmai elméleti tanárok ugyanis a pedagógus előmeneteli rendszer-
ben meglehetősen hátrányos helyzetbe kerültek azáltal, hogy a rendszer nem veszi 
figyelembe a szektorban tanítók speciális helyzetét. Nekik ugyanis jellemzően nincsen 
pedagógus szakvizsgájuk, vagy közoktatás vezetői végzettségük, így a pedagógus bér-
emelés esetükben nem hatályosul. Emiatt a már jelenleg is elöregedő tanári pálya 
nem elég vonzó a fiatal szakembereknek, és ebből kifolyólag az utánpótlás e szeg-
mense is veszélybe kerül. 

 Mindezeken túl szükség lenne egy a munkaerő-piaci szükségleteken alapuló képzési 
struktúra létrehozására. A szakemberek angliai példát hoztak fel erre, ahol a nem pi-
acorientált képző intézeteket bezárták, elhelyezkedést segítő szakmákat indítottak. 
Nálunk ezek a reformok még váratnak magukra, sajnos sok területen tapasztalható, 
hogy nem piacképes szakmákban folyik oktatás. A szakértők meglátása szerint, fontos 
lenne egy valóban jól működő fórumot létrehozni, ahol a munkáltatók rendszeresen 
egyeztethetnek, konzultálhatnak a képzőhelyek, iskolák képviselőivel. Felmerült a 
kamara szerepe is ebben az összefüggésben, hisz mint érdekképviseleti szervnek lét-
érdeke az oktatás munkaerő-piac orientáltságának erősítése, kontrollálása. Az MFKB, 
mint konzultációs, véleményező, javaslattevő és tanácsadó testületnek éppen ezen a 
területen kellene betölteni hiánypótló szerepét. Ezen szervezetek 2012-től működ-
nek, munkájuk leglátványosabb eredménye az eddigi tapasztalatok alapján azonban 
csak az, hogy az adott megyében évente javaslatot tesznek a tíz ösztöndíjra jogosító 
szakképesítésre (hiány-szakképesítés). 

 Az oktatás és a munkaerő-piac közötti szakadék áthidalására kiválóan alkalmas az ön-
kéntesség rendszere, amely hazánkban még gyermekcipőben jár. Mindenképpen 
hasznosak tehát a középiskolai szinten bevezetett elvárások, amelyek az önkéntessé-
get, a közösségi munkát célozzák, ugyanakkor a szabályozást élet-idegennek, túlságo-
san merevnek érzik, hisz nagyon le van korlátozva, hol, milyen területen végezhető ez 
a tevékenység. 
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 Minden szakember megerősíti, hogy szükség van a fiatalok munka világához közelíté-
sére, hisz a munkáltatók legfőbb érve a pályakezdők ellen éppen a munkatapaszta-
latnak és a szakmai gyakorlatnak a hiánya. Erre az önkéntességen túl a nyári időszak-
ban szerzett időleges munkatapasztalat megszerzése, vagy az ösztöndíjak által elér-
hető külföldi tanulmányok, munka is jó lehetőség. Vagyis nem elég csak az iskola fala-
in belül maradni, még akkor sem, ha jó tanuló valaki, ki kell használni minden munká-
hoz kapcsolódó gyakorlati alkalmat. Releváns ezentúl a fiatal korosztály munkaválla-
lói, munkajogi ismereteinek bővítése is, hogy ezáltal is csökkenjen az esély a kihasz-
nálásukra, a feketén történő foglalkoztatásra. 

 A fent vázolt - képzés és munka világa közötti - problémára több szempontból is 
megoldást jelenthet a szakképzésben a duális képzési forma is, amely már átvezet 
bennünket harmadik hipotézisünkhöz. 

 
 
Harmadik kérdéskör: A szakképzési rendszer változására, a duális képzés bevezetésére a 
munkáltatói kör csak részben tudott felkészülni. Amennyiben igaz, milyen eszközökkel, 
módszerekkel lehetne ezen pozitívan változtatni? 
 

 A duális képzés Európa-szerte ismert képzési forma, amely valóban jól szolgálhatja a 
foglalkoztatás és a képzés egymáshoz közelítését, a munkaerő-piaci kereslet-kínálat 
összhangjának elérését. Ehhez viszont egy jól és részleteiben kidolgozott kritérium- és 
feltételrendszerre van szükség. 

 Általános tapasztalat, hogy a képzőhelyek rendelkeznek a képzési program megvaló-
sításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, eszközökkel. A tanulók megfelelő 
munkakörnyezetben, biztonságos körülmények között vesznek részt a gyakorlati kép-
zésben. A képzőhelyek az oktatott szakképesítés tárgyi eszközeinek fejlesztésre pá-
lyázhatnak a képzési alaprész decentralizált keretéből, mellyel lehetőséget kapnak a 
náluk folyó gyakorlati képzés minőségének fenntartására, emelésére. 

 Az oktatásba való beruházás egyre fontosabbá válik az egyén és a társadalom számá-
ra is, valamint előfeltétele a gazdasági fejlődésnek. A technológiai fejlődés szükséges-
sé teszi a folyamatos képzést, a gazdasági változásokat követő szakmaváltást. A fel-
nőttképzési törvény értelmében hosszabbodik a képzési idő, mely várhatóan nehezíti 
a felnőttkori szakmatanulást. A céges képzéseknél érzékelhető az az irány, mely nem 
támogatja a magas költséggel, sok távolléttel megvalósuló képzést. Az OKJ-s bizonyít-
vány birtokában könnyebben is tud magasabb fizetésű másik álláshoz jutni, ami a 
cégnek nem érdeke. Jobban támogatják az alacsonyabb óraszámú, csak a szűk szak-
mai tartalomra irányuló „betanító” képzéseket. A frissen végzősök elhelyezkedését az 
is nehezíti, hogy a szakmai bizonyítványukkal nem kapnak meg a munkavállalás és 
munkavégzés szempontjából praktikus ismereteket, amit felvétel után a cégnek kell 
azonnal beiskolázással pótolni (pl.: kisgépkezelői végzettség, darukezelés). Ezért sem 
vesznek fel szívesen pályakezdőt a kisebb cégek, mert sokba kerül a betanítás.  

 Nem egyértelműen érvényesül a cél, hogy a vállalatok saját munkaerő utánpótlásukat 
biztosítják a tanulók képzésével. A munkaerő utánpótlást nem feltétlenül az ott kép-
zett tanulói kínálatból oldják meg. Ez a szakképzés szervezésének belső problémáiból 
is fakadhat, vagy eleve csak gyakorlattal rendelkező dolgozókat szándékoznak felven-
ni. 
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 A képző intézmények helyzete több szempontból is nehéz, egyrészt versenytársi vi-
szonyban vannak egymással, nincsenek érdekelve abban, hogy összehangolják műkö-
désüket, ezért sok szakmát átfedésben oktatnak. Ezekben a képzésekben a végzett 
diákok elhelyezkedése többnyire nem biztosított a túlképzés miatt. A gazdasági akti-
vitás pozitív irányú változáshoz továbbra is elengedhetetlen a területi aktivitási kü-
lönbségek mérséklése, mely megvalósításához az okokat helyi szinten kell keresni, és 
regionális szinten továbbra is a szakképzés és munkaerő-piaci igények adottságainak 
megfelelően kell kezelni, mely összehangolása már az elmúlt években megtörtént. 

 Alapvető gond, hogy a térség vállalkozói köre nem rendelkezik azokkal az erőforrás-
okkal, amelyek szükségesek lennének a színvonalas szakképzési részvétel megvalósí-
tásához. A legtöbb vállalkozó a szakmának csupán egy szűk területén dolgozik, így a 
széleskörű képzéshez nem is tudja biztosítani a megfelelő környezetet. Ennek ellené-
re sokan részt vesznek a duális képzésben, azonban a szakiskolai tanárok – és az érin-
tett vállalkozók is – arra panaszkodnak, hogy bizonyos szakmai ismereteket nem tud-
nak a tanulók elsajátítani egészen egyszerűen azért, mert a vállalkozó tevékenységi 
köre nem fedi le a tananyag teljes spektrumát. A szakiskolai – szakközépiskolai okta-
tási szakemberek szerint erre tekintettel érdemes lenne a duális képzés helyett triális 
képzésben gondolkodni. Egy ilyen rendszer ugyanis alkalmas lenne arra, hogy lefedje 
azokat a hiányterületeket, amelyek a vállalkozások specializálódásából fakadnak. Eb-
ben a rendszerben egy oktatási intézmény biztosítaná a gyakorlati hiányt, illetve szer-
vezné meg tanulók „mozgatását” az egyes vállalkozók között, aszerint, hogy az adott 
vállalkozó milyen típusú tevékenységi ismereteket tud átadni. Jelenleg ugyanis a ta-
nuló egy vállalkozónál tölti a gyakorlati képzési idejét, aki viszont csak olyan feladatot 
tud adni neki, amilyen megrendeléseket ő kap, illetve amilyen tevékenységet folytat. 
Mivel a gyakorlati képzésre való alkalmasság ellenőrzése csupán formális, így a gya-
korlati képzés is sok tekintetben formálissá vált. A szakképző iskolák tanárainak ta-
pasztalata szerint a gyakorlati képzésből kimaradó területeket a vállalkozó ugyanis le-
igazolja a tanulónak, és osztályozza is, azonban sokszor minden valós tartalom nélkül. 
Szükséges lenne tehát, egy a jelenleginél intenzívebb kamarai kontroll. 

 Félő, hogy a hazánkban tapasztalható és szakembereink szerint egyre erősödő cent-
rum-periféria különbségét csak erősíti a duális képzés, hisz a jó szakemberképzéshez 
kellenek a jól működő, prosperáló, legújabb technológiával működő vállalkozások. 
Márpedig ezek területileg erős eltéréseket mutatnak, így egy gazdaságilag hátrányo-
sabb régióban élő tanuló lehetőségei eleve korlátozottabbak, mint például a közép- 
vagy nyugat-magyarországi társaiké, így a Budapest-vidék közötti differencia egyre 
fokozódik, az olló egyre inkább szétnyílik. 

 Összességében mind a megkérdezett oktatási szakemberek, mind pedig a vállalkozók 
egyetértettek abban, hogy a duális rendszer hatékony működtetéséhez elengedhe-
tetlen a munkáltatói kör támogatása. Valóban felkészületlenül érte őket a változás, és 
sok esetben a problémák nem is voltak feltétlenül előre láthatóak. Mindebből követ-
kezőleg tehát vagy a képzési oldalt kellene megerősíteni a már említett triális képzés 
révén, azaz oktatási centrumok (gyakorlati képzést támogató oktatási bázis) kialakítá-
sával lehetne pótolni a gyakorlati képzésben felmerülő hiányokat, vagy magukat a 
gyakorlati képzőket segítve.  
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Negyedik kérdéskör: A pályaorientációs rendszer szervezett és egyénre szabott segítséget 
kell, hogy nyújtson a fiatal pályakezdő korosztálynak. Hogyan értékelhető e rendszer mű-
ködése, mi szükséges a fejlesztéshez? 
 

 A pályaorientáció fontosságát elvben egyre többen fel- és elismerik, a gyakorlatban 
azonban sok anomáliával találkozunk. A fő probléma e tekintetben a fentebb említet-
teken túl, hogy hazánkban nincs a pályaorientációnak egy jól kidolgozott, rendszer-
szerű működése, nem tisztázott, hogy „kinek az ügye” ez a kérdés. A munkaügyi szer-
vezet, a kamara, a civilek, az iskolák, az MFKB, a szakmai szervezetek egyaránt érin-
tettek a pályaorientációban, azonban nem egymást segítve, az ügyet támogatva lép-
nek fel, hanem minden szervezet a saját érdekein keresztül közelíti meg ezt a kérdést, 
inkább a rivalizálás jellemző. Ez pedig azt eredményezi, hogy alapvetően nem az 
egyén, a fiatal érdekei kerülnek előtérbe, hanem erőelven születnek a döntések. Hiá-
nya a folyamatnak a hosszútávon gondolkodás, az életpálya-szemlélet érvényesítésé-
nek/érvényesülésének hiánya. Az is tapasztalható, hogy megszüntetik az alternatív 
rendszereket, így a periférián lévő csoportok pályaorientációja ellehetetlenül, vagy 
egy konkrét programhoz, pályázathoz kapcsolódó finanszírozás lejártát követően 
azonnal lezárul.  

 A megkérdezett oktatási szakemberek szinte kivétel nélkül arról számoltak be, hogy a 
szakmunkás képző intézményekbe jelentkező diákok jellemzően kényszerpályának 
érzik a választott szakmájukat, mivel eredetileg más szakmát szerettek volna tanulni 
(a legnépszerűbbek a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmák jelenleg) azonban oda 
nem sikerült bejutniuk. Szintén fontos jellemzője e csoportnak, hogy döntő többsé-
gük – körülbelül 70%-uk – kistelepülésről származik, és vagy kollégista, vagy bejáró. A 
szakmunkásképzőbe járó gyerekek között szintén kimagasló a hátrányos helyzetű, il-
letve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya. Ezek a gyerekek rendkívül 
alacsony tudásszinttel kerülnek be az iskolába, és sok esetben az írás-olvasás, szöveg-
értés, illetve alapvető matematikai műveletek elvégzése is problémát okoz számukra. 
Az oktatás ebből kifolyólag meglehetősen nehéz a szakiskolai tanárok számára, külö-
nösen mivel nagy tömegről van szó, nem csupán egy-egy diák hátrányainak kezelését 
kell megoldaniuk. A szakiskolai tanárok szintén nehézségként említették a tanulók 
demotiváltságát, ami kihat azokra a diákokra is, akik valóban ezt a pályát szeretnék 
művelni. 

 A munkaerő-piaci szakemberek a képzési rendszerben megfigyelhető sajátosságként 
azt is kifejtették, hogy indokolatlanul sokan mennek a 8 osztályt követően az általá-
nos képzésbe, vagyis a gimnáziumok már nem csak a legjobb képességű fiatalokat ve-
szik fel, hanem a kevéssé jókat is. Így a szakképzésbe már csak a leggyengébb tanul-
mányi eredményt elérő tanulók kerülnek. Sok szülő azért is nem íratja be a szakképző 
iskolák valamelyikébe a gyermekét, mert félnek, hogy rossz társaságba keveredik és 
elzüllik. A kérdés másik oldala pedig az, hogy az a fiatal, aki pedig már így vagy úgy el-
végezte a gimnáziumot, az érettségit követően már nem megy a szakképzésbe, ha-
nem megcéloz valamilyen felsőoktatási képzést. Diplomaszerzést követően pedig 
megint csak nem könnyű az elhelyezkedés. Annak ellenére figyelhető meg ez a ten-
dencia, hogy az OKJ-ban szereplő szakmák kb. fele érettségihez kötött. Ez megint csak 
felveti az orientáció szükségességét, hisz az utóbbi időkben terjedt el az a nézet, hogy 
mindenki egyetemre akar menni és a középfokú szakmák népszerűtlenné váltak a 
gimnáziumot követően. Pedig aki az érettségit követően választ szakmát jó tanulási 
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képessége révén könnyebben alkalmazkodik az új elvárásokhoz, technológiákhoz, ke-
resetté válhat a munkaerő-piacon.  

 Megalapozott állítás, hogy a szakmunka igencsak leértékelődött az utóbbi évtizedek-
ben. Ebből fakadóan elsősorban azok a tanulók jelentkeznek szakiskolába, szakközép-
iskolába akik a gimnáziumba nem nyernek felvételt. Ugyanakkor a szakmát adó két 
képzési forma között is óriási a különbség. A pályaválasztási döntést ebben az élet-
korban szinte kivétel nélkül a szülők hozzák meg, így a szakmák népszerűsítése kap-
csán fontos az ő meggyőzésük. Ennek érdekében a szakiskolai tanárok javaslata sze-
rint a szakmákat népszerűsítő olyan kampányokra lenne szükség, melyek nem csupán 
a gyermeknek, hanem az ő szüleinek is szólnak. Az érettségit adó szakképzések sokkal 
magasabb megbecsülést jelentenek, és a szülők számára is biztosabb életpályát kí-
nálnak, így érdemes lenne ezeket erősíteni, és olyan szakmák esetében is bevezetni, 
mely szakmák jelenleg csak szakmunkás képzés keretében folytathatóak. 

 Ugyanakkor nem segíti a fiatalokat az a tény, hogy a szakképzőkben nem működik a 
pályaorientáció, hisz a tanuló már választott, mire a 9-10. évfolyamon találkozik a pá-
lyaorientáció tárggyal. Ráadásul az iskolának csak az áll érekében, hogy azok felé a 
szakképesítések felé orientálja a fiatalokat, amelyek az adott intézményen belül sajá-
títhatók el. Az általános jellegű képzésben pedig az tapasztalható, hogy az adott gim-
názium igazgatóján, pedagógusain, azok szemléletén múlik, hogy van-e és ha igen, 
milyen színvonalú a pályaorientációs tevékenység. Vagyis vannak jó példák, de az 
hogy a fiatal találkozik-e ezekben az iskolákban a pályadöntést segítő szolgáltatással, 
programokkal, fórumokkal eseti jellegű, ráadásul erőteljes területi különbségeket is 
mutat.  

 A fókuszcsoportok munkájában résztvevő szakemberek egy része azon az állásponton 
van, hogy a pályaorientációnak egyértelműen az oktatáshoz/oktatáspolitikához kap-
csolódóan kellene működnie. Fontos, hogy a pályaorientáció, mint professzió jelenjen 
meg és az iskola valamint a pályaorientációs szakemberek (alternatív szervezetek) 
együttes közreműködésével valósuljon meg. Ez utóbbi szervezetek nagy előnye, hogy 
pártatlanul működnek és valóban a gyerek egyéni érdekeit tartják szem előtt, vala-
mint kapcsolatuk van a munkáltatói körrel is. Nyilvánvalóan a megfelelő sztenderdek, 
paraméterek rögzítésére is szükség van, és természetesen arra, hogy mindehhez a fi-
nanszírozás is biztosított legyen. Ha az oktatásban, egy mindenki számára elérhető 
szolgáltatásként jelenne meg, akkor ehhez normatív forrást kell rendelni, szem előtt 
tartva a professzió függetlenségét. 

 A munkaerő-piacot képviselők szerint is az iskola a kulcskérdés nem csak a pályaori-
entációban, hanem a pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelésében is, 
ehhez kapcsolódóan pedig a pedagógusképzés kerül elsődlegesen fókuszba.  

 Egyöntetű vélemény, hogy a hangsúlynak a kimeneti oldalra kell helyeződnie. A pá-
lyaorientáció alapvetően az önismeretre, az egyéni személyiségjellemzőkre kell, hogy 
koncentráljon, majd erre épülően kell megtalálni a megfelelő szakmát kellő pályais-
meret és munkaerő-piaci háttér-információk birtokában. Szakmailag tehát nem tá-
mogatható az a szemlélet, amely a szakképzés esetében a hiányszakmák irányába 
orientál anélkül, hogy az egyéni érdeklődés, képességek, motivációk feltárásra kerül-
nének. Az önismereten túl, illetve arra épülően pedig előtérbe kell kerülnie az önme-
nedzselésnek is. 
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7.4. Az elmélet és a gyakorlat összevetése a szakképzés területén 

 
Az elmélet és a gyakorlat összevetése, egy teljeskörű, folyamatokon alapuló validáció sok-
kal átfogóbb, mint amire jelen kutatásban vállalkozni tudtunk. A validáció fogalmát alapul 
véve, több értelmezéssel és megfogalmazással találkozhatunk, többek között az Európai Ké-
pesítési Keretrendszer megjelenésének köszönhetően.71 E fogalmi kör az alábbi: 
 

 A validáció a formális, nem formális és informális keretek között szerzett ismeretek és 
kompetenciák értékelése és érvényesítése. 

 A validáció olyan folyamat, amelynek során az olyan készségek és kompetenciák szé-
les skálájának felmérésére és elismerésére kerül sor, amelyeket az emberek az életük 
során különböző kontextusokban sajátítottak el. 

 A validáció egy strukturált folyamat, amely az egyén előzetesen megszerzett tudásá-
nak és képességeinek felmérésére, értékelésére, dokumentációjára és elismertetésé-
re irányul, tekintet nélkül arra, hogyan, milyen keretek között szerezte ismereteit. 

 
A validáció eljárása megtalálható a közoktatás, a felsőoktatás a szakképzés, és a felnőttkép-
zés területén egyaránt. A fogalom alapértelmezésén tehát a formális, a nem formális és az 
informális tanulás során szerzett tudástartományok (tanulási eredmények: megszerzett tu-
dás, készségek, kompetenciák) egybevetését értjük, valamely kritérium-, vagy sztenderd kö-
vetelményrendszerrel, s amely eljárás rendszerint valamilyen igazolással/tanúsítvánnyal vég-
ződik.72 
 

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet vizsgálata szerint országosan 2012 és 2013 
között a szakiskolában elsajátított tudás munkahelyeken történő hasznosíthatósága szerint a 
kérdezés időpontjában dolgozó fiatalok 65%-a számolt be arról, hogy a szakiskolában tanul-
taknak legalább a felét hasznosítani tudja munkája során (előző évben 68% volt ez az arány). 
22%-ra tehető azok aránya, akik egyáltalán nem tudják munkahelyükön hasznosítani az isko-
lában tanultakat. Ugyanakkor 28%-ra, az eddigi legmagasabb értékre nőtt azok aránya, akik 
szinte mindennek hasznát veszik, amit a szakiskolában tanultak. A munkába állt tanulók 12%-
a jelezte, hogy a szakiskolában mindent megtanult, amire a munkahelyén szüksége van, 88%-
uk viszont arról számolt be, hogy volt olyan készség, amit munkahelyén kellett elsajátítania. 
Az eredmények arra mutatnak, hogy a munkahelyen megszerzett készségek legnagyobb 
arányban a rutin, gyakorlat munka közben történő megszerezésére vonatkoztak. 
 
2012 és 2013 között legjelentősebb mértékben a közlekedés és a kereskedelem-marketing 
és üzleti adminisztráció szakmacsoportokban végzettséget szerzettek között csökkent a kilé-

                                                 
71

 Magyarországon, a fő szabályozás a 2001-es Felnőttképzési Törvényben jelenik meg, megfogalmazva a fel-
nőtt tanuló jogát az előzetes tudás elismertetéséhez. 2005-ben megjelenik az Egész életen tartó tanulás straté-
giája és a Szakképzés-fejlesztési stratégia 2005-2013, ahol szintén megjelenik az előzetes tudás elismerése. 
Ugyancsak 2005-ben született Felsőoktatási Törvény, ami úgy tartalmazza a validáció meghatározását, hogy 
előzetes releváns tanulmányok vagy munkatapasztalat beszámítható az egyetemi képzésbe maximum 30 kredit 
pontig. 
72

 Tót Éva (2009): A validáció fogalmának értelmezési lehetőségei, rokon fogalmai a hazai és nemzetközi gya-
korlatban, a validáció lehetséges kutatási irányai. Tanulmány TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004  
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pési arány, a legnagyobb növekedést pedig a gépészet szakmacsoportban jelentkezett. A 
régiók szerinti vizsgálat azt mutatja, hogy a tavalyi felmérés adataihoz képest a kilépési 
arány jelentősen csökkent a Közép-Dunántúlon és Észak-Magyarországon, számottevő nö-
vekedés pedig a Dél-Dunántúl esetében volt tapasztalható. Így a legmagasabb kilépési 
arány 2013-ban az Észak-Alföldet és a Dél-Dunántúlt jellemzi, a legalacsonyabb pedig a Kö-
zép-Dunántúlt és a Nyugat-Dunántúlt. 
 
A gyakorlati képzőhellyel kapcsolatos véleményeket is vizsgálta a MKIK GVI aszerint, hogy a 
tanuló csak az iskolai tanműhelybe járt gyakorlati képzésre, vállalathoz járt, vagy mindkét 
típusú képzésben részt vett. Az eredmények 2013-ban azt mutatják, hogy képzőhelyükkel 
minden szempontból elégedettebbek azok a tanulók, akik vállalathoz (is) jártak gyakorlati 
képzésre. A csak iskolai gyakorlati képzésben részt vett megkérdezettek pontátlagai 3,7-3,8 
között szóródnak idén, a többi tanulóé pedig 4,2-4,4 között. Ebből azt a következetés vonha-
tó le, hogy a vállalatoknál korszerűbb gépek használatára van mód, mint az iskolai tanműhe-
lyekben, és az ott elsajátított tudást a munka során jobban használhatóbbnak érzik a szak-
képzettek.73 

 

Mint már jeleztük, jelen esetben azt vizsgáltuk, hogy a képzés, szakképzés során megszer-
zett elméleti, szakmai tudás ( formális képesítés) és a kapcsolódó gyakorlat mennyire felel 
meg a munkáltatói elvárásoknak. Mindebből következően nem használhatjuk a strukturált 
folyamaton alapuló validáció fogalmát. A vizsgálat egyrészt kiterjedt a munkáltatóknál gya-
korlati képzésben résztvevő tanulók megítélésére, valamint azokra a pályakezdőkre, akik már 
ténylegesen munkába álltak.  
A „Munkáltatók körében végzett felmérés tapasztalatai” című fejezetben már bemutatott 
körből gyűjtött tapasztalatok mellett itt is 22 munkáltatóval készítettünk interjút.  
 
A munkáltatók megítélése szerint a náluk alkalmazott pályakezdő fiatalok elméleti és gya-
korlati felkészültsége meglehetősen heterogén képet mutat. A válaszadás során a gyenge, a 
közepes, a jó, és a kiváló minősítés közül választhattak mind a kérdőív kitöltése, mind az in-
terjú során. 
 
A munkáltatók nagyobb része jónak, illetve közepesnek ítélte meg a pályakezdő fiatalok el-
méleti tudását a dél-dunántúli régióban, ugyanakkor mindösszesen kettő munkáltató volt, 
amelyik kiváló minősítést adott. Az elméleti tudás megítélésekor figyelembe kell venni a 
munkáltatók nem tettek különbséget a formális és nem formális úton megszerzett tudás 
között. Ugyanakkor a korosztályi jellemzőkből adódóan a tanintézeti végzettség, képzettség 
tudása jelenti az elismerést vagy a kritikát. Így például lényegesen elégedettebbek a munkál-
tatók az érettségivel rendelkező szakmunkás pályakezdők tudásával, mind általános készsé-
gek tekintetében, mind szakmai tudás tekintetében. 
 
 
 
 

                                                 
73 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete – 2013: MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet, 

Budapest 
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37. sz. grafikon: Munkáltatóknál alkalmazott pályakezdők megítélése elméleti tudásuk 
szerint 

 
Ágazatok szerint az elméleti tudás megítélésében legnagyobb átlagot 41 százalékkal a köze-
pes minősítés ért el, döntően a feldolgozóipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság és a ven-
déglátás területén. Jó besorolással elsősorban a közigazgatás, az oktatás és a szakmai, tudo-
mányos tevékenység területén találkozhatunk.  
 

38. sz. grafikon: Munkáltatóknál alkalmazott pályakezdők megítélése elméleti szakmai 
tudásuk, ágazatok szerint 

 
Az interjúk alapján a szakmai elméleti felkészültséget a munkáltatók közül a legtöbben – 
összesen nyolcan kifejezetten gyengének minősítették, míg a többi esetben 4-4 munkáltató 
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találta azt közepesnek, illetve jónak, és ketten pedig kiválónak. E kérdéssel összefüggésben 
nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy gyenge minősítést adtak kivétel nélkül az építőipari terü-
leten működő munkáltatók, valamint egy villamosenergia területén működő, és egy gépjár-
műjavítással foglalkozó munkáltató. 
 
A gyakorlati szakmai munka alapvetően nem tükrözhetett kiváló tudást. A kérdőívre vála-
szolók nagyobb része közepesre, illetve gyengére értékelte az alkalmazott pályakezdők gya-
korlati szakmai tudását (lásd az alábbi grafikont). 
 
 
 

39. sz. grafikon: Munkáltatóknál alkalmazott pályakezdők megítélése gyakorlati szakmai 
tudásuk szerint 

 
 
 
Ágazati megoszlás szerint a gyenge és közepes gyakorlati tudás az építőiparra (kőműves, 
burkoló stb.), a kereskedelemre és a feldolgozóiparra a jellemzőbb, míg a jó minősítés a kü-
lönben is kvalifikációt igénylő munkaterületeken tapasztalható (oktatás, szakmai, tudomá-
nyos tevékenység, művészet, kommunikáció). A közigazgatás területén megoszlik a minősí-
tés. A válaszadók egyforma számban (2 jó, 2 közepes, 2 gyenge) nyilatkoztak az alkalmazott 
pályakezdők gyakorlati szakmai tudásáról. 
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40. sz. grafikon: Munkáltatóknál alkalmazott pályakezdők megítélése gyakorlati szakmai 
tudásuk, ágazatok szerint 

 
 

 
 
 
Az interjúk alapján a szakmai gyakorlati tudás értékelése kapcsán szintén hasonló eredmény 
született, mint a szakmai elméleti tudás értékelésével összefüggésben. Az építőiparban mű-
ködő munkáltatók egyöntetűen nagyon gyengének találták a szakmai felkészültséget, míg a 
többi esetben a közepes, illetve többnyire jó minősítéssel éltek a válaszadók, és szintén kivá-
lónak értékelte azt két válaszadó. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a szakmai elméleti, és 
gyakorlati tudás értékelése kapcsán az egyes munkáltatói megítélések gyakorlatilag azonosak 
voltak, így azok, akik az elméleti tudást megfelelőnek találták, a gyakorlati tudást is ugyan-
azon a szinten értékelték. Mindössze két válaszadó esetében figyelhettünk meg rosszabb 
értékelést a gyakorlati jártasság tekintetében, jobb értékelés viszont nem született. 
 
A pályakezdő fiatalok megítélése tehát ágazatonként igencsak eltérő képet mutat, és gya-
korlatilag nem lehetne egyetlen olyan minősítési kritériumot említeni, amely kivétel nélkül 
minden megkérdezett szerint jellemző lenne. Ugyanakkor az egyes szakmacsoportokon belül 
meglepő azonosságokat fedeztünk fel, ami arra utal, hogy nem feltétlenül, és nem kizáróla-
gosan a képzés minősége adja meg a rangsorolás és az értékelés alapját, hanem sokkal in-
kább az adott szakma presztízse, illetve az ágazat helyzete a nemzetgazdaságban. Ez termé-
szetesen abban a kérdésben is megnyilvánul, hogy a népszerűbb – azaz divatosabb szakmák 
iránti érdeklődés jóval magasabb, és az szakképző iskolák ilyen képzések esetében tudnak 
szelektálni a jelentkező tanulók között. Ez a folyamat pedig folytatódik a képzés tartama alatt 
is, így a színvonal alatt teljesítő tanulók lemorzsolódnak, és az iskolát befejező tanulók meg-
felelő szaktudással lépnek ki a munkaerő-piacra. 
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8. Stratégiák, előrejelzések a foglalkoztatás- és az oktatáspolitika 
területén 

 
A fiatalok munkanélkülisége olyan meghatározó gondja Európának, mely az utóbbi években 
mindinkább az érdeklődés középpontjába került. Ennek oka elsősorban az, hogy különösen a 
gazdasági válság hatására drámai mértékben emelkedett a fiatalok körében a munkanélküli-
ség. A pályakezdők esetében pedig ez a tendencia még fokozottabban jelenik meg. Termé-
szetesen e problémakör kialakulásáért nem okolható kizárólag a válság, ebben az esetben 
ugyanis egy gazdasági konjunktúra automatikusan megoldást jelentene a helyzetre. A fiata-
lok, és különösen a pályakezdők munkanélkülisége számtalan okra vezethető vissza a már 
hivatkozott gazdasági helyzeten kívül, melyek főként szabályozási és demográfiai körülmé-
nyek. Demográfiai körülményt jelent az elöregedő társadalom jelensége, mely szükségessé 
tette a munkaéletkor meghosszabbítását, és amelynek eredményeképpen a nyugdíjba vonu-
lási korcentrum közel tíz évvel nőtt meg a korábbi évtizedek gyakorlatához képest. Ennek a 
folyamatnak az egyik következménye azonban az lett, hogy a munkaerő-piacon túlkínálat 
alakult ki, és megnőtt a tapasztalt szakemberek jelenléte is. Szabályozási körülményként le-
het tehát tekinteni a nyugdíjkorhatár emelését, azonban emellett legalább ekkora jelentősé-
ge van a munkajogi státuszbiztonságra vonatkozó szabályoknak is. Természetesen e problé-
makörben meghatározó szerepe van a szakképzettségek piaci igényekhez igazításának is, 
mely az oktatási rendszer egyik legnagyobb kihívását jelenti.  
 
Számos kutatás foglalkozik a fiatalok munkanélküliségének74 demoralizáló társadalmi hatá-
sával, mely kutatások végső konklúzióként szinte kivétel nélkül hangsúlyozzák, hogy az egyén 
munkaéletpályája szempontjából meghatározó jelentősége van a pályakezdő időszaknak, és 
annak az esetleges kudarcai, illetve kilátástalansága hosszútávon meghatározóak lehetnek, 
sőt esetleg az érintettek kriminalizálódásának veszélyével fenyegethetnek.75 
Mindezekre tekintettel megszületett az Európa 2020 Stratégia76, valamint az annak része-
ként megalkotott „Mozgásban az ifjúság” elnevezésű kiemelt kezdeményezés, melynek célja 
proaktív módon reflektálni többek között az ifjúsági munkanélküliség problematikájára. 
  

 
 

                                                 
74

 A pályakezdők csoportjának hátránykezeléséről lásd bővebben: KID kézikönyv Kenderfi és munkatársai. Szerk. 
Kenderfi Miklós. CSAT Egyesület. Debrecen, 2010. 
75

 A pályakezdők csoportját azonban nem lehet homogén körként kezelni, és azon belül is megkülönböztetett 
figyelmet kell szentelni bizonyos különösen érzékeny csoportoknak. Lásd erről bővebben Dr. Kajtár Edit Egyes, 
különösen érzékeny fiatal munkavállalói csoportok elhelyezkedésének akadályai A „Méltó kezdet - A fiatalok 
foglalkoztatási lehetőségei” műhelybeszélgetésen (Budapest, AJBH, 2013. június 21.) elhangzott hozzászólás 
szerkesztett, jegyzetekkel ellátott változata 
76

 A Bizottság „Európa 2020” néven új politikai stratégiát javasol a foglalkoztatás, a termelékenység és a társa-
dalmi kohézió növelésének támogatása érdekében. Az Európai Unió e dokumentum megfogalmazása szerint 
jelenleg átalakulási időszakban van, amely elsősorban a globalizációnak, az éghajlatváltozásnak és a népesség 
elöregedésének a következménye. Mindezeken túlmenően a 2008-as pénzügyi válság megkérdőjelezte a tagál-
lamok által előirányzott gazdasági és társadalmi haladást. Ezért kialakult az egységes álláspont, miszerint a 
2010-ben megkezdődött gazdasági fellendülést reformokkal kell körülbástyázni annak érdekében, hogy bizto-
sítható legyen az EU fenntartható fejlődése az elkövetkező évtizedben. 



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar  
Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

86 

 

8.1. Európa 2020, az Európai Unió növekedési stratégiája77 

 
A Bizottság által közreadott Stratégia több célkitűzése kapcsolódik a pályakezdő fiatalok 
helyzetének javítására irányuló erőfeszítésekhez, illetve szolgálja a fiatalok oktatási és foglal-
koztatáspolitikai érdekeinek előmozdítását közvetve és közvetlenül egyaránt. A célkitűzések 
bár szerteágazóak, azok mégis egymáshoz kapcsolódnak. 
 
A Stratégia alapvetően három egymásra kölcsönösen épülő prioritást állít melyek célja a 21. 
század szociális piacgazdaságának megteremtése. Ezek a következőek: 
 

 Intelligens növekedés – a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása. 

 Fenntartható növekedés – az erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és verseny-
képesebb gazdaság megteremtése. 

 Inkluzív növekedés – egy olyan gazdaság kialakítása, amelyet a szociális és területi 
kohézió, valamint a magas foglalkoztatási szint jellemez. 

 
A stratégia célkitűzése szerint 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell az alábbi öt célt:  
 

1) A 20–64 évesek foglalkoztatási rátáját a jelenlegi 69%-ról legalább 75%-ra kell növel-
ni, egyrészt a nők és az idősebb munkavállalók nagyobb mértékű foglalkoztatása, 
másrészt a migránsok fokozottabb munkaerő-piaci integrációja révén.  

2) Az EU-nak az a célja, hogy a GDP 3%-át K+F-re fordítsa.  
3) Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest legalább 20, 

kedvező feltételek esetén 30%-kal csökkentenünk kell; a megújuló energiaforrások 
arányát 20%-ra kell növelnünk a teljes energiafogyasztásban, és az energiahatékony-
ság 20%-kal történő növelése is szükséges.  

4) Az iskolai végzettségre nézve olyan célt kell kitűzni, amely – a lemorzsolódók arányá-
nak a jelenlegi 15-ről 10%-ra történő csökkentése révén – egyrészt kezeli az iskolából 
kimaradók problémáját, másrészt a 30–34 éves korosztály körében 31-ről 2020-ig 
legalább 40%-ra növeli a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát.  

5) 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 egyes tagállamokban az egy főre jutó jövedelem középértékének 60%-a). 

 
Ezek a célkitűzések tehát többségükben szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A magasabb 
végzettségi szint például jobb alkalmazási lehetőségeket kínál, a foglalkoztatási arány növe-
lése révén pedig csökken a szegénység. A kutatás-fejlesztés és az innováció a gazdaság min-
den ágazatában növekvő mértéke, valamint a megnövekedett erőforrás-hatékonyság javítja 
a versenyképességet, és elősegíti a munkahelyteremtést. A tisztább, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású technológiákba való beruházás tehermentesíti a környezetet, hozzájárul az ég-
hajlatváltozás elleni küzdelemhez, valamint új üzleti és foglalkoztatási lehetőségeket kínál. A 
Stratégia egyik, talán legfontosabb üzenete, hogy ezen célkitűzések elérésére a tagállamok-
nak közösen kell figyelmet fordítaniuk.  

                                                 
77

 A Bizottság közleménye (2010. március 3.) – Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája (COM(2010) 2020) 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC2020:HU:NOT
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A fentiekben ismertetett célkitűzések megvalósítását további hét kezdeményezés hivatott 
segíteni. Ezen kezdeményezések közül az alábbi kapcsolódik szervesen e kutatás tárgyát ké-
pező prioritásokhoz:  
 
Mozgásban az ifjúság: „Ennek a kiemelt kezdeményezésnek a célja, hogy a fiatalokat a tudá-
son, kutatáson és innováción alapuló szilárd gazdaság létrehozását célzó tevékenységek kö-
zéppontjába helyezze” – fogalmaz a közlemény78 A diák- és gyakornok-mobilitás ösztönzése 
révén növelni célozza a felsőoktatási intézmények teljesítményét és nemzetközi vonzerejét. 
A mobilitási programok összekapcsolása ennek érdekében 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.  
A kezdeményezés különös hangsúlyt fektet a vállalkozói lét népszerűsítésére, mely megfelelő 
választ jelenthet a hagyományos munkavégzési formák folyamatos háttérbeszorulásának 
jelenségére. Az önfoglalkoztatás és a vállalkozói tevékenység ugyanis hatékony eszköze lehet 
a fiatalok körében mért magas munkanélküliségi mutatók csökkentésének. Ebből adódóan 
elengedhetetlen, hogy az oktatási intézmények az állami és a magánszektor segítségét egy-
aránt igénybe vegyék e cél eléréséhez.79 
Az ifjúság munkába állásának segítése tehát – történjék az bármilyen munkavégzésre irányu-
ló jogviszony keretében – kiemelt prioritást élvez. Ennek csupán az egyik, ám meghatározó 
oka, hogy az Európa2020 program célul tűzte ki a 20-64 év közöttiek foglalkoztatási arányá-
nak 75%-ra emelését, és e cél elérésének egyik legnagyobb akadálya a fiatalok körében mért 
munkanélküliség magas aránya. 
Mindezeken túlmenően az Európai Bizottság az EU2020 egységes megvalósítása érdekében 
ún. integrált iránymutatásokat is meghatározott azzal, hogy az abban megfogalmazottakat a 
tagállamok építsék majd be saját gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai rendszereikbe. Ezen 
iránymutatások közül a jelen kutatás témájához mindössze kettő kapcsolódik szervesen, ne-
vezetesen a 8,- és 9. számú iránymutatások. Ezek főbb megállapításai a következőek: 
 
A 8. számú Iránymutatás hangsúlyozott központi üzenete: olyan munkaerő kiképzése, 
amelynek minősége megfelel a munkaerő-piaci követelményeknek; a munkahely minősége 
és az életen át tartó tanulás támogatása. Ennek elérése érdekében szintén fontos feladato-
kat határoz meg, melyek röviden az alábbiak szerint foglalhatóak össze: 

 Magas színvonalú iskolai képzési kínálat és attraktív szakmai továbbképzés kialakítása 
a cél. Mindezekkel párhuzamosan komoly figyelmet kell fordítani az iskolai lemorzso-
lódások csökkentésére, illetve az oktatásból kiszoruló képzetlenek, vagy alacsony 
képzettségűek reintegrációjára, természetesen célzott migrációs és integrációs politi-
kával kiegészítve.80 

 Ki kell fejleszteni a megszerzett kompetenciák elismerésének rendszerét. A szakmai 
és területi mobilitás, az alacsony képzettségűek támogatása, illetve az idősebb mun-

                                                 
78

 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság-
nak és a Régiók Bizottságának (2010. szeptember 15.) – Mozgásban az ifjúság kezdeményezés a fiatalokban 
rejlő potenciál felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív növe-
kedés érdekében COM(2010)477 
79

 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.) 
80

 Az Iránymutatás szóhasználatában ezek az un. második esély iskolái 
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kavállalók foglalkoztathatóságának emelése szintén fontos cél. A magasabban kép-
zettek továbbképzése és szakmai tapasztalatszerzése sem elhanyagolható verseny-
előnyük megtartása érdekében mutat rá az iránymutatás.81 

 A munkaerő-piaci folyamatok előrejelzése mivel kiemelkedő jelentőségű, fontos kö-
vetelmény, hogy mind a szociális partnerek, mind pedig a foglalkoztatók részt vegye-
nek az adatok rendelkezésre bocsátásának folyamatában, mégpedig egy megterve-
zett és szisztematikus módon, hogy általa az előrejelzések megbízhatósága növeked-
jék.  

 A Jelentés hangsúlyozott igénye, hogy az emberi erőforrásba történő beruházások 
pénzügyi finanszírozásában mind az egyén, mind a munkáltató, mind pedig a kor-
mányzat vegyen részt.  A pályakezdők támogatása szintén olyan kiemelt cél, amely-
ben hangsúlyozott igény a társadalmi összefogás, legyen az a munkához jutás, vagy 
akár a tanulás támogatása. 

 
A 9. számú Iránymutatás középpontjában az általános és szakmai képzési rendszerek teljesí-
tőképességének minden szinten megvalósuló emelése áll, illetve a felsőfokú képzésekhez 
való hozzáférés javítása. E célok eléréséhez szükséges eszközök pedig a következőek: 

 El kell érni, hogy az oktatási rendszer teljes spektruma kezdve a kora gyerekkori fej-
lesztéstől az iskolai képzésen át a felsőoktatásig, beleértve a szakmai és a felnőttkép-
zést is, minél szélesebb körben elérhető legyen, és ezáltal a rendszer képes legyen 
biztosítani a lakosság megfelelő képzettségi színvonalát, és ebből fakadóan a maga-
sabb munkaerő-piaci alkalmazkodó képességét. 

 A tudásalapú gazdaságban szükséges kulcskompetenciák kifejlesztése. 

 Rendszeressé váljon a fiatalok és az oktatók képzési mobilitása. Az általános és szak-
mai képzés nyilvánossága és megfeleltethetősége kiemelkedő jelentőségű – ennek 
keretében szükséges a nemzeti képzési keret-rendszerek bevezetése, rugalmas kép-
zési utak, a képzők és a munka világa közötti partnerség fejlesztése. A tanítói hivatást 
szintén látványossá kell tenni.  

 A felsőoktatás szintén meg kell újulnia, és nyitnia kell a nem hagyományos profilok 
felé. A felsőfokú vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal rendelkezők arányának eme-
lése.  

 Célzott intézkedéseket kell a tagállamoknak tenni a korai iskola elhagyások kivédésé-
re – a lemorzsolódási arányt jelentősen csökkenteni kell. 
  

A Stratégia megvalósulásának érdekében, illetve azzal összhangban a Bizottság egy sor leg-
később 2020-ra elérendő célkitűzést javasol.82 Ezek közül a legfontosobbak az alábbiak 

 a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának 75%-ra növelése; 

 a bruttó hazai termék (GDP) 3%-ának kutatásra és fejlesztésre való fordítása; 

 az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése és a felsőoktatási oklevéllel 
rendelkezők arányának 40%-ra való növelése; 

 a szegénység által veszélyeztetett lakosok számának 20 millióval való csökkentése. 

 

                                                 
81

 A hazai szakmapolitikai reflektálások kapcsán lásd bővebben In: Kenderfi Miklós Partnerség határok nélkül – 
Társszerző Farkas Tibor. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Budapest, 2012. 
82

 A Bizottság feladata az előrehaladás nyomon követése. Éves jelentéseket mutat be, beleértve a stabilitási és 
konvergencia programok megvalósításáról szóló jelentéseket is. 
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8.2. A magyar oktatás- és foglalkoztatáspolitika várható tendenciái 

 
Az elmúlt években elkezdődött, és jelenleg is tartó közigazgatási, illetve oktatásigazgatási 
reform eredményeképpen alakult ki a jelenlegi oktatási struktúra, melynek konszolidációs 
időszakát éljük pillanatnyilag.83 
Az oktatáspolitika irányvonalait leginkább a Széll Kálmán Tervben megfogalmazottak alapján 
lehet megismerni. Eszerint a leghangsúlyosabb igény az oktatáspolitika kialakítása során, 
hogy a képzési szerkezetet a munkaerő-piaci igényeknek kell alárendelni. Ebből az alaptétel-
ből kiindulva a Terv határozottan kijelenti, miszerint a jelenlegi oktatási rendszer, illetve isko-
laszerkezet átalakítása feltétlenül szükségessé vált, mivel az nyilvánvalóan nem szolgálja a 
munkaerőpiac igényeit. Az új oktatáspolitikai célkitűzés szerint csökkenteni kell a gimnáziumi 
beiskolázásokat, és evvel párhuzamosan az államilag támogatott helyek számát is jelentős 
mértékben kívánja a kormány mérsékelni a felsőoktatásban.84 A szakközépiskolai képzések 
aránya feltehetően nem változik jelentősen a jövőben. A jelenlegi struktúra szerint az összes 
középfokú képzésben részt vevők aránya a következő: 

 A szakiskolákban tanulók aránya: az összes középfokú oktatásban részt vevők 23,8% 

 A szakközépiskolákban tanulók aránya 41,6% 

 A gimnáziumban tanulók aránya 34,6% 
 
A 2015-re prognosztizált struktúra szerint a legnagyobb mértékben a szakiskolai beiskolázá-
sokat kell növelni, hogy e tanulók aránya a 35%-ot elérje. Ebből következően a másik két 
képzési formában résztvevő tanulók arányát csökkenteni kell, azonban nem egyenlő mérték-
ben, hanem tekintettel a felsőoktatás tervezett szűkülésére elsősorban a gimnáziumi tanuló-
létszámot kell visszaszorítani 25%-ra, és a szakközépiskolákban tanulók arányát mérsékelni 
40%-ra.  
 
Mindezekből egyértelműen kitűnik, hogy már a közeli jövőben a szakképzés kiemelt priori-
tást fog élvezni, és az oktatáspolitika hangsúlyos célja lesz – illetve már jelenleg is az, azon-
ban hatását tekintve talán még nem érezhető – a szakképzésben való részvételi arány jelen-
tős növelése. Ehhez természetesen a jelenlegi szakképzési rendszernek sok tekintetben meg 
kell újulnia, ami elsősorban a piacképes tudás megszerzésének a lehetőségét jelenti. Ennek 
természetesen feltétele a piaci igények feltérképezése, és szakképzés rendszerének ezen 
igényhez igazítása. 
 
Az állami irányítás eszközrendszerével tehát befolyásolható a munkaerő kínálat jövőbeni 
összetétele, mely a munkaerőpiac szerkezetét alapvetően határozza meg. A népesség iskolá-
zottsági adatainak előrejelzése tehát fontos információ a munkaerő-piaci szereplők számára. 

                                                 
83

 E strukturális átalakulás folyamatában feltétlenül ki kell emelni néhány új intézményi elemet. Ilyenek különö-
sen a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az Oktatási Hivatal, a 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal valamint a Megyei Képzési és Fejlesztési Bizottság. 
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 2009 és 2012 között a szakképzettek körében folyamatosan nőtt a további szakképzésben, szakirányú to-
vábbképzésben való részvétel igénye, ezzel párhuzamosan a felsőfokú tanulmányok egyre kevésbé szerepeltek 
a tervek között. 2013-ra viszont jelentősen csökkent a szakiskolákban tanulni vágyók aránya, míg a felsőokta-
tásban való tanulás igénye növekedett. Az érettségit adó képzésekben való részvétel tervei pedig még mindig 

igen hangsúlyosan jelennek meg a pályakezdők körében (A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 

– 2013: MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet, Budapest). 
 



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar  
Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

90 

 

Az itt tárgyaltakkal összefüggésben meg kell jegyezni, hogy az oktatás-politikai reformok bár 
megvalósításuk már megkezdődött, csak késleltetve fogják éreztetni hatásukat, és a demo-
gráfiai trendek, illetve más jelenleg nem látható egyéb események is (mint gazdasági fellen-
dülés, vagy esetleg recesszió) nagymértékben hatással lesznek a jövő nemzedékeinek iskolá-
zottsági szintjére. Mindazonáltal néhány éve készült egy tanulmány melynek célja a népes-
ség iskolázottsági szintjének előrejelzése 2020-ig, és témánk szempontjából megkerülhetet-
len e a kutatás a főbb megállapításainak ismertetése.85 
 
Hermann Zoltán és Varga Júlia kutatásuk alapváltozatában azt mutatták be, hogy hogyan 
alakulna a népesség iskolázottsága akkor, ha „minden ugyanúgy menne tovább”, vagyis vál-
tozatlan lenne a szabályozási környezet, és a viszonyrendszer minden szereplője ugyanúgy 
viselkedne, mint ahogyan a 2000-es évek elején. 
Az előrejelzés alapváltozatának eredményei szerint az alacsony iskolázottságú népesség 
számának, és arányának csökkenése 2010 után lassabb ütemben folytatódna, mint a koráb-
bi, a 2000 és 2010 közötti évtizedben. A 25-64 éves, a legjobb munkavállalási korban lévő 
népességben a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 2001 és 2010 között több 
mint 10 százalékponttal csökkent, 36 %-ról 24 %-ra. 2010 és 2020 között az arány további öt 
százalékponttal csökkenne. A szakmunkás/szakiskolai végzettségűek aránya 2000 és 2010 
között 4 százalékponttal növekedett a 25-64 éves népességben. 2010 és 2020 között az 
arány gyakorlatilag nem változik, 27 % körül állandósul. Demográfiai okokból, a népesség 
csökkenése következtében ez azt jelenti, hogy a szakmunkás/szakiskolai népesség száma 
nagyjából 100 ezer fővel csökken 2010 és 2020 között. A legalább érettségivel rendelkező 
népesség arányának növekedése hasonló ütemben folytatódik 2010 és 2020 között is, mint 
2001 és 2010 között. A növekedés mindkét időszakban nagyjából 6 százalékpontnyi. 2020-ra 
a legalább érettségizettek aránya 55%-ra emelkedik a 25-64 évesek között. A legalább érett-
ségizettek száma 2010 és 2020 között pedig 200 ezer fővel nő. 
A 25-64 éves népességben az érettségizettek aránya, és száma is mindvégig növekszik 2000 
és 2020 között, de 2010 és 2020 között a növekedés valamivel kisebb ütemű, mint a megelő-
ző évtizedben, 3 százalékpontnyi a korábbi 4 százalékpontnyi növekedéssel szemben. A 
szakmunkás/szakiskolai végzettségűek száma és aránya is nőtt 2000 és 2010 között, de 2010 
után az arány növekedése megáll, és így a csökkenő népességszám miatt csökkenni kezd a 
szakmunkás/szakiskolai végzettségűek száma. Érdemes megjegyezni, hogy a legjobb munka-
vállalási korúak között 2010-ig mind a szakmunkás/szakiskolai végzettségűek száma, mind 
aránya növekedett, több mint 400 ezer fővel, 4 százalékponttal holott – a középfokú tovább-
tanulási arányok iskolatípusok közötti átrendeződése miatt általánosan elterjedt és sokat 
hangoztatott véleményként jelent meg, hogy drámaian csökken a szakmunkás, illetve szakis-
kolai végzettségűek aránya. A nemek megoszlása szintén fontos jellemzője és meghatározója 
lehet az oktatási tendenciáknak. A hazai középfokú oktatásban a férfiak hosszú időszakon 
keresztül nagyobb arányban tanultak tovább szakmunkás/szakiskolai oktatásban, mint érett-
ségit adó képzésben. Ennek következtében 2000-ben a 25-64 éves népességben a férfiak 
között 18 százalékponttal magasabb volt a szakmunkás/szakiskolai végzettségűek aránya, 
mint a nők között. A 2000-es évek legelején a különbség még valamivel növekedett is, mivel 
2010-ig a férfiak között valamivel gyorsabban nőtt a szakmunkás/szakiskolai végzettségűek 
aránya, mint a nők között. 
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 Hermann Zoltán – Varga Júlia: A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig – Iskolázási 
mikroszimulációs modell (ISMIK). Budapest Munkagazdaságtani füzetek 2012/4, MTA KRTK-KTI, Budapesti 
Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék, Budapest 2012 
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2010 után viszont csökkenni kezdett ez a különbség, aminek a hátterében az a jelenség áll, 
miszerint 2010 után a férfiak között már csökken a szakmunkás/szakiskolai végzettségűek 
aránya, miközben a nők között az arány nem csökken. 2020-ban az előrejelzés alapverziója 
szerint a 25-64 éves férfiak 34, a nők 19 százaléka szakmunkás/szakiskolai végzettségű. Az 
érettségivel rendelkezők arányában az ellenkező tendencia figyelhető meg. A férfiak között 
nagyjából egyenletesen növekszik az érettségizettek aránya 2000 és 2020 között, míg a nők 
között 2010 után megállt azok arányának növekedése, akiknek a középiskolai érettségi a 
legmagasabb iskolai végzettségük. Ennek az az oka, hogy a nők egyre nagyobb arányban ta-
nulnak tovább érettségi után. A két nem közötti különbség az érettségizettek arányában a 
2000-ben megfigyelt 10 százalékpontról 5 százalékpontra csökken 2020-ra a kutatási előre-
jelzések alapján. 
A kutatás másik meghatározó részének tekinthető azon változat, melynek célja annak vizsgá-
latára, hogy milyen hatást vált majd ki a tankötelezettség 16 éves korra csökkentése, és a 
szakiskolai továbbtanulási arány 35%-ra való emelése (az érettségit adó középiskolák rovásá-
ra).  
A szimuláció eredményei azt mutatják, hogy az általános iskolai végzettségűek arányát a fia-
talabb korosztályokban 2-7 százalékponttal növelheti a tankötelezettségi kor csökkentése. 
Ha a középfokú lemorzsolódási arányok változatlanok maradnak, akkor a hatás nem túlságo-
san erős, ha azonban a lemorzsolódási arány másfélszeresére, a kilencvenes évek végének 
szintjére emelkedne, akkor drámai mértékű lenne. A szakiskolai végzettségűek arányát te-
kintve két ellentétes irányú hatásra számíthatunk. Egyfelől, a szakiskolai továbbtanulási 
arány emelése növeli az ilyen végzettségűek arányát, ahogyan ez a 20-22 évesek esetében 
2017-től, a 23-24 évesek esetében 2019-től kezdve közvetlenül látható változatlan középfo-
kú lemorzsolódási arány mellett. Ugyanakkor, ha a tankötelezettségi kor csökkentésével nő a 
középfokú lemorzsolódási arány, akkor ez a hatás a szakiskolai végzettségűek arányát csök-
kenti. Az eredmények azt mutatják, hogy összességében a tankötelezettségi kor leszállítása 
akár ellensúlyozhatja is a szakiskolai továbbtanulási arány növelésének hatását, azaz a szak-
iskolai végzettségűek aránya a kormányzati szándék ellenére nem feltétlenül nő majd szá-
mottevően.  
Mindezek természetesen előrejelzések, így csak a változások alapvető trendjeit képesek je-
lezni, ugyanakkor biztosan állítható ezen elemzések fényében, hogy amennyiben érdemi 
változásokat kívánunk elérni, ahhoz határozott reform-intézkedésekre van (lesz) szükség 
mind a szakképzés kiterjedésében, minőségében, vonzerejének növelésében. 
 
A KSH Népességtudományi Intézetének demográfiai prognózisai közül az alapváltozatot vi-
szonyításként kezelve 2020-ig folytatódik a népesség létszámának fogyása. Várhatóan 177 
ezer fővel csökken a népesség száma, míg 2050-ig több mint egymilliós létszámvesztéssel 
lehet számolni (lásd 1. sz. táblázat). Az előnytelen mennyiségi folyamatot kedvezőtlen struk-
turális 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. 

Magyarországon a Gazdaságkutató Intézet előzetes számításai szerint, a foglalkoztatási szín-
vonal 2011-2015 között összesen 3,2% körüli mértékben növekedik, amely évi átlagban 
0,6%-os növekedési ütemnek felel meg. A foglalkoztatottak száma 125-130 ezer fővel emel-
kedhet. A valamennyi feldolgozóipar ágazat létszámvesztő lesz egyrészt a technikai műszaki 
fejlődés, másrészt a teljesítmény követelmények növekedésének létszámkiszorító hatása 
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miatt. A technológiai váltásból adódó létszám megtakarítás felülmúl minden egyéb hatást. 
Ezen a területen nem reális számolni a részmunkaidős foglalkoztatás terjedésével sem. A 
létszám bővülésében az iparnak, a gazdasági szolgáltató és a szórakozás, kultúra, sport ága-
zatoknak az előző időintervallumnál is nagyobb szerepe lesz. A szabályozás és az ellenőrzés 
szigorodásából származó kedvező hatásra ebben az időintervallumban is lehet számítani. 

A gazdasági szolgáltatások ágazat létszámbővülését táplálja a magasan kvalifikált szellemi 
munka relatív olcsósága a fejlett országokhoz képest. Az ebben rejlő előnyök várhatóan ek-
kor teljesednek ki. A pénzügyi és biztosítási tevékenység ágazatban tovább folytatódhatnak 
az előző időszak tendenciái, tehát bizonyos területei létszám-leépítők lesznek a technikai, 
informatikai fejlődés következtében. A közösségi szolgáltatások ágazatai közül a közigazgatás 
és érdekvédelem létszáma csökken az államigazgatási reformmal és területi irányítási rend-
szer átalakításával, a határőrizeti feladatok átalakulásával kapcsolatosan. Az oktatási lét-
számkapacitás bővítését – a gyermekszám csökkenése ellenére – a felnőttképzés elterjedése 
indokolja, mindemellett egy további recessziós folyamat ezt gátolhatja. A munkavállalók fo-
lyamatos tudás-karbantartásában sok feladat van és még inkább az lesz a nyugdíjkorhatár 
emelésével összefüggésben, ami a jelenleginél nagyobb kapacitásokat igényel. Az egészség-
ügyi és szociális ágazatban továbbra is létszámbővítésre lesz szükség a népesség nem kielégí-
tő egészségi állapota és az öregedő népesség ellátása miatt.86  

Az EUROSTAT a foglalkoztatás várható alakulására is készített előrejelzése alapján a foglal-
koztatás-bővülés üteme uniós szinten lelassul 2010 és 2020 között a megelőző, kedvező kon-
junktúrával jellemezhető évtizedhez képest. Az átlagosan csak mintegy 0,3%-os növekedés 
csak mintegy harmada az ezredfordulótól a globális válság kezdetéig tartó időszakban ta-
pasztalt 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 ér-
heti el a csúcspontját, amikor 4 millió foglalkoztatottal számolnak. Ezt követően 2060-ig 
23%-os csökkenés szerepel az előrejelzésben. Ez a folyamat egyértelműen a népesség fogyá-
sával függ össze és nem érinti közvetlenül a foglalkoztatási szint alakulását, ami az egész elő-
rejelzési periódusban emelkedő. Az Unió 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 mun-
kanélküliség előrejelzése 2025-ig.87 A tanulmány három változatban (alap, pesszimista, op-
timista) fogalmazott meg prognózist. A kialakított modell, többek között figyelembe veszi 
GDP alakulását, a közfoglalkoztatást, a lakossági fogyasztást és megtakarításokat, a kor-
mányzati keresletet, a beruházások alakulását, a termelést, az exportot, az importot, az el-
számolásokat. Mindezek alapján: 

 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 
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Adler Judit (2008): A munkaerő-struktúra alakulása 2015-ig. Munkaerőpiaci kutatások. FSZH, Budapest 
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 Bakó T. – Uliha G. – Vincze J. (2014): Ágazati foglalkoztatás és munkanélküliség előrejelzése 2025-ig TÁMOP 
Műhelytanulmányok T/18 
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fog. Az ágazati foglalkoztatás alakulását tekintve, várhatóan a távközlés, szállítás ága-
zat fogja növelni a foglalkoztatását a legnagyobb mértékben. A mezőgazdaság foglal-
koztatás növekedése mögött valószínűleg a közfoglalkoztatás nagyobb aránya áll. A 
foglalkoztatás tekintetében a legnagyobb vesztes az oktatás és a közigazgatás, véde-
lem ágazatok lesznek, mindkét esetben 10 százalékpontos csökkenés várható 2012-
höz képest. 

 A pesszimista forgatókönyv alapján az ágazati foglalkoztatás arányváltozásai az alap-
változatéhoz 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 mezőgazda-
ság fogja legnagyobb létszámnövekedést felmutatni, mindkét ágazatban közel 5 szá-
zalékkal fognak többen dolgozni 2025-ig. 

 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 ága-
zat stagnál, míg az oktatásban és a közigazgatás és védelem ágazatokban csökkenni 
fog a foglalkoztatás. 88 

Magyarország 2014-től 2020-ig megfogalmazott foglalkoztatáspolitikai stratégiája össz-
hangban van az Uniós célkitűzésekkel. Ezen belül azonban számos specifikummal is bír. A 
stratégia végrehajtásának ex ante feltételei a következők: 

 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatot képessé kell tenni személyre szabott, aktív, 
megelőző jellegű munkaerő-piaci eszközök, szolgáltatások biztosítására, a leginkább 
veszélyeztetett csoportok számára is. 

 Stratégiai szakpolitikai keret a fiatalok foglalkoztatásának elősegítésére: az Ifjúsági 
Garancia bevezetésének megalapozása. 

 Az egy életen át tartó tanulás stratégiájának kidolgozása, melynek részét képezi a 
szakképzési rendszer minőségének és hatékonyságának fejlesztése. 

A stratégia a foglalkoztatáspolitikai célok és prioritások meghatározása figyelembe veszi a 
2014 utáni Európai Szociális Alapra (ESZA) vonatkozó rendelet tervezetének cél és prioritás 
struktúráját és a forrás felhasználásra vonatkozó előírásokat. Ezek alapján a foglalkoztatás-
politikai – képzési szakterület prioritásai a 2014-2020 közötti uniós programozási időszak-
ban 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.  
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 A fiatalok munkaerő-piaci integrációjának javítását az Ifjúsági Garancia bevezetése 
segítheti elő, mely számos támogatást, szolgáltatást magába foglal, pl. aktív munka-
erő-piaci eszközöket és szolgáltatásokat a fiatalok számára, gyakornoki programok, 
fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása, non-profit szervezetek fiatalok foglalkoz-
tatását segítő programjai.  

 Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szakképzés és felnőttképzés támoga-
tásával és fejlesztésének keretében a tervezett fejlesztések a duális képzés elterjesz-
tésének támogatását, a szakképzés minőségének javítását, felnőttképzési programok 
támogatását – kiemelten az alacsony iskolai végzettségűek és közfoglalkoztatottak 
foglalkoztathatóságának javítása érdekében –, valamint a felnőttképzés intézmény-
rendszerének fejlesztését célozzák. 

 A munkavállalók és vállalkozások munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javí-
tását célzó tervezett fejlesztések a munkahelyi rugalmasság ösztönzésére, a kisgyer-
mekek rugalmas, napközbeni ellátásának fejlesztésére, a be nem jelentett munkavál-
lalás elleni küzdelemre, a munkaegészségügy és munkabiztonság fejlesztésére, vala-
mint a szociális partnerek programjainak támogatására irányulnak.  

 A szociális gazdaság fejlesztése keretében a foglalkoztatáspolitika a társadalmi vál-
lalkozások fejlesztésére, illetve tranzitfoglalkoztatási programok támogatására fóku-
szál. Emellett a nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjainak támo-
gatását is tervezi a szakterület.  
 

Kapcsolódóan az EURÓPA 2020 intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elvárásaihoz a 
hazai foglalkoztatáspolitikai stratégia indikátorként a foglalkoztatási rátát a 20-64 éves kor-
osztály körében 75 százalékban, a korai iskolaelhagyókét 10%-ra való csökkentésében, a 30-
34 éves korosztályban a felsőfokú végzettségűek arányát 30,3%-ban határozta meg.89 

A Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO) 2013. február 
28-án döntött az Ifjúsági Garancia (Youth Guarantee) létrehozásáról. A tanácsi ajánlás  ér-
telmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy „valamennyi 25 év alatti fiatal a munkahe-
lye elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapos időszakon belül 
színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati 
képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön”. 
 
Magyarországon az Ifjúsági Garancia részeként a – Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében – 
már bevezetett és általánosan garantált támogatás mellett célzott, az elhelyezkedést és/vagy 
a megfelelő képzettség megszerzését segítő támogatásra is szükség van a munkaerő-piaci 
szempontból hátrányos helyzetű fiatalok elhelyezkedéséhez. Ebben a foglalkoztatáspolitika 
eszköztára mellett az iskolarendszerű oktatás és szakképzés eszközei is nélkülözhetetlenek. 
Az Ifjúsági Garancia hazai bevezetésének célja, hogy a Munkavédelmi Akcióterv általános, 
minden 25 év alatti fiatal számára elérhető támogatását kiegészítve, segítse a hátrányos 
helyzetű fiatalokat a megfelelő képzettség megszerzésében és a munkába állásban, ezáltal 
megelőzze a fiatalkori munkanélküliség hosszú távon ható, az egyént és a társadalmat egy-
aránt érintő negatív következményeit.  
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 Magyarország 2014-20 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása. 
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A tervezett intézkedés célja, hogy a 25 év alatti munkaerő-piaci szempontból hátrányos hely-
zetű fiatalok számára a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) a programba való bejelent-
kezést követő 4 hónapon belül garantáltan felkínáljon valamilyen konkrét segítséget, vagy 
támogatást az elhelyezkedéshez, a munkatapasztalat-szerzéshez vagy az oktatásba, szakkép-
zésbe való be/visszalépéshez. Tekintettel arra, hogy az erőforrásokat az elhelyezkedéshez 
ténylegesen segítségre szoruló fiatalokra szükséges koncentrálni, az intézkedés azokra a 
munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű (pl. alacsony iskolai végzettségű, tartósan 
munkanélküli) fiatalokra fókuszál, akik nem vesznek részt szakképzésben, vagy nappali tago-
zatos iskolarendszerű oktatásban. Az Ifjúsági Garancia által érintettek köre évről évre válto-
zik, bővül az iskolarendszerből frissen kikerülő fiatalokkal, a 25 éves korhatárt elérők pedig 
kiesnek a célcsoportból.90 
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9. A pályakezdők munkaerő-piaci helyzetének várható alakulása a 
régióban 2025-ig 

 
A globális világ jelentős gazdasági, technológiai és kulturális változásokat eredményez a kö-
vetkező 10 évben.91 Gazdasági előrejelzések szerint a század közepére a gazdasági súlypont 
Ázsiába tevődik át. A keleti országok robbanásszerű fejlődésével csak akkor tudunk Európá-
ban versenyezni, ha  információs technológiákra alapozott tudásalapú gazdaságot építünk. 
Ebben kiemelkedő szerepe van az oktatásnak, szakmai képzésnek. A következő 20 évben az 
információtechnológia dinamikus bővülése miatt fontos lesz az adattárolás, a szélessávú ösz-
szekapcsolás, a szoftverfejlesztés. A kommunikációs technológia korában a tudás legyőzi a 
távolságot. Fontos lesz a klímaváltozás hatásainak enyhítése, ennek technológiai megoldása.  
A digitális gazdaság alapja a tudásalapú társadalom. A tudást gazdaságilag jövedelmezően 
kell hasznosítani. Az oktatás is globalizálódik napjainkban. Ez igaz földrészek, országok kö-
zött, de országon belül is. Az új technológiák fejlesztésére, kezelésére megfelelő végzettségű 
emberek kellenek. A kiélezett világversenyben, az egyénnek egyre fontosabb szerepe lesz.  
Ez a gazdasági háttér rá nyomja bélyegét a munkaerőpiacra. A tudás felértékelődik, ehhez 
képzettség szükséges – vagyis aki nem tanul, az lemarad. A tanultság még inkább munkaerő-
piaci szükségletté válik az egyén és a gazdaság számára is. A gazdag és szegény országok, 
rétegek közötti szakadék tovább mélyül, amennyiben nem tudunk felzárkózni a technikai 
fejlődéshez, nem kerülünk be a gazdaság véráramába. Ehhez tőke és befektető kellene. A 
tőke akkor jön, ha többek között megfelelő humán erőforrás biztosítéka van.  
 
A munkaerőnek mennyiségben és minőségben rendelkezésre kell állni a fejlődő gazdasági 
folyamatokhoz. Azonban a demográfiai kedvezőtlen folyamatok miatt folyamatosan csökken 
a népesség, s ezzel a munkaerőpiacra belépők száma is. A fiatalok későbbre tolódó életkez-
dését figyelembe véve a munkakezdők jelentős részben a 20. életév utánra tevődik.?? A 
Ratkó-korszak szülöttei pedig jelentős számú nyugdíjba vonulása 2025-re 100 000 fő deficitet 
jelent a munkaerőpiacon. A becslések alapján 2025-re országosan kb. 320 ezer fővel csökken 
a munkaképes lakosság száma, s a 0-24 évesek is kb. 225 ezerrel lesznek kevesebben, tehát 
az utánpótlás is jelentős fogyást mutat.92 Ezzel szemben a nyugdíjasok száma kb. 300 ezerrel 
növekedik. A népesség folyamatos öregedésének, a munkaerő-piacon lévők számának fo-
lyamatos zsugorodása mélyreható következményeket jelent a nyugdíjrendszerben, a közle-
kedésben, a szolgáltatások összetételében, a lakhatásban is. A fiatalok egyre későbbi belépé-
se, az egyre kitolódó nyugdíjkorhatár miatt meghosszabbodott részvétel a munkaerő-piacon 
jelentős változásokat eredményez. Becsült adatok a nyugdíjba vonulók és a munkaerőpiacra 
belépők számának különbségéről: 2020-ban: -71 295 fő, 2030-ban: -308 429 fő, 2040-ben: -
426.028 fő.  
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 MTA Jövőkutatási Bizottság: Magyarország 2025 
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 Mindemellett a népsűrűség is alacsony, tartósan az országos átlag alatti a természetes szaporodás, többnyire 
negatív a vándorlási egyenleg, e téren alig várható változás. A területi fejlődés, a térszerkezeti átrendeződés 
nagyban függ a térség foglalkoztatási és demográfiai viszonyaitól. A gazdaság/népesedés kölcsönhatása erős, a 
népességszerkezet torzulása idővel a gazdasági folyamatok gátja lehet. A népesség elöregedése, a cigánynépes-
ség növekedése, a térség  vagyoni és szellemi szegregálódása mellett ez annak is következménye, hogy a migrá-
ció a területi kiegyenlítődés ellen hat. 
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41. sz. grafikon: Munkaerőpiacról kilépők és belépők várható alakulása Magyarországon 
2015-2040 között/fő 

 
Forrás: KSH 
 
 
A munkaképes népesség jelentősebb fogyása várható a következő 10 évben. Egyrészt a ke-
vesebb születés szám eredménye, másrész az elvándorlásé. A globalizáció hatásaként is a 
fejlődés központjai a városok, térségi központok lesznek. Az aprófalvak egyértelmű veszte-
sei a technikai fejlődésnek, s vele együtt a munkahelyteremtésnek. Könnyebben mozog, aki 
tanultabb, nyelvet beszél, ezért az ő elvándorlásuknak nagyobb esélye van, míg a hátrányos 
helyzetű, alacsonyabb iskolai végzettségű rétegekből kimutathatóan alacsonyabb a mobili-
tás. Ezt figyelembe véve a régió gazdaságfejlődése érdekében szükséges lenne megállítani 
azt a negatív spirált, amely a többségében hátrányos kistérségek szakképzetlen, főként roma 
népességének további növekedését, a szakmunkaerő és az értelmiségiek elvándorlását jelen-
ti. Ez a folyamat eljuthat oda, hogy a régió nem tud humánkapacitással kiszolgálni egy na-
gyobb befektetőt. Ez végleges leszakadást eredményezhet. 
 
A dél-dunántúli régióban az országosnál kedvezőtlenebb demográfiai folyamatok tapasz-
talhatóak. A természetes népességfogyás elmúlt 10 éves, 20% körüli adatai a következő 
években is megmaradnak. Ez mellett jelentős az országon belüli vándorlás is, ami az elmúlt 
évtized során háromszorosára nőtt, a külföldre vándorlók száma pedig ötszörösére. Megyén-
ként húsz ezer főre becsülik azok számát, akiket az állandó járatok rendszeresen hoznak-
visznek a külföldi munkavállalásra. 93A régión belül Pécsen és Kaposváron már nagyobb érté-
keket mutat a többi megyei jogú városnál. A három megyei központ közül egyedül Somogy 
megyénél egyenlíti ki a bevándorlás a természetes fogyást. Tolna megyében Paks vonzereje 
tovább növekedik a beruházással. 
 

 
9.1. Gazdaság és az átalakuló munkaerőpiac hatásai a régióban 

A nemzetközi és hazai munkaerő-piaci környezetet számos tényező befolyásolja. Társadalmi 
meghatározottsága alapján lényeges, hogy mekkora a rendelkezésre álló népesség a munka-
erőpiacon; milyen elvek és szociális stratégiák hatnak az emberekre, a jólétre és az életszín-
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vonalra; mennyire érvényesül a szociális biztonság; létezik-e társadalmi és szakmai mobilitás. 
Gazdasági tényezőit vizsgálva alapvető a piacgazdasági elvek (emberi erőforrás hatékonyság 
és megtérülés stb.) érvényesülése; a megfelelő emberi erőforrások rendelkezésre állása; a 
racionalitás és rugalmasság; a kereslet – kínálat viszonylagos egyensúlyának biztosítása a 
gazdaság növekedésével. Ugyanakkor a gazdasági növekedés önmagában nem oldja meg a 
foglalkoztatás területén jelentkező összes problémát. Nem teremt elegendő munkahelyet, és 
sok esetben, amit teremt, nem abban a struktúrában, ahogyan a munkaerő rendelkezésre 
áll. A munkaerőpiacot többféle módon szegmentálhatjuk (globális, ágazati, területi, munka-
erő-piaci szereplők). Esetünkben a felülstrukturált és a globális munkaerőpiac a lényeges, 
amellett, hogy a munkaerőpiac Európa szerte átalakulóban van.94  

A szakiskolák szakmák szerinti kibocsátása a szakképzettek kínálatának egy fontos szeg-
mensét adja. A versenyszektor és a közszféra várható munkaerő-piaci igénye pedig a szak-
képzettek iránti kereslet fontos részei. A jelenlegi magyar szabályozási feltételek és kor-
mányzati koncepció kitüntetett szerepet tulajdonít a szakképzés fejlesztésének. E törekvések 
elérésének egyik legfontosabb eszköze a kínálat és a kereslet jobb összhangjának megterem-
tése azáltal, hogy szakmánként próbálja a jövőbeni kínálat mennyiségét a becsült (feltétele-
zett) jövőbeni kereslet mennyiségéhez igazítani.95 
 
A gazdaság, foglalkoztatás, munkaerőpiac, szakképzés egymásra épülő, összefüggő fogalmak. 
Magyarországon a szakképzés megbecsültsége jelentősen elmarad Európa és a világ államai-
tól. A szakképzés megbecsültségének hiánya az alacsony fizetésekhez is köthető. Jól kimu-
tatható összefüggés van a munkaerő-piaci megbecsültségnél a szakképesítéssel szemben az 
érettséginek és a diplomának. Az érettségivel rendelkezők 20%-os, a diplomások több mint 
kétszeres bérelőnyt élveznek Magyarországon, míg az európai átlag az előbbinél 8%, az 
utóbbinál csak 50%. Ez a bérelőny az utóbbi 10 évben Magyarországon másfélszer olyan 
mértékben növekedett, mint az uniós országoknál.96 
 
A szakiskolai képzést kevéssé vonzóvá teszi az a helyzet is, hogy a szakmai végzettségű em-
berek vannak kitéve jobban a munkaerőpiac változásainak. A munkanélküliek között arányuk 
az elmúlt években tovább növekedett, melynek oka lehet az is, hogy alacsonyabb általános 
képességeik miatt, nehezebben működtetnek sikeres vállalkozást, és tartanak lépést az új 
technikai kihívásokkal. A statisztika szerint az új rendszerű szakiskolai képzésben alacso-
nyabb, a régi szakmunkás képzőben végzettek között a legjelentősebb az álláskeresők száma 
az általános iskolát végzettek után. 
 
A szakmunkások nagyobb munkanélküliségének másik oka a gazdasági szerkezet is. A vál-
lalkozások 98%-a mikro- kis- és középvállalkozás (94% mikro!), s ők alkalmazzák a foglalkoz-
tatottak 71%-át. A kkv érzékenyebb a piaci mozgásokra, kevésbé tudja, akarja finanszírozni a 
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 A “nem strukturált munkaerőpiac” alapvetően az ipari segéd és betanított munkák körében, az alacsony vagy 
semmilyen szaktudást nem igénylő munkakörökben van jelen. Erre a munkaerőpiacra jellemző, hogy a munka-
adó és a munkavállaló kapcsolata a legkevésbé intézményesült (alkalmi munkák, szezonális munkák, fekete 
munkák piaca). A felső szegmens a megfelelő szakmai képzettséget feltételezi, magas követelményeket tá-
maszt, igen erőteljes intézményesüléssel párosulva. Csoba Judit (2006): Foglalkoztatáspolitika. Debreceni Egye-
tem, Debrecen 
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 Szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása – 2011: MKIK Gazdaság és Vállalkozás-
kutató Intézet, Budapest 14. p. 
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 A szakképzés Magyarországon, ReferNet országjelentés 2012. 
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munkaerő képzését, fejlesztését, mert megvan az a veszélye is, hogy ha tanultabb, elmegy a 
multihoz magasabb fizetésért. 
A nyugdíjba vonulók pótlása mellett új munkahelyek is létrejönnek, amelyek már magasabb 
tudást igényelnek.97 Várhatóan a legtöbb igény a technikusi és a szakmai végzettségű szak-
emberekre lesz. Uniós előrejelzés szerint e képzettségűek aránya 36%-ról 44%ra emelkedik, 
ugyanakkor az alacsony képzettségűek aránya 31%-ról 14%-ra fog csökkenni. A felsőfokú 
végzettségűek aránya 30-ról 39%-ra emelkedik majd várhatóan 2025-re. A versenyelőny kul-
csa tehát továbbra is az ember, a munkavállaló. Ezáltal a képzésnek, szakképzésnek kiemel-
kedő szerepe lesz továbbra is a munkaerőpiac és a gazdaság szempontjából, és hosszú távú 
stratégiai eszköz. 
 
A foglalkoztatás távlati megítélésében több nehézséggel találkozunk. Egyrészt a globális 
vonatkozások, másrészt a nemzeti gazdaságok helyzete befolyásoló tényező. Hazai tekintet-
ben a lokális tényezők határozzák meg a mindennapokat annak ellenére, hogy az ország je-
lenlegi (2014) állapotában jellemzően elkülönül a nemzetközi nagyvállalatok, a kis- és közép-
vállalkozások köre. Utóbbiak fejlesztéséhez információ, a munkaügyi szervezet segítsége, a 
munkaerő-kölcsönzés rendszere ad lehetőséget. A személyi alkalmasság, érdeklődés, moti-
váció, önismeret mellett a képzési feltételek, a képesítés szintén része a foglalkoztatást érin-
tő személyes és társadalmi kérdéseknek. Mindemellett a foglalkoztatás bővítéséhez és a 
munkavállalók alkalmazkodóképességének és versenyképességének javításához szükséges a 
valós reálgazdaság igényeinek és a növekedési potenciállal rendelkező ágazatok képesítési 
szükségleteinek megfelelő és ahhoz rugalmasan igazodó, versenyképes tudást biztosító kép-
zési és egész életen át tartó tanulási rendszer megteremtése.  
 
A Dél-Dunántúli Régió leszakadó, az ország legkevésbé iparosodott régiója, közlekedési 
peremhelyzete komoly fejlődési korlát.98 Kevéssé vonzó külföldi befektetőknek, alacsony a 
tőkevonzó képessége. Baranya megyében például 2012-ben 19 162 alkalmazottat találunk az 
iparban, közülük 17 090 a teljes munkaidőben foglalkoztatott. Az 1980-as évekig Baranya és 
Tolna megye gazdaságában a bányászat jelentős súlyt alkotott. 2012-re a bányászat, kőfejtés 
területén 31 vállalkozás működik, ebből 30 társas, 1 pedig egyéni vállalkozás. A bányá-
szat/kőbányászat 100 főt foglalkoztat, közülük 51 a fizikai, 39 a szellemi állományú, a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott 90 fő.99   
A szolgáltatások területén vezető szerepű a turizmus (gyógyfürdők, borászat, gasztronómia). 
A mezőgazdaságban, különösen Somogy megyében országos átlag feletti az egy lakosra jutó 
bruttó hozzáadott érték. A régió ágazati problémája, hogy a feldolgozóipar aránya országo-
san a legalacsonyabb. A kitörés egyik alapja a modern feldolgozóipar fejlesztése lehetne. 
Ehhez jelentős humánerőforrásra lenne szükség, hiszen az ipartelepítés alapfeltétele ma már 
a szakképzett munkaerő megléte, képzési háttere. A megye elöregedő lakosságú, ahonnan a 
tanult emberfők egyre nagyobb arányban vándorolnak el.  
A térség jellemzően aprófalvas szerkezetű. Egyre nagyobb fejlettségi különbség figyelhető 
meg a városok vonzáskörzetében és az aprófalvas peremterületek között. A régióban  a leg-
hátrányosabb kistérségek 24%-ot tesznek ki.  
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 Krisztián Béla (2013): Válság és tartós foglalkoztatás hosszútávra – a bányászat a Dél-Dunántúlon. In: A válsá-
gok természetrajza kiutak és alternatívák. A válságok és a válságkezelés szociológiai és humánpolitikai aspektu-
sai.  Szerk. Szretykó György. Comenius. Pécs. 2013. 347-358. 
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A régió fejlődő szakmai területei a gépipar, elektronika, a fémmegmunkálás, s újként jelent-
kező IT ipar. Az élelmiszeriparban kevés a technológiai fejlesztés, így a termékek jelentős 
része alapanyagként, feldolgozatlanul hagyja el a régiót. Az egészségügyi ágazaton belül erős 
motor a pécsi egyetemi képzés, s az ahhoz kapcsolódó szociális és egészségügyi szolgáltatók, 
és gyógyturizmus kiszolgálása. A környezetipar területén is a kkv-k fejlesztéséhez komoly 
akadály a tőkehiány, hiszen a hulladékgazdálkodás, a szennyvízkezelés vagy a megújuló 
energiaforrások gyártása is jelentős beruházást igényelne. A jelentős német autóipari beru-
házásokból a régióba nem jött egy sem. Nem csak nagy összeszerelő üzemek nem épültek, 
de a beszállítói körbe is csak néhány vállalkozás tudott csatlakozni.100 
 
A turizmus területén kiemelkedik a gyógy és borturizmus. A vendégéjszakák száma alapján 
a magyarországi turizmus döntő része ilyen településekhez kötődik. A kereskedelmi szállás-
helyek forgalmában a külföldi foglalások több, mint 90%-a, a belföldinek több, mint 70%-a 
kapcsolódik ezekhez a településekhez. 26 gyógyvíz és 12 gyógyfürdő mellett 5 borvidék 
vonza a látogatókat, melyből kiemelkedik a Balaton part. A statisztikai adatok alapján a tu-
rizmus által érintett településeken magasabb a foglalkoztatás, alacsonyabb a munkanélküli-
ség, az idegenforgalmi adó bevétele segíti a településeket. Magasabb a regisztrált vállalkozá-
sok száma, melybe beletartoznak a gyógyturizmushoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatás, 
valamint a kereskedelem, a vendéglátás, szálláshelyhez kötődő vállalkozások is. A Balaton 
part kivételével csökken a látogatók száma, az úthálózat fejletlensége miatt a megközelítés 
sem egyszerű.101  
 
Beruházáskor elsőként vizsgálják a szakember és az utánpótlás kínálatot, hiszen ez befolyá-
solja a versenyképességet és a minőséget. Jelentős kihívás lesz a régió előtt a befektetők ide 
vonzása, melyhez szükséges a jó iskola és szakmaszerkezet az oktatásban, és a rendelkezésre 
álló munkaerő. A most készülő gazdaságfejlesztési stratégiák az elkövetkező 7 éves fejleszté-
si időszak kiemelt feladatának tekintik a befektetői vonzerő emelését. Jelenleg 25-30 ezer 
munkahely hiányzik a régióból. A fejlesztéseknél mindenképpen szempont lesz, hogy a régió 
jelenlegi munkaerőpiaca csak szűk körben tud kiszolgálni tudás intenzív iparágat. Cél inkább 
a magas számban jelen lévő alacsony kompetenciájú pályakezdők foglalkoztatása lehetne. 
Ezt erősíti az is, hogy az itt működő vállalkozások nem önálló fejlesztések eredményeit gyárt-
ják, hanem megrendelésre beszállítók. A gazdaságfejlesztések célként jelölik meg a termelés 
növelését egyrészt a helyi gazdaság újra iparosításával, illetve új cégek betelepítésével, más-
részt a foglalkoztatás növelését, melynek alapja a jó képzési rendszer, illetve az átképzést 
biztosító felnőttképzési háttér. 
 
Külön kell említeni a Paks II. fejlesztést, melynek építési ideje jelentősen befolyásolja a kö-
vetkező 10 év régiós gazdaságát, foglalkoztatását. Az építés, majd a működtetés kiszolgálása 
a szakképzés nagy kihívása.  
A régió munkavállalói jelentős részben alkalmazottak. A vállalkozói réteg gyenge tőkeerejű 
és alacsony számú, melyben sok a kényszervállalkozás. Kiemelt uniós cél a következő 7 éves 
ciklusban a vállalkozóvá válás erősítése. A kevés szakmai tapasztalat, a vállalkozói, üzleti is-
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meretek, készségek alacsony foka, a stratégia gondolkodás hiánya miatt is nagy a szelekció a 
„tényleges” vállalkozásoknál. 
 
SWOT analízis: 
 
 

Erősségek Gyengeségek 

 Rendelkezésre áll egy viszonylag nagy létszá-
mú szabad munkaerő. 

 A régió szakképzési rendszere kiépült, alkal-
mas lehet a minőségi képzésre, a megfelelő 
munkaerő-utánpótlás biztosítására. 

 A komplex munkaerő-piaci programok ha-
gyományosan jó eredményeket produkálnak. 

 A régióban található két egyetem meghatáro-
zó a K+F+I területén. 

 Javuló infrastruktúra segíti az elsődleges pia-
con a munkahelyteremtést, a foglalkozásbő-
vítést. 

 Kedvező agrár-ökológiai potenciál. 

 A felsőfokú végzettségűek közül folyamato-
san nő a foglalkoztatottak aránya. 

 Továbbra is kedvezőtlen a demográfiai hely-
zet.  

 A helyi munkaerőpiac beszűkült, és alulszeg-
mentált, ebből adódóan magas a kifelé irányu-
ló munkavállalási migráció. 

 A potenciális szabad munkaerő egyharmada 
csak alapfokú végzettséggel rendelkezik. 

 Igen jelentős a munkaerő-piaci hátrányokkal 
bíró, kockázati csoportokhoz tartozó munka-
nélküliek száma (pl.: pályakezdők). 

 Alacsony aktivitás és foglalkoztatás a legtöbb 
munkaerő-piaci csoportban. 

 Területi egyenlőtlenségek, kilenc kistérség 
munkaerőpiacának elsorvadása. 

 Kevés lehetőség nyílik a közfoglalkoztatásból 
az elsődleges munkaerőpiacra kijutni. 

Lehetőségek Kockázatok, veszélyek 

 A szociális gazdaság fejlesztése. Szociális szö-
vetkezetek létrehozása, mint a hely foglalkoz-
tatási közösségek fejlesztésének lehetősége. 

 Fenntartható, bevonó és mobilizáló faluválla-
latok létrehozása. 

 A Paksi Atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó, 
foglalkoztatást növelő lehetőségek. 

 A régióba irányuló és a foglalkoztatás fejlesz-
téséhez kapcsolódó források megfelelő allo-
kációjának hatékonyabb felhasználása. 

 Foglalkoztatási paktumok újraszervezése. 

 A meglévő ipari parkok kiajánlása, területen 
kívüli gazdasági szervezetek bevonása. 

 Az M6-os továbbépítése elősegítheti a foglal-
koztatás bővülést. 

 Rugalmas (atipikus) foglalkoztatási formák 
elterjesztése. 

 A duális képzés elterjesztésének támogatása. 

 Munkahelyek hiányában, az alacsony bérszín-
vonal miatt tovább nő a migráció, különösen 
az LHH területeken. 

 A közfoglalkoztatásból az elsődleges munka-
erőpiacra való átmenet alacsony aránya miatt 
a munkavállalók tömege ragad be az alul-
szegmentált munkaerőpiacon. 

 Egy nagyobb mértékű részmunkaidős foglal-
koztatás negatív hatással lehet a normál fog-
lalkoztatásra. 

 A duális képzés gyakorlati helyeinek száma 
kevés, ezáltal a szakképzésben résztvevő fiata-
lok közel fele nem kap megfelelő képzést. Fel-
erősödhet a szelekció és a diszkrimináció. 
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9.2. Egyes szakmacsoportok előrejelzései a régióban 
 
A termelési tényezők közül legfontosabb a munkaerő, ennek mennyiségi és minőségi kínála-
ta meghatározó a gazdaság fejlődése és az egyén boldogulása szempontjából. Csak a maga-
san képzett munkaerő képes értéket termelni a tudásalapú gazdaságban, ahol magas minő-
ségi elvárások vannak.102  
Mire képezzünk? – kérdésre a válasz nem egyszerű még, ha általános irányelveket szeret-
nénk megfogalmazni, akkor sem. Alap a termelés, szolgáltatás, a közszféra kiszolgálása. A 
képzési rendszernek ehhez kell igazodnia. Itt azonban figyelembe kell venni a technikai fejlő-
dést, ma még felmérni is lehetetlen kihívásait. Ennek egyik következménye, hogy ennek ke-
zelésére csak szakmailag magasan képzett munkaerő kell. A másik hatása, hogy egyre keve-
sebb élő munkával oldható meg a termelés, vagyis egyre kevesebb munkaerő kell. A másik 
probléma, mely a dél-dunántúli régiót kiemelten érinti, mit lehet kezdeni ebben a folyamat-
ban az alacsony képzettségű, hátrányos helyzetű emberekkel. A vidéki lakosság számára a 
mezőgazdaság területe, a szociális gazdaságok erősítése adhat erre megoldást, míg városok-
ban újabb lehetőségként merül fel a kulturális és kreatív ipar vállalkozási tevékenységének 
kiszolgálása. A kérdést tovább bonyolítja, hogy a szakképzési rendszer újabb átszervezés 
előtt áll 2015 januárjától, illetve folyamatosa probléma a középfokon belüli szerkezeti meg-
oszlás is.  
A gazdaság fejlődése és az iskolaszerkezet nem megfelelő összhangja is okozza a folyamatos 
szakember hiányt egyes szakmákban. A hiányszakmákat a Megyei Fejlesztési és Képzési Bi-
zottságok állapítják meg évente. Az elmúlt évek döntései alapján kirajzolódik azon szakmák 
köre, melyben folyamatos a munkaerőhiány. Az élen a gépipari szakmák vannak, melyek or-
szágos hiányszakmák is egyben: gépi forgácsoló, hegesztő, ipari gépész (géplakatos), épület- 
és szerkezetlakatos, szerszámkészítő. Az építőipari szakmák a válság ellenére a hiányszakmák 
között vannak: ács, kőműves és hidegburkoló, bádogos, villanyszerelő, asztalos. A mezőgaz-
daságban szintén a gépész terület adja az egyik hiányt, a mezőgazdasági gépész szakmában, 
de a gazda és a kertész szakmák is bekerültek, hogy a gazdálkodáshoz szükséges alapok elsa-
játíthatók legyenek támogatással. Somogyban az elektronikai műszerész, Tolnában a női sza-
bó, Baranyában a húsipari termékgyártó és a vájár szerepel a kiemelt szakmák között, mely a 
helyi ipar kiszolgálása mellett, új beruházások kiszolgálását is jelenti. Így a mohácsi vágóhíd 
indításához 300 hentes, a komlói, nagymányoki, mecseki bányafejlesztéshez vájárképzés 
szükséges.103 A kiemelt szakmákban a tanulók iskolai ösztöndíjat kapnak azért, hogy tanul-
mányaikhoz fokozott motivációt kapjanak.  
 
Nagy lehetőség rejlenek még az egyetemi K+F fejlesztésekben, ha az innovációs fejlesztésbe 
a helyi vállalkozások be tudnának kapcsolódni. A régió gyenge gazdasága, a magánszektor és 
a kkv gyenge tőkeereje kevéssé alkalmas munkahelyeket teremtő fejlesztésekre. A működő 
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 A mecseki területre kifejezett bányászati tevékenységgel a Calamites Kft. és a Wildhorse Hungary tervezett 
beruházásokat. A feketekőszén többcélú hasznosítása régtől kutatott. Tüzeléstechnikai előkészítettsége vagy 
vegyi felhasználása, a gáztartalom különböző módon történő kinyerése és hasznosítása több megközelítés 
tárgya. A mecseki kőszén egyik tulajdonsága, hogy a széntelepek jelentős mennyiségű (földtanilag 53 m
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/t-ra 

prognosztizált) szénhez kötött metángázt is tartalmaznak, a kitermelhető CH4 mennyisége 120 Mrd m
3.

.  Bár 
kinyerésére vagy földalatti elégetésére az eddigi kísérletek eredménytelenek voltak, a hazai és a nemzetközi 
kutatások integrációja utat nyithat a tartós hasznosítás felé, amit 2014 végén a váraljai elgázosítás várhatóan 
igazolni fog (Krisztián B.).   
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tőke idevonzását nehezíti a nem megfelelő úthálózat, valamint a szállítási feltételek fejlet-
lensége (vasút, reptér, kikötő). Az erőforrás utánpótlás is évek óta problémát jelent a fejlődő 
gépipari ágazatokban, hiszen a régió nagyobb cégeinél folyamatos a külföldi vendégmunkás-
ok, belföldi ingázók jelenléte (hegesztő, CNC programozó, mérnök).  
A jövőben kiemelkedő szerepe lesz az elérhetőségnek, ebben a közútfejlesztés mellett az 
infokommunikációs fejlesztéseknek lesz nagy szerepe, mely feloldja a határokat, s növeli 
többek között a távmunka lehetőségét is.  
 
A foglalkoztathatóság javítása érdekében kiemelt szerepe van a pályaválasztásnak, hiszen 
a gyorsan változó környezetben nehéz eligazodnia szülőnek, gyereknek, tanárnak egy-
aránt. Ezért is lényeges a kamarák újabb feladata, melyben ezen a területen erősítik rugal-
masabb, a célcsoportokat könnyebben elérő programjaikkal a munkaügyi központok eddigi 
tevékenységét. 
A foglalkoztatási mutatók szerint a szakképzett fizikai, illetve a diplomás szellemi munkakö-
rök is folyamatosan bővülő létszámkereslettel számolhatnak. A GVI előrejelzése alapján, kö-
zéptávon a feldolgozóipari és a szolgáltató cégek jeleznek létszámbővítést a régióban. Csök-
kenést csak az építőipari cégek terveznek.104  
 

42. sz. grafikon: A létszámváltozások alakulása a régióban  

 
Forrás: MKIK-GVI 
 
A pályakezdők elhelyezkedését több kutatás is vizsgálja, ennek ellenére pontos hazai elhe-
lyezkedési adatokat nem lehet teljes bizonyossággal mérni, mivel a legtöbb frissen végzett 
szakember nem helyezkedik el azonnal és a munkaügyi központokban sem regisztráltatja 
magát.105 Többen nem legális munkát végeznek, vagy külföldön dolgoznak, a hazai statiszti-
kai rendszerekből kimaradnak. A hangsúlyozottan reprezentatív, és becslésekre is hagyatko-
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 Például: Dávid János (2006): Munkaerő piaci igények és a szakképzési rendszer közelítése. Juhász Ágnes – 
Juhász Judit – Borbély-Pecze Tibor Bors (2009): Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel 
rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei. Makó Ágnes (2012): A pályakezdő szakmunkások munkaerő-
piaci helyzete – 2013.  

Várható létszámváltozás rövid és hosszútávon a 4 fő gazdasági ágazatban a dél-dunántúli 

régióban
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zó vizsgálatok szerint tanult szakmájában Magyarországon legfeljebb 10-20%-a helyezkedik 
el a pályakezdő szakmunkásoknak, az Unió nyugati területein pedig 40-50%-a. Az egyes tér-
ségek vizsgálatánál megállapítható, hogy minél fejlettebb gazdaságilag, annál nagyobbak 
ezek az arányok.106 Ugyanakkor az MKIK GVKI szerint a tanult szakmájukban elhelyezkedők 
aránya 2009 és 2010 között a legjelentősebb mértékben az építészet (31%-ról 37%-ra), az 
elektrotechnika-elektronika (19%-ról 37%-ra), az élelmiszeripar (20%-ról 51%-ra) és a ven-
déglátás idegenforgalom (36%-ról 53%-ra) szakmacsoportban nőtt. A kutatás a leglényege-
sebb csökkenést a közlekedés (34%-ról 18%-ra), valamint a kereskedelem-marketing és üzleti 
adminisztráció (32%-ról 18%-ra) szakmacsoportban mutatta. 2010 és 2011 között a tanult 
szakmájukban elhelyezkedni tudók aránya viszonylag jelentősen nőtt a gépészet (35%-ról 
46%-ra) és az elektrotechnika-elektronika (37%-ról 46%-ra) szakmacsoportokban, a legna-
gyobb visszaesést pedig az élelmiszeripari szakmák jelentették. Összességében azonban az 
adatelemzés azt mutatta, hogy az utóbbi évben csak nagyon enyhén mérséklődött a nem 
saját szakmájukban elhelyezkedő szakképzettek aránya, amely 2011-ben körülbelül 66%-ra 
tehető (2009-ben 70%, 2010-ben pedig 67% volt a megfelelő adat).107 Mindemellett a kere-
sett szakmák és a romló pozíciójú foglalkozások is viszonylag jól követhetők.108 

 
10. sz. táblázat: Támogatott szakmák a régióban 2013/14 és a 2014/15 tanévekben 

 
2013/14 tanév 2014/2015 tanév 
Baranya Somogy Tolna Baranya Somogy Tolna 
ács, bádo-
gos, 
gépi forgá-
csoló, 
hegesztő, 
ipari gépész, 
kertész, 
kőműves és 
hidegburko-
ló, 
szerszámké-
szítő, 
szociális 
gondozó és 
ápoló, vil-
lanyszerelő 
 

bádogos, 
épület és 
szerkezetla-
katos 
gépi forgá-
csoló, 
hegesztő, 
ipari gépész, 
kőműves és 
hidegburko-
ló, mező-
gazdasági 
gépész 
szerszámké-
szítő, 
szociális 
gondozó és 
ápoló, vil-
lanyszerelő 
 

épület és 
szerkezetla-
katos, gaz-
da, 
gépi forgá-
csoló, 
hegesztő, 
ipari gépész, 
kőműves és 
hidegburko-
ló, mező-
gazdasági 
gépész 
szerszámké-
szítő, 
szociális 
gondozó és 
ápoló, vil-
lanyszerelő 
 

ács, bádo-
gos, épület- 
és szerke-
zetlakatos, 
gépi forgá-
csoló, he-
gesztő, 
ipari gépész, 
kertész, kő-
műves és 
hidegburko-
ló, szociális 
gondozó és 
ápoló, vil-
lanyszerelő 

épület- és 
szerkezetla-
katos, gépi 
forgácsoló, 
hegesztő, 
ipari gépész, 
karosszériala-
katos, kőmű-
ves és hideg-
burkoló, me-
zőgazdasági 
gépész, szer-
számkészítő, 
szociális gon-
dozó és ápo-
ló, villanysze-
relő 

épület- és 
szerkezetla-
katos, gaz-
da, gépi for-
gácsoló, 
hegesztő, 
ipari gépész, 
kőműves és 
hidegburko-
ló, mező-
gazdasági 
gépész, 
szerszámké-
szítő, szociá-
lis gondozó 
és ápoló, 
villanyszere-
lő 

Forrás: www.eduline.hu 
                                                 
106

 Munkaerő-piaci Tanulmány (munkaerő-piaci igények, gazdasági mutatók, beiskolázási ajánlások megfogal-
mazása (2011). CREATÍV, Kaposvár 
107

 Az elhelyezkedési arány a szakiskolában való végzést követő 9 hónapban a tanult szakmájukban elhelyezke-
dő tanulóknak a szakmában végzett teljes évfolyamhoz képest vett arányát jelenti. 
108

 Székács Tamás (2012): Munkaerő-piaci barométer 2013. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Budapest 
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A fenti táblában felsorolt foglalkozások egy része hiányszakmaként is jelentkezik. A tartósan 
hiányszakmák kialakulásában számos ismert tényező játszik közre. 109 Többek között ilyen az 
európai uniós átlaghoz viszonyított jelentősen átlag alatti bérezés. Ugyanakkor említést ér-
demel, hogy néhány munkakörben egyszerre mutatkozik munkaerő-kereslet és - felesleg, 
vagyis a jellemzően betöltetlen munkakörök mellett, a megszűnő munkakörök között is sze-
repelnek. Ennek fő oka a területileg (megyénként, régiónként) eltérő és a gazdasági struktú-
raváltozásokkal is összefüggő keresletváltozás. Az elmúlt öt évet figyelembe véve szinte azo-
nos szakmákról, szakmacsoportokról beszélhetünk (megyénkénti összehasonlítását lásd 5-6. 
sz. melléklet). E szakmák nemcsak Magyarországon vagy az érintett megyében számítanak 
hiányképesítésnek, hanem az Európai Unióban is. Különösen meghatározó a CNC gépi forgá-
csoló, a minősített hegesztő, az ács-állványozó, burkoló szakmák iránti kereslet. Mindez azzal 
is jár, hogy megnőtt a külföldi munkavállalás iránti hajlandóság a pályakezdő fiatalok köré-
ben.  
A 2012-ben mért migrációs potenciál (ide értve a háromfajta migrációs terv halmozott 
arányszámát is, ami 2012-ben 19%) a valaha mért legmagasabb értéket mutatja, így már 
minden ötödik magyar felnőtt azt tervezi, hogy rövidebb-hosszabb időre külföldre költözik. A 
migrációs tervet fontolgató társadalmi csoportok közül kiemelendő, hogy minden második 
30 év alatti magyar felnőtt, azaz a 18-29 évesek közel fele gondolkodik így.110  
Az európai célországok közül a legtöbben Németországot, Ausztriát és az Egyesült Királysá-
got választanák. Területünkön Baranya, Bács-Kiskun??, Tolna megyék közül különösen ez 
utóbbi megye az ahol az országosnál nagyobb álláskeresési mutató jelentkezik. Ezt támasztja 
alá az MKIK GVKI kutatása, amely elemezte a külföldi munkavállalással kapcsolatos keresések 
forgalmát a Google Trends alapján.111 
 

                                                 
109

  Mártonfi György szerint (Hiányszakmák. Educatio 2011/3 pp. 374–386.): „A hiányszakma megnevezés hiva-
talos terminussá – jogilag is megkülönböztető kategóriává – 2006-2007-ben vált, amikor az új OKJ melléklete-
ként régiónként megnevezték „a hiányszakmákat”, és képzésükhöz előnyöket is társítottak. 2007 második felé-
től a hiányszakma jelentése megkettőződött. Ettől kezdve kétfajta hiányszakmáról beszélhetünk. 2007 nyarán 
fogadták el a közoktatási törvény azon módosítását, amely végül a térségi integrált szakképző központok 
(TISZK) gyors megalakulásához vezetett.” Mindemellett megfogalmazott olyan gondolatokat is, amely szerint 
egy-egy jelzett hiány relatív hiátusként jelentkezik. „A munkáltató ugyanis erősen érdekelt abban, hogy na-
gyobb hiányt jelezzen, és ezzel próbáljon nagyobb, állami pénzen kiképzett kínálatot generálni. A nagyobb kíná-
lat ugyanis lenyomja az árakat, kiszolgáltatottabb helyzetbe hozza a munkakeresőt, a vállalkozónak pedig jó 
esetben válogatásra is van lehetősége.” Az MTA KTI kutatói hosszú távú felmérések adatainak elemzése után 
arra a következtetésre jutottak, hogy a szakmunkások jelentős része általános (kulcs-) kompetenciáinak ala-
csony szintje miatt kopik ki a szakmunkás munkakörökből. Ez pedig nem mennyiségi hiányra, hanem a képzés 
minőségi hiányosságaira utal (Kézdi Gábor, Köllő János, Varga Júlia (2008) Az érettségit nem adó szakmunkás-
képzés válságtünetei. Munkaerőpiaci Tükör. MTA KTI.). 
110

 Magyarok külföldi munkavállalása: TÁRKI Omnibusz felvétel 2012. március 
111

 A kutatók a Google Trends rendszeréből különálló idősorokként gyűjtötték le a lehetséges célországokhoz 
kapcsolódó keresési kifejezések forgalmát A Google Trends rendszere lehetőséget biztosít olyan idősoros ada-
tok letöltésére, amelyek a különböző keresési kifejezések lekérdezésének gyakoriságát jellemzik a Google kere-
sőszolgáltatásában, amennyiben az adott keresési kifejezés forgalma meghalad egy bizonyos, a Google által 
meghatározott küszöbértéket. Az adatok aggregáltsági szintje leszűkíthető országokra, sőt, bizonyos országo-
kon belül regionálisbontásban is elérhetőek. Időben a Google Trends 2004 januárjáig visszamenően képes a 
keresési gyakoriságok elemzésére, a forgalom mértékétől függően havi vagy akár heti szinten is. 
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A fenti adatok nem azt jelentik, hogy Tolna megyéből mindenki Németországba akar munkát 
vállalni, hanem 100-as értékkel az a területi egység – Magyarországon megye – jellemezhető, 
ahonnan a legtöbb lekérdezés indult a vizsgált kifejezést (Németország + munka stb.) illető-
en.112  
A szakképzési rendszerből adódóan a pályakezdő fiataloknak lehetőségük nyílik az 
EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő kiváltására, amely eligazodást nyújt a külföldi munka-
adók és képzőintézmények részére az OKJ-s szakképesítések között. A bizonyítványnál jóval 
részletesebb dokumentum alapján könnyebben fogadhatják el a Magyarországon megszer-
zett szakképesítést.113 2005 óta több, mint ötszörösére emelkedett a kiállított bizonyítvány-
kiegészítők száma, és 2012 júliusáig majdnem 66 000 darabot állítottak ki a vizsgaszerve-
zők.114 A gyors növekedést mutatja, hogy 2007 márciusában még csak 1065 fő, 2010 meg-

                                                 
112

 Például: Németország munka + németországi munka + külföldi munka Németország + Németország állás + 
német munka + németországi munkák + munka Németországban + németországi állás + németországi állások + 
német állás. 
113

 Az EUROASS bizonyítvány-kiegészítő eligazodást nyújt a külföldi munkaadók és képzőintézmények részére az 
OKJ-s szakképesítések között. A bizonyítványnál jóval részletesebb dokumentum alapján könnyebben fogadhat-
ják el a Magyarországon megszerzett szakképesítést. A bizonyítvány-kiegészítő olyan információkkal szolgál az 
szakképesítéséről, amelyek az eredeti bizonyítványban nem kerülnek kifejezésre: 

 Az adott képzésbe való belépési követelmények, 

 Megszerzett készségek és kompetenciák, 

 Osztályzási rendszer, 

 Továbbtanulás lehetséges következő szintje, 

 Gyakorlati és elméleti órák aránya, 

 Elvégzett óraszámok. 
A bizonyítvány-kiegészítő azonban nem helyettesíti az eredeti bizonyítványt és nem jelenti a végzettség auto-
matikus elismerését.  
114

 Karvázy Eszter: Europass trendek Európában - változások itthon (2012). In.: Országos Szakképzési Tanévnyitó 
2012/2013. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Budapest 62-64. p. 
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egyező hónapjában pedig 25685 fő élt a bizonyítvány-kiegészítő lehetőségével.115 Mindebből 
az is következik, hogy a munkavállalási migráció miatt csökken a vizsgált szakmacsoportban a 
pályakezdők potenciális száma. 
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2013/2014 évben végzett felmérése alapján a pályakez-
dők foglalkoztatására irányuló keresett foglalkozások a következők: termék összeszerelő, 
máshova nem sorolt mérnök, anyaggazdálkodó, ipari foglakozású, gép-összeszerelő, gé-
pészmérnök, ügyfélkapcsolati foglalkozású, húsfeldolgozó, mezőgazdasági és ipari gépkar-
bantartó, kereskedelmi ügyintéző, lakatos, forgácsoló, hegesztő, lángvágó, fémmegmunkáló, 
szakács, pék, jogász, magasan képzett ügyintéző. 

 
A régióban legjelentősebb igény továbbra is a gépipari szakmákban a gépi forgácsoló,  
hegesztő, géplakatos, szerszámkészítő, szerkezetlakatos szakmák iránt van, míg a mezőgaz-
daságban is hiány a gépész, de a húsipari termékgyártó is. Az építőipar területén a jó szaktu-
dású villanyszerelő, kőműves, ács, festő is hiány a piacon. A szakképzett fizikai szakmák terü-
letén folyamatosan jelennek meg az újabb technológiák, anyagok. A piacon maradás alapfel-
tétele a folyamatos tanulás, mert csak így tudnak lépést tartani a fejlődéssel, megőrizni ügy-
feleiket, állásukat. Egyre nagyobb teret nyernek a különféle gépek, melyeknél egyre gyako-
ribb lesz az informatikai vezérlés, programozás.  
 
A gépgyártás és elektronika további fejlesztése létfontosságú. Az infokommunikációs, elekt-
ronikai és elektrotechnikai ipar fejlesztése egyetemi kutatásokkal összekapcsolva erősödhet. 
Ezen a területen a gyakorlati tudású mérnökből jelentős hiány van, főként, mert a Nyugat-
magyarországi fejlesztések elszívják őket. Ezen a területen várható az egyik legdinamikusabb 
fejlődés, s elhelyezkedési lehetőség. 
 
A turizmus minden területén (vadászat, horgász, bor, konferencia, kulturális, kerékpár, 
gyógy, termál, gasztro, öko, falusi,) fejlesztések várhatók. A régióval foglalkozó országos és 
regionális programok víziói prioritásként fogalmazzák meg a turisztikai szektor szerepét és 
fejlesztési lehetőségeit. A dokumentációk turisztikai szaknyelvre lefordítható tanulságai úgy 
fogalmazhatók meg, hogy a turizmus töltse be gazdaságfejlesztő funkciói mellett a terület- és 
vidékfejlesztésre, valamint az életminőség-javítására gyakorolt hatását. E funkcióknak csak 
komplex módon, a külső környezetével és a belső szakmai kapcsolatrendszerével integráltan 
képes megfelelni. 
A fejlesztéseknél a régióban tovább erősödnek az egészségmegőrző, megelőző gyógy-
turizmushoz kapcsolható programok.116 A turizmushoz kapcsolódó munkaterületeknél, így a 
szállodai szolgáltatásnál: szállodai menedzser, szobaasszony, recepciós szükséges. A kapcso-
lódó vendéglátásnál szakács, pincér, cukrász, vendéglős szakmákban szívja fel a pályakezdő-
ket. Komplex fejlesztés várható a Balaton parton és az Ős-Dráva programban. A működteté-
séhez is szakmunkaerő kell ugyancsak a turizmus, vendéglátás, szállodaipar területén. Na-
gyobb eséllyel indulnak a nyelvet beszélő, informatikai tudással rendelkező végzősök.  
 
                                                 
115

 Forrás: http//nrk.nive.hu 
116

 A Dél-dunántúli fejlesztési programokban, a fürdőhelyek különböző terveiben, a Pécsi Tudományegyetem 
(PTE) stratégiai programjaiban, az egyes karok terveiben is több helyt szerepel a turizmus, gyógy-turizmus, az 
egészségipar lehetőségeinek jobb kihasználása, feltételei megteremtése. Ebben a 2014. év jelentős fordulat, 
folyik a harkányi  a Balneológiai épület bővítése, ezzel az intézményi bázisnövekedés további iránya nyílik meg 
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A vendéglátás mellett a kereskedelem továbbra is a legnépesebb szolgáltató szakmaterület 
marad. Ezen a területen a legnagyobb a mozgás, melyet erősít a szezonális jelleg is. A keres-
kedelem területén folyamatosan igény van nem csak az eladókra, mely az egyik legkereset-
tebb szakma marad továbbra is, de a szállításnál a vezetőkre, illetve a raktározásban korsze-
rű logisztikai ismeretekkel rendelkezőkre is.  
 
Az úthálózat fejlesztése a fejlődés alapkérdése. Az elérhetőség és a szállítási lehetőségek 
fejlesztése meghatározó a gazdaság és a turizmus szempontjából is. Logisztikai központok 
kiépítését tervezik többek között a mohácsi kikötő fejlesztésével. A légi fejlesztés két régiós 
bázisa Taszár és Pogány. A vasúthálózat modernizálása szükséges a gyorsabb elérés érdeké-
ben. A szállítás-raktározás, a logisztika területe az egyik dinamikusan fejlődő terület. A meg-
valósításnál az építkezések, útfejlesztés igényel nagyobb mértékben alacsonyabb képzettsé-
gű, de építőipari szakmunkaerőt is.  
 
Nagy területet érint az egészségügy és a szociális terület. A foglalkoztatottak 14 %-a dolgozik 
itt. A nyugdíjba vonulás és a jelentős elvándorlás miatt nagyobb lehetőségei vannak a pálya-
kezdőknek az egészségipar, a humán-egészségügy területén. A szociális ellátás erősítésére 
egyrészt az öregedő társadalom, másrészt a hátrányos helyzetű, különösen a roma lakosság 
segítése miatt lesz szükség. A készülő fejlesztési elképzelésekben ezen ágazatoknak jelentős 
szerepet szánnak, melyek alapul szolgálnak az uniós források lehívására a helyi fejlesztések 
segítésére. Az egészségügy területéről az egyik legjelentősebb az elvándorlás, ennek minősé-
gi pótlása nagy feladat. A gyógyvizek hasznosításához kapcsolódó egészségügyi szolgáltatá-
soké lehet a másik fejlesztendő terület, mely szinergiában van a turizmussal. A régión belül is 
Baranyában van jelentős képzési bázisa e területnek. Az itt végzettek elláthatják a régiós 
utánpótlást.  
 
Az oktatási ágazatban egyre nehezebb lesz elhelyezkedni a demográfiai csökkenés, az iskola-
szerkezeti átalakítások és a minősítési rendszerek megerősítése miatt. Hiányterület továbbra 
is a szakmai oktató a középfokú képzésekben, illetve a reáltárgyak oktatói.  
Jelenlegi tendencia alapján az elbocsátások jelentős része a vállalkozásoknál van, míg a mun-
kaerő felvétel – főleg a közmunkának köszönhetően- a költségvetési szervezetnél jelentős.  
 
A közigazgatás, belügyi- rendészeti pályák folyamatos munkafelvevők az időnkénti létszám-
stopok ellenére is. Ma már itt is legalább középfokú iskolai végzettséget kérnek. A pénzügyi 
ismeretek és az adminisztratív szolgáltatás jelenleg is az egyik legnépesebb csoport a foglal-
koztatásban. Egyrészt az állami, pénzügyi szektor a mindennapok elengedhetetlen részesei, 
így szakember utánpótlásra folyamatosan szükség van a régióban is. Másrészt a vállalkozások 
fejlesztése kiemelt uniós elvárás és támogatási terület, ahol e terület szakemberei nélkülöz-
hetetlenek. 
 
A környezeti és klímaváltozással járó kihívások kezeléséről egyre többet szó esik. A klíma-
változáshoz kapcsolódóan erősödik a környezet védelme, a vízgazdálkodás, a szennyvízkeze-
lés, a hulladékhasznosítás kiemelt fejlesztése. A környezetvédelem egyik alapja a gépipar, 
tehát a végzősöknek ezen a területen is van elhelyezkedési lehetősége, másrészt az alacso-
nyabb iskolázottságúakra is szükség van. A felmelegedés hatására ellensúlyozni kell a termő-
föld, vízbázis, az erdők és az élővilág védelmét. Az alternatív energiatermelés erősítése, a 
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megújuló energiaforrásokban rejlő adottságok kiaknázása tovább erősödik a régióban is, 
melyhez szintén gépész, épületgépész végzettségűek szükségesek. 
 
A mezőgazdaságban a szántóföldi művelés és erdőgazdálkodás mellett a szőlő- és gyümölcs-
termesztés jelentősége tovább növekszik, szoros összefüggésben a turizmussal. Élővizeink, 
tavaink, kiemelten a Duna,  a Dráva és a Balaton szállítási és halászati szempontból jelentő-
sek. Az élelmiszer biztonság és ezzel kapcsolatban a mezőgazdasági termelés és helyi feldol-
gozás lehet.-ezt nem értem A borászat, szőlészet, hal- és vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 
szakember szükségletét a régió iskolái biztosítják. Ezen a területen lesz leginkább lehetőség 
az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők foglalkoztatására. 
 
A térség adottságait figyelembe véve erősíteni kívánják a helyi, családi gazdaságok fejlődé-
sét, a zöldség és gyümölcstermesztés, a kertészeti ágazat növelését, melynél a termálvizek 
adta lehetőségeket is ki lehet használni. A helyi kistermelői piacok erősítése, gyógy- és fű-
szernövény termesztés és kereskedelme. Az ökogazdaság erősítése, termelő- kereskedelmi 
hálózatok kiépítése,-ez utóbbi 2 mondat sem értelmes, befejezetlen. 
Szociális gazdaságok117 létrehozásával a munkanélküliek, a nehezen elhelyezkedők integrál-
hatóak a munka világába, foglakoztatást, tudásuk fejlesztését és tanácsadást biztosítva szá-
mukra. Ezek lokális szinten működnek a piaci szektorok között, helyi szükségletekre reagál-
nak, új munkahelyeket teremtenek, és jövedelmet generálnak. Megfelelő támogatással idő-
vel önfinanszírozóvá válhatnak. A szociális szövetkezet a foglalkoztatáspolitikai és a vidékfej-
lesztési problémák mérséklésének egyre szélesebb körben terjedő új formája. Szakmai terü-
leteik a gyümölcs, gyümölcslé-feldolgozás, farekeszek készítése, mosodai szolgáltatás, virág-
kötészeti segédanyagok gyártása, idősgondozás, közterületek gondozása, stb. 
 
A régió várhatóan legnagyobb munkaerő igényét a Paks II. beruházás jelenti. A nukleáris 
energia alkalmazásához, az atomerőmű biztonságos üzemeltetéshez olyan hozzáértés és 
szakmai kultúra szükséges, amelynek megtartása, illetve továbbfejlesztése az ország szellemi 
potenciáljának megtartását-erősítését is szolgálja. Az atomerőmű élettartamának meghosz-
szabbítása és az új építkezés olyan gyakorlati problémák megoldását követeli meg, amely a 
fizika, kémia, anyagtudomány, a logisztika és más tudományok eredményeinek alkalmazását 
igényli, bizonyos területeken a továbbfejlődést inspirálja. A paksi perspektíva egyben szemé-
lyi és szervezeti karrierként is tekintendő. A kellő szakképzettség meg- és fenntartása kettős 
feladat. Egyrészt az oktatási-képzési rendszer kibocsátási feltételeihez kapcsolódik, másrészt 
az egyéni életutak szakmai karrierterveivel, alkalmaival, lehetőségeivel függ össze. A követ-
kező 10 évben várható az építési szakasz, mely jelentős munkaerő igénnyel lép fel a régió 
területén és a határos megyékben is. A Lévai-projekt keretében történt előzetes kutatások 
feltárták az építkezés nagyságának megfelelő szakember szükségletet. Egyrészt az építőipari 
szakmákban lehetőséget ad az elhelyezkedésre, másrészt a gépipari szakmákból van jelentős 
igény nem csak az építés, de az üzembe helyezés és a működtetés területén is. A diplomás 
állomány és mérnöki foglalkoztatás is lehetőség a fiataloknak is. A szakképzett munkaerőből 
a hagyományos gépipari szakmákból (CNC forgácsoló, géplakatos, hegesztő) és villanyszere-
lőből prognosztizálható a legnagyobb igény. Félő, mint utaltunk is rá, hogy a jobb kereseti 
lehetőségek reményében a már működő cégektől elvándorol a képzettebb munkás, mely a 
termelés és a minőség megtartására veszélyes. 
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 Dr. Frey Mária: Szociális gazdaság Kézikönyv 
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Kiemelt figyelemmel kell tekinteni ezekre a szakmákra, melyek már eddig is a hiányszakmák 
közé tartoztak, s a minőségi utánpótlás kineveléséhez az iskolai képzés alapozása is kevés. Az 
iskolát követően több éves munkavégzéssel szerzett gyakorlat, minősítő vizsgák után lehet 
csak jó szakember, például a hegesztő szakmában. Mindemellett egyöntetű vélemény, hogy 
a nagyberuházás járulékos hatásai kedvezőek lennének a térségre. A szakemberek megold-
hatónak tartják az infrastruktúra, a szolgáltatások, a szociális környezet fejlesztését. A szol-
gáltatási, szociális, közigazgatási szakemberszükségletet a térség tanintézetei, felsőoktatási 
intézményei biztosítani tudják.  
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11. Összegzés 

 
 
A demográfiai folyamatok miatt jelentősen csökken az utánpótlás létszáma. Ez egybeesik a 
Ratkó-korszak szakembereinek nyugdíjba vonulásával, mely lehetőséget biztosít a pályakez-
dők elhelyezkedésére. Racionálisan gondolkodva a pályakezdők munkaerő-piaci esélyei 
2025-ig növekedni fognak. 
 
A Dél-dunántúli oktatás, képzés alapváltozatában megállapíthatjuk, hogy a kétezres évek 
kezdetét követően döntően a vállalkozások helyzete, a piaci kereslet változása befolyásolja 
az aggregált továbbtanulási trendeket. Az iskolai kínálat mennyisége pedig legalább középtá-
von (vö. a szerkezeti változásokat, a TISZK-ek megjelenését, a folyamatos átrendeződést Türr 
István Kutató Központ, Klebelsberg fenntartó rendszer, iskolák szalmaszerkezet-váltása, a 
duális képzés, MKIK igényei, stb.) megpróbálta rugalmasan követni a kereslet változását. 
Ugyanakkor a képzési rendszer folyamatos átalakulása és jogszabályváltozása nehezíti a mi-
nőségi képzés megvalósítását, s hogy a végzős fiatalok a munkaerő-piaci elvárásoknak meg-
felelő tudással kerüljenek ki a munkaerő-piacra. A technikai fejlődés következtében a tanulás 
az egyén és a társadalom érdeke. A tudásalapú gazdaságban könnyebben kapnak álláslehe-
tőséget a mélyebb informatikai tudású, idegen nyelvet beszélő fiatalok. Következésképpen 
az érettségit követő szakmatanulás megkönnyíti a pályakezdők elhelyezkedését. 
 
A foglalkoztathatóság javítása érdekében kiemelt szerepe van a pályaválasztásnak, hiszen a 
gyorsan változó környezetben könnyebb eligazodást ad szülőnek, gyereknek, tanárnak egy-
aránt. A pályaorientációs rendszer szervezett és egyénre szabott segítséget kell, hogy nyújt-
son mind a fiatal pályakezdő korosztálynak, mind pedig a felnőttek különböző célcsoportjai-
nak a sikeres pályaválasztás elősegítése érdekében. Az életpálya tanácsadás elméleti és gya-
korlati tevékenysége négy szinten különíthető el: lokális (helyi), regionális (térségi), nemzeti 
(országos) és európai (nemzetközi) szinten. A helyi szint igényeivel és elvárásaival kapcsola-
tos döntéseket minden esetben elsősorban az adott környezet sajátosságai alapján hozzák 
meg. Erre a szintre sorolhatók az oktatási intézményekben végzett szakmai szolgáltatások, 
illetve a földrajzi régiók szerint kialakított központok munkálkodása is. A helyi igényeknek 
kell tükröződniük az iskolák által végzett pályaorientációs-pályaválasztási nevelés során is (az 
elmúlt másfél évtized nemzetközi gyakorlata is ezt példázza), amelyben minden esetben ki-
emelt helyet kapnak a társadalmi-gazdasági környezettel kapcsolatos ismeretek.  

Számolni kell azzal, hogy új generációk jelennek meg: fiatalok eltérő munkaszemlélettel, más 
kompetenciákkal és egyéni készségekkel (soft skills), valamint a közszolgáltatásokkal szem-
ben támasztott eltérő elvárásokkal. A fiatalok egy technológiával és információval átitatott 
világban nőnek fel; ezeket intuitív, intelligens módon kezelik. A közösségi hálózatok, a virtuá-
lis kompetenciaszerzés és a párhuzamos feladatvégzés (multi tasking) mind részét képezi 
személyes fejlődésüknek. Ezzel egy időben a foglalkoztatás új formái jelennek meg. Az állami 
foglalkoztatási rendszerek klasszikus szolgáltatásnyújtási szerepének el kell tolódnia a segítő, 
coach- és irányító (facilitating, coaching, conducting) szerep felé. Az irányítás itt két dolgot 
takar: egyrészt a kínált szolgáltatással kapcsolatos és a partnerségek számára nyújtott irány-
mutatást, valamint azok menedzselését, ösztönzését, koordinálását és minőségbiztosítását, 
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másrészt (online) eszközök rendelkezésre bocsátását és az egyéni pályafutás-
menedzsmentet támogató elsődleges szolgáltatásokat.118 

A fejlődés jelen szakaszában meghatározó a szakképzés, amelynek célja a munkaerőpiac és a 
gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesíté-
sével történő megszerzésének biztosítása, a globális és a nemzetgazdaság igényeinek kielégí-
tésére egyaránt alkalmas, rugalmas, a foglalkoztathatóságot elősegítő szakképzési rendszer 
működésének elősegítése. A szakképzési reform alapján a szakmacsoportos és a szakmai 
alapozás, valamint a szakképzés területén a gazdaság és a piac igényei szerint kell megfelelni. 
Olyan szakmai alapokat kell biztosítani, amire építeni lehet a következő képzést. A tanuló 
olyan folyamat részese legyen, amelyben a kimenetnél rendelkezik a választás és a továbblé-
pés megalapozott lehetőségeivel. 
 
A régióban kiemelkedő létszámban vannak jelen a hátrányos helyzetűek, kiemelten a roma 
népesség. Körükben alacsonyabb az iskolázottság, nagyobb az iskolai lemorzsolódás. Elhe-
lyezkedésük a munkaerőpiacon nagy nehézséget jelent továbbra is. További negatív hatással 
bír az alacsonyabb bérezés, a kevés munkalehetőség miatt jelentősen növekszik az elvándor-
lás, mely főként a nyelvet beszélő, iskolázottabb réteget jelenti. A régió fejlődése szempont-
jából fontos volna megtalálni a megoldást helyben tartásukra.  
 
A globális folyamatokkal kapcsolatban előtérbe kerülnek a tudásalapú, intenzív ágazatok 
(gépipar, egészségipar), ám ezekben kevés vállalkozás működik a régióban, így az elhelyez-
kedés is behatárolt. A foglakoztatás bővítéséhez, a pályakezdők munkaerő-piaci esélyeinek 
növeléséhez alapvető fontosságú a régió erőforrásaira épülő, a tudásalapú gazdaság fejődé-
séhez elengedhetetlen beruházások facilitálása a tőkevonzó képesség fokozását célzó prog-
ramok alkalmazásával. A beruházásösztönző és munkahelyteremtő kezdeményezések folyta-
tása a kis-és középvállalkozások nagyobb mértékű bevonásával. A képzett munkaerő megtar-
tásához és vonzásához szükséges álláshelyek kialakításának ösztönzése a régió humánerőfor-
rás potenciáljának javítása érdekében. 
 

A dokumentumelemzésekből, a statisztikákból adódóan 2025-ig egyes szakterületeken fo-
lyamatos lesz az elhelyezkedési lehetőség. Bővüléssel számolunk a gépészet, az elektronika, 
az építőipar, informatika, az automatizálás, a turizmus, a bányászat területén. Szinten tartást 
prognosztizálunk a kereskedelem, vendéglátás, pénzügyi szolgáltatás, egészségügy, oktatás 
ágazatokban.  
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 PES 2020. Az állami foglalkoztatási szolgálatok hozzájárulása az EUROPA 2020 célkitűzéseihez 
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1. sz. melléklet 
 

 

PÁLYAKEZDŐK KÉRDŐÍVE 
„Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig” című kuta-

táshoz 
 

(Kérjük a megfelelő válaszokat aláhúzni) 
 
 
1. A válaszadó neme? 
 
Nő 
Férfi 
 
2. Iskolai végzettsége? 
 
8 általános 
Szakiskola, speciális szakiskola 
Szakközépiskola 
Gimnázium 
Egyetem, főiskola 
 
3. Végzettsége alapján melyik szakmacsoporthoz tartozik?      
 
Egészségügy 
Szociális szolgáltatások 
Oktatás 
Művészet, közművelődés, kommunikáció 
Gépészet 
Elektrotechnika-elektronika 
Informatika 
Vegyipar 
Építészet 
Könnyűipar 
Faipar 
Nyomdaipar 
Közlekedés 
Környezetvédelem-vízgazdálkodás 
Közgazdaság 
Ügyvitel 
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 
Vendéglátás-turisztika 
Egyéb szolgáltatások 
Mezőgazdaság 
Élelmiszeripar 
Közszolgálat 

http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/egeszsegugy/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/szocialis-szolgaltatasok/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/oktatas/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/muveszet-kozmuvelodes-kommunikacio/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/gepeszet/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/elektrotechnika-elektronika/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/informatika/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/vegyipar/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/epiteszet/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/konnyuipar/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/faipar/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/nyomdaipar/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/kozlekedes/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/kornyezetvedelem-vizgazdalkodas/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/kozgazdasag/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/ugyvitel/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/kereskedelem-marketing-uzleti-adminisztracio/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/vendeglatas-turisztika/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/egyeb-szolgaltatasok/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/mezogazdasag/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/elelmiszeripar/
http://okjnet.hu/okj-szakmacsoportok/kozszolgalat/
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4. Életkora:  
 
15-18 év 
19-22 év 
23-26 év 
27-30 év 
 
5. Munkaerő-piaci státusza 
 
Pályakezdő álláskereső (munkanélküli) 
Munkaviszonyban áll 
Vállalkozó 
 
6. Mennyi ideje áll munkaviszonyban, vagy mennyi ideje álláskereső? 
 
Fél évnél kevesebb idő óta 
Egy évnél kevesebb idő óta 
Egy évnél több idő óta 
Két évnél több idő óta 
 
7. Amennyiben nem dolgozik kitől kap segítséget álláskereséséhez? Több válasz is aláhúz-

ható.   
 
Munkaügyi központ kirendeltsége 
Magán munkaközvetítő 
Családi kapcsolat 
Barátok, ismerősök 
Hirdetés 
Ha erre a kérdésre válaszolt menjen tovább a 10. kérdésre! 

 
8. Amennyiben dolgozik kitől kapott segítséget elhelyezkedéséhez? Több válasz is aláhúz-

ható.   
 
Munkaügyi központ kirendeltsége 
Magán munkaközvetítő 
Családi kapcsolat 
Barátok, ismerősök 
Hirdetés 
Egyéb 
 
9. Milyen segítséget kapott munkahelyi beilleszkedésének elősegítésére? Több válasz is 
aláhúzható. 
 
Nem kaptam segítséget 
Betanulási időszakot biztosítottak 
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Próbaidőt írtak elő 
Munkahelyismereti, cégismereti tájékoztatók 
Ösztönöztek a jó munkavégzésre 
Időszakosan (havi, negyedéves) értékelték a munkámat 
Munkahelyi segítőket, mentorokat biztosítottak 
Egyéb 
 
10. Véleménye szerint az alábbiak közül a munkáltató számára melyik az 5 (öt) legfonto-

sabb készség, képesség, amelyek alapján alkalmazta vagy alkalmazná Önt? 
 
Elméleti szakmai jártasság 
Gyakorlati szakmai jártasság  
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 
Számolási feladatok megoldásának képessége  
Képesség az önálló munkavégzésre  
Precíz munkavégzés       
Nagy munkabírás       
Technikai, számítástechnikai eszközök használata    
Képesség a tanulásra, önképzésre      
Kitűzött célok megvalósításának képessége 
Elemzés és rendszerezés képessége     
Interneten való eligazodás       
Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére   
Idegen nyelvű kifejezőkészség  
Logikai, térbeli gondolkodás      
Szervezőkészség 
 
 
11. Amennyiben vállalkozó, milyen területen folytat vállalkozói tevékenységet?  
 
Termelő vállalkozás 
Szolgáltató vállalkozás 
                 

Köszönjük a válaszokat! 
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2. sz. melléklet 

Pályakezdő kérdőívek számsoros mutatói 
 

               

                Válaszok száma: 195 
              

                1. A válaszadó neme? 
              Nő 118 
              Férfi 77 
              

                2. Iskolai végzettsége 
 

              8 általános 8 
              Szakiskola, speciális szakiskola 32 
              Szakközépiskola 34 
              Gimnázium 46 
              

Egyetem, főiskola 75 
 
 

             

                3. Végzettsége alapján melyik szakmacsoporthoz tartozik? 
 
 

              Egészségügy 14 
              Szociális szolgáltatások 8 
              Oktatás 12 
              Művészet, közművelődés, kommunikáció 19 
              Gépészet 11 
              Elektrotechnika-elektronika 8 
              Informatika 10 
              Vegyipar 2 
              Építészet 6 
              Könnyűipar 2 
              Faipar 2 
              Nyomdaipar 4 
              Közlekedés 2 
              Környezetvédelem-vízgazdálkodás 3 
              Közgazdaság 19 
              Ügyvitel 7 
              Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 16 
              Vendéglátás-turisztika 18 
              Egyéb szolgáltatások 10 
              Mezőgazdaság 3 
              Élelmiszeripar 5 
              Közszolgálat 6 
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4. Életkora: 
 

              14 éves vagy annál fiatalabb 3 
              15-18 év 9 
              19-22 év 79 
              23-26 év 88 
              27-30 év 14 
              31 éves vagy annál idősebb 2 
              

                5. Munkaerő-piaci státusza: 

Tanuló 36 
              Pályakezdő álláskereső (munkanélküli) 59 
              Munkaviszonyban áll 94 
              Vállalkozó 6 
              

                6. Amennyiben dolgozik kitől kapott segítséget elhelyezkedéséhez? 
 

              Munkaügyi központ kirendeltsége 15 
              Magán munkaközvetítő 7 
              Családi kapcsolat 29 
              Barátok, ismerősök 48 
              Hirdetés 34 
              Egyéb 6 
              

                7. Milyen segítséget kapott munkahelyi beilleszkedésének elősegítésé-
re? 

 
              Nem kaptam segítséget 12 
              Betanulási időszakot biztosítottak 38 
              Próbaidőt írtak elő 38 
              Munkahely-ismereti, cégismereti tájékoztatók 20 
              Ösztönöztek a jó munkavégzésre 15 
              Időszakosan (havi, negyedéves) értékelték a munkámat 14 
              Munkahelyi segítőket, mentorokat biztosítottak 33 
              Egyéb 0 
              

                8. Amennyiben nem dolgozik, kitől kap lehetőséget álláskereséshez? 
 

              Munkaügyi központ kirendeltsége 46 
              Magán munkaközvetítő 3 
              Családi kapcsolat 33 
              Barátok, ismerősök 33 
              Hirdetés 31 
              Jelenleg dolgozom 74 
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9. Mennyi ideje áll munkaviszonyban, vagy mennyi ideje álláskereső? 
 

              Fél évnél kevesebb idő óta 26 
              Egy évnél kevesebb idő óta 47 
              Egy évnél több idő óta 59 
              Két évnél több idő óta 21 
              

                10. Véleménye szerint az alábbiak közül a munkáltató számára melyik 
az 5 (öt) legfontosabb készség, képesség, amelyek alapján alkalmazta 

vagy alkalmazná Önt? 
 

              Elméleti szakmai jártasság 76 
              Gyakorlati szakmai jártasság 80 
              Szóbeli kifejezőkészség 59 
              Írásbeli kifejezőkészség 27 
              Számolási feladatok megoldásának képessége 37 
              Képesség az önálló munkavégzésre 91 
              Precíz munkavégzés 77 
              Nagy munkabírás 70 
              Technikai, számítástechnikai eszközök használata 57 
              Képesség a tanulásra, önképzésre 40 
              Kitűzött célok megvalósításának képessége 26 
              Elemzés és rendszerezés képessége 22 
              Interneten való eligazodás 13 
              Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére 22 
              Idegen nyelvű kifejezőkészség 46 
              Logikai, térbeli gondolkodás 15 
              Szervezőkészség 37 
              

                11. Amennyiben vállalkozó, milyen területen folytat vállalkozói tevé-
kenységet? 

 
              Termelő vállalkozás 1 
              Szolgáltató vállalkozás 8 
              Nem vagyok vállalkozó 150 
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3.sz. melléklet 
 

MUNKÁLTATÓI KÉRDŐÍV 
„Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig” című kuta-

táshoz 
 
 

(kérjük a megfelelő válaszokat aláhúzni) 
 

 
1. Ágazati besorolás? 

 
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat                                             
Bányászat                                                                                                                                                              
Feldolgozóipar                                                                                        
Villamosenergia                                                                                      
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás             
Építőipar                                                                                                       
Kereskedelem, gépjárműjavítás                                                              
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás                                                      
Szállítás, raktározás                                                                                 
Információ, kommunikáció                                                                     
Pénzügyi, biztosítási tevékenység                                                           
Ingatlanügyletek                                                                                      
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység                                          
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység                            
Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás                           
Oktatás                                                                                                     
Humán-egészségügyi, szociális ellátás                                                    
Művészet, szórakoztatás, szabadidő                                                        
Egyéb szolgáltatás                                                                                    
 
2. Foglalkoztatottak száma? 

 
5-25 fő között 
26-50 fő között                                                                                        
51-100 fő között                                                                                      
101-500 fő között                                                                                    
501-1000 fő között  
1001-2000 fő között                                                                                
2001 fő felett 
 
3. Alkalmaznak-e pályakezdő fiatalt? 

 
Nem és korábban sem 
Jelenleg nem, de korábban igen 
Igen: 1-5 főt, 6-20 főt, 21-50 főt, 51-100 főt, 100 fő felett        

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADzell%C3%A1t%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szennyv%C3%ADzkezel%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%ADt%C5%91ipar
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelem
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A9pj%C3%A1rm%C5%B1jav%C3%ADt%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%A1ll%C3%A1shely-szolg%C3%A1ltat%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9gl%C3%A1t%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rakt%C3%A1roz%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunik%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9nz%C3%BCgyi_tev%C3%A9kenys%C3%A9g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biztos%C3%ADt%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingatlan%C3%BCgylet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A9delem&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6telez%C5%91_t%C3%A1rsadalombiztos%C3%ADt%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oktat%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szet
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%B3rakoztat%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadid%C5%91
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4. Összességében milyennek ítélik meg a pályakezdő fiatalok elméleti felkészültségét? 
 
Gyenge 
Közepes 
Jó 
Kiváló 

 
5. Összességében milyennek ítélik meg a pályakezdő fiatalok gyakorlati felkészültségét? 
 
Gyenge 
Közepes 
Jó 
Kiváló 
 
6.   Szervezete részt vesz-e gyakorlati képzésben vagy biztosít-e gyakornoki helyet? 
 
Jelenleg nem, de korábban igen 
Nem 
Igen 1-5 főt, 6-20 főt, 21-50 főt, 51-100 főt, 100 fő felett  
 
7. Összességében az alábbiak közül melyek a legjellemzőbb megállapítások a pályakez-

dőkre vonatkozóan? Több válasz is aláhúzható.                                                                                  
 
Könnyen beilleszkednek 
Nehezen illeszkednek be  
Fizikailag és mentálisan is jó munkabírásúak 
Nehezen bírják a terhelést 
Kreatívak 
Nem mernek szakmai kérdésekben megnyilvánulni 
Belső munkamotivációjuk jó 
Nem szeretnek dolgozni 
Elkötelezettek a munkahelyük iránt 
Átmeneti munkahelynek tekintik a gyakorolt foglalkozást 
 
8. A mennyiben alkalmaznak a pályakezdőt, milyen segítséget adnak beilleszkedésének 

elősegítésére? Több válasz is aláhúzható. 
 
Betanulási időszak 
Próbaidő 
Munkahely-ismereti, cégismereti tájékoztatók 
Motivációs rendszer biztosítása 
Időszakos (havi, negyedéves) értékelés 
Munkahelyi segítők, mentorok 
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9. Amennyiben alkalmaznak pályakezdő fiatalt, átlagosan mennyi időre van szüksége a 
betanulásra, beilleszkedésre? 

 
1 hónap 
3 hónap 
5 hónap 
1 év 
 
10.  Véleményük szerint az alábbiak közül mely 5 tényező (megléte) a legfontosabb egy 
pályakezdő alkalmazásánál? 
 
Elméleti szakmai jártasság 
Gyakorlati szakmai jártasság  
Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 
Írásbeli kifejezőkészség  
Számolási feladatok megoldásának képessége  
Képesség az önálló munkavégzésre  
Precíz munkavégzés       
Nagy munkabírás       
Technikai, számítástechnikai eszközök használata    
Képesség a tanulásra, önképzésre      
Kitűzött célok megvalósításának képessége 
Elemzés és rendszerezés képessége     
Interneten való eligazodás       
Képesség az újításra, új dolgok felfedezésére   
Idegen nyelvű kifejezőkészség  
Logikai, térbeli gondolkodás      
Szervezőkészség 
 
 
 
                                                                      Köszönjük a válaszokat! 
 

 



PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar  
Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

128 

 

4. sz. melléklet 

Munkáltatói kérdőívek kereszttáblás adatai 

 

Sorszám Ágazati besorolás 

Foglalkoztatottak 

száma 

Alkalmaznak-e 

pályakezdő 

fiatalt 

Összességében 

milyennek 

ítélik meg a 
pályakezdő 

fiatalok elmé-

leti felkészült-

ségét 

Összességében 

milyennek 

ítélik meg a 
pályakezdő 

fiatalok gya-

korlati felké-

szültségét 

Szervezete részt 

vesz-e gyakor-
lati képzésben 

vagy biztosít-e 

gyakornoki 

helyet 

Összességében 
az alábbiak 

közül melyek 

a legjellem-
zőbb megálla-

pítások a 

pályakezdőkre 

vonatkozóan 

Amennyiben 

alkalmaznak 

pályakezdőt, 
milyen segítséget 

adnak beilleszke-

désének elősegí-

tésére 

Amennyiben 

alkalmaznak 
pályakezdő 

fiatalt, átlago-

san mennyi 
időre van 

szüksége a 

betanulásra, 

beilleszkedésre 

Véleményük 
szerint az 

alábbiak közül 

mely 5 tényező 
a legfontosabb 

egy pályakez-

dő alkalmazá-

sánál 

1 Feldolgozóipar 26-50 fő között 1-5 főt Közepes Gyenge Nem 6,1 2,6 5 hónap 1,2,3,6,8 

2 
Adminisztratív és szolgáltatást 
támogató tevékenység 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Közepes Közepes Nem 1,1 1,4 3 hónap 1,3,5,6,9 

3 Feldolgozóipar 26-50 fő között 1-5 főt Közepes Gyenge Nem 4,8 2,3 5 hónap 1,3,5,6,8 

4 Építőipar 5-25 fő között 1-5 főt Közepes Közepes 1-5 főt 4,6 2,5 5 hónap 1,3,5,6,8 

5 

Humán-egészségügyi, szociális 

ellátás 51-100 fő között 1-5 főt Jó Jó Nem 3,7 1,3,6 5 hónap 1,3,6,10,15 

6 Kereskedelem, gépjárműjavítás 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 

igen Közepes Gyenge Nem 4,1 2 5 hónap 1,3,5,7,8 

7 Feldolgozóipar 26-50 fő között 1-5 főt Közepes Közepes Nem 7,1 1,4 3 hónap 1,3,6,8,9 

8 

Mezőgazdaság, erdőgazdálko-

dás, halászat 5-25 fő között 1-5 főt Közepes Közepes Nem 1,7 1,6 3 hónap 1,5,6,7,8 

9 

Mezőgazdaság, erdőgazdálko-

dás, halászat 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen Jó Gyenge Nem 3 2 3 hónap 1,3,5,6,8 

10 Kereskedelem, gépjárműjavítás 26-50 fő között 1-5 főt Közepes Közepes Nem 4,6 1,4 5 hónap 1,3,5,7,9 

11 

Szálláshely-szolgáltatás, vendég-

látás 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen Közepes Közepes Nem 7,1 1,5 5 hónap 1,3,5,6,8 

12 

Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen Jó Jó Nem 5,7,10 1,3,4 3 hónap 1,6,7,9,15 

13 

Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 26-50 fő között 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen Jó Jó Nem 1,5 1,4 5 hónap 1,6,7,9,12 

14 Oktatás 26-50 fő között 1-5 főt Jó Jó Nem 1,5,7 3,4 3 hónap 3,6,7,9,15 

15 
Humán-egészségügyi, szociális 
ellátás 5-25 fő között 1-5 főt Jó Jó Nem 5 és 9 1,6 3 hónap 1,3,6,7,9 
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16 Oktatás 26-50 fő között 1-5 főt Jó Jó Nem 5,9 1,4 3 hónap 1,3,6,10,14 

17 Feldolgozóipar 51-100 fő között 1-5 főt Közepes Közepes 1-5 főt 1,6,10 1,6 3 hónap 1,3,5,6,8 

18 Építőipar 5-25 fő között 1-5 főt Közepes Közepes Nem 4,7 2 5 hónap 1,3,5,6,8 

19 

Pénzügyi, biztosítási tevékeny-

ség 26-50 fő között 1-5 főt Jó Jó Nem 1,7 1,6 3 hónap 1,6,7,9,15 

20 Kereskedelem, gépjárműjavítás 26-50 fő között 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen Közepes Közepes 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen 1,4,10 1,3 5 hónap 1,3,5,7,8 

21 

Pénzügyi, biztosítási tevékeny-

ség 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen Jó Jó Nem 1,3 6 3 hónap 1,7,8,9,11 

22 

Pénzügyi, biztosítási tevékeny-

ség 5-25 fő között 1-5 főt Jó Jó Nem 1,5,10 3,6 3 hónap 1,7,9,10,13 

23 Feldolgozóipar 26-50 fő között 1-5 főt Jó Jó Nem 3,5,10 1,3 3 hónap 2,3,8,11,13 

24 Feldolgozóipar 26-50 fő között 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen Jó Jó Nem 1,3,7 3,6 3 hónap 3,7,8,9,10 

25 Építőipar 26-50 fő között 1-5 főt Közepes Gyenge 1-5 főt 2,4 1,5 5 hónap 1,3,5,6,8 

26 Kereskedelem, gépjárműjavítás 5-25 fő között 
Nem és koráb-
ban sem NV NV Nem NV NV NV 1,2,7,8,17 

27 
Szálláshely-szolgáltatás, vendég-
látás 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Gyenge Gyenge Nem 4,7,10 1,2,5 5 hónap 1,2,3,8,15 

28 Feldolgozóipar 5-25 fő között 6-20 főt Közepes Közepes 1-5 főt 1,6,7 1,2,5,6 3 hónap 1,2,3,7,8 

29 Építőipar 5-25 fő között 1-5 főt Közepes Közepes 1-5 főt 1,4,6,10 1,2,6 3 hónap 1,2,6,7,8 

30 

Mezőgazdaság, erdőgazdálko-

dás, halászat 5-25 fő között 

Nem és koráb-

ban sem NV NV NV NV NV NV 1,2,6,7,8 

31 Oktatás 26-50 fő között 1-5 főt Közepes Közepes Nem 1,5,6,7,9 3,4,5 1 év 1,2,3,7,8 

32 Feldolgozóipar 5-25 fő között 1-5 főt Közepes Közepes Nem 2,4,8,10 1,2,3,6 5 hónap 1,2,6,7,8 

33 Feldolgozóipar 5-25 fő között 1-5 főt Közepes Közepes 

Jelenleg nem, 

de korábban 

igen 2,4,6 1,2,6 3 hónap 1,2,7,8,17 

34 

Szálláshely-szolgáltatás, vendég-

látás 5-25 fő között 

Nem és koráb-

ban sem NV NV NV NV NV NV 1,2,7,8,9 

35 

Közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás NV 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen Közepes Gyenge 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen 1,6,7,9 1,2,3,5 5 hónap 1,2,3,6,7 

36 Építőipar 5-25 fő között 1-5 főt Gyenge Gyenge 1-5 főt 1,4,8,10 2,5 1 hónap 1,2,5,6,8 

37 Építőipar 5-25 fő között 1-5 főt Közepes Közepes Nem 1,4,8,10 1,2,6 1 év 1,2,6,8,10 

38 
Művészet, szórakoztatás, szabad-
idő 5-25 fő között 1-5 főt Jó Jó 

Jelenleg nem, 
de korábban 1,3,6,10 1,2,3,5 1 hónap 1,2,3,5,8 
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igen 

39 

Mezőgazdaság, erdőgazdálko-

dás, halászat 5-25 fő között 

Nem és koráb-

ban sem Gyenge Gyenge Nem 8 2 3 hónap 2,6,7,8,17 

40 
Szálláshely-szolgáltatás, vendég-
látás 5-25 fő között 1-5 főt Közepes Közepes Nem 1,6,10 1,5 1 év 1,2,7,8,9 

41 Kereskedelem, gépjárműjavítás 5-25 fő között 1-5 főt Gyenge Gyenge 1-5 főt 2,4,6 1,2,3,4,5,6 1 év 1,2,5,6,7 

42 Kereskedelem, gépjárműjavítás 5-25 fő között 1-5 főt Jó Jó 1-5 főt 1,3,6,9 1,2,3,5 3 hónap 1,2,3,7,8 

43 Építőipar 5-25 fő között 1-5 főt Gyenge Gyenge Nem 2,4,6,8,10 1,2,6 1 év 1,2,7,8,17 

44 Szállítás, raktározás 5-25 fő között 

Nem és koráb-

ban sem NV NV Nem NV NV NV 1,2,6,8,17 

45 Egyéb szolgáltatás 5-25 fő között 1-5 főt Közepes Közepes 6-20 főt 4 1 3 hónap 2 

46 Információ, kommunikáció 5-25 fő között 

Nem és koráb-

ban sem Közepes Közepes Nem 8,10. 1,3,5 3 hónap 2,3,7,10,16 

47 Szállítás, raktározás 5-25 fő között 1-5 főt Közepes Közepes 1-5 főt 1,3,6 1 1 hónap 5,7,8,16,17 

48 Építőipar 5-25 fő között 1-5 főt Gyenge Gyenge 

Jelenleg nem, 

de korábban 

igen 1,4,6 2,3 5 hónap 1,3,7,8,11 

49 

Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 51-100 fő között 1-5 főt Közepes Gyenge 1-5 főt 1,6,10 1,3,5 5 hónap 1,2,6,9,11 

50 

Pénzügyi, biztosítási tevékeny-

ség 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen Gyenge Gyenge 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen 2,4,8 1 1 hónap 2,7,11,13,15 

51 
Szálláshely-szolgáltatás, vendég-
látás 5-25 fő között 

Nem és koráb-
ban sem Közepes Gyenge 1-5 főt 2,4,8 1 3 hónap 2,5,6,8,17 

52 Kereskedelem, gépjárműjavítás 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Gyenge Közepes Nem 4,1 2 1 hónap 3,6,10,14,16 

53 Építőipar 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Közepes Közepes Nem 2,8 2,6 3 hónap 3,5,7,10,16 

54 Oktatás 
101-500 fő 
között 1-5 főt Jó Jó 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen 1 6 3 hónap 1,2,3,6,9,12 

55 

Mezőgazdaság, erdőgazdálko-

dás, halászat 26-50 fő között 1-5 főt Közepes Közepes 1-5 főt 2,4,10 1,6 3 hónap 1,3,5,8,10 

56 

Szálláshely-szolgáltatás, vendég-

látás 5-25 fő között 1-5 főt Jó Jó Nem 1,5,7 2,6 3 hónap 3,5,6,7,13 

57 Kereskedelem, gépjárműjavítás 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen Gyenge Gyenge Nem 2,8,10 2 5 hónap 2,3,5,6,8 

58 Építőipar 5-25 fő között 1-5 főt Közepes Gyenge Nem 4,6 1,2,6 5 hónap 1,3,5,6,8 

59 Szállítás, raktározás 26-50 fő között 1-5 főt Jó Közepes Nem 1,5 2,3 3 hónap 2,3,5,6,8 

60 Mezőgazdaság, erdőgazdálko- 5-25 fő között 1-5 főt Közepes Közepes 1-5 főt 1,3,5 1 1 hónap 6,8,16,17 
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dás, halászat 

61 

Adminisztratív és szolgáltatást 

támogató tevékenység 5-25 fő között 

Nem és koráb-

ban sem NV NV NV 3,7 1 1 hónap 1,3,5,6,7 

62 Kereskedelem, gépjárműjavítás 5-25 fő között 1-5 főt Közepes Közepes 1-5 főt 4 2 3 hónap 2,6,8,12,17 

63 Feldolgozóipar 5-25 fő között 
Nem és koráb-
ban sem NV NV Nem NV 2 NV 2 

64 

Szálláshely-szolgáltatás, vendég-

látás 5-25 fő között 1-5 főt Közepes Közepes 6-20 főt 4 1 3 hónap 2 

65 
Mezőgazdaság, erdőgazdálko-
dás, halászat 26-50 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Közepes Közepes 1-5 főt 3,7 1,4,6 3 hónap 1,2,3,6,8 

66 
Mezőgazdaság, erdőgazdálko-
dás, halászat 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Gyenge Gyenge Nem 2,6 2 5 hónap 2,3,5,7,8 

67 
Szálláshely-szolgáltatás, vendég-
látás 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Jó Jó Nem 3,5 1,5 3 hónap 1,2,3,6,8 

68 
Szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Jó Jó Nem 1,5,9 1,4,6 3 hónap 1,2,7,9,10 

69 Kereskedelem, gépjárműjavítás 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Közepes Közepes Nem 5,6,10 1,4,6 3 hónap 1,2,6,7,8 

70 Építőipar 26-50 fő között 1-5 főt Gyenge Gyenge 

Jelenleg nem, 

de korábban 

igen 4,8 2 5 hónap 1,5,6,7,8 

71 Információ, kommunikáció 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Jó Közepes Nem 5,7,10 2,5 5 hónap 3,7,8,9,15 

72 Feldolgozóipar 26-50 fő között 1-5 főt Jó Gyenge Nem 6,7 1,6 5 hónap 1,3,5,7,8 

73 Oktatás 26-50 fő között 1-5 főt Jó Jó 1-5 főt 5,9 3,5,6 3 hónap 1,6,9,12,15 

74 Feldolgozóipar 26-50 fő között 1-5 főt Közepes Közepes 1-5 főt 3,10. 1,4,6 3 hónap 1,2,3,6,7 

75 Szállítás, raktározás 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Jó Közepes 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen 9 1 5 hónap 3,5,6,7,17 

76 Feldolgozóipar 

101-500 fő 

között 1-5 főt Közepes Gyenge Nem 4,7 1,2,4,6 3 hónap 5,10,11,14,16 

77 

Közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás 5-25 fő között 

Nem és koráb-

ban sem Jó Gyenge Nem 1,6 NV NV 1,2,6,9,10 

78 

Közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás 5-25 fő között 1-5 főt Kiváló Jó 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen 1,3,5,7 2,6 5 hónap 1,3,6,7,12 

79 
Közigazgatás, védelem, kötelező 
társadalombiztosítás 

101-500 fő 
között 1-5 főt Jó Közepes 6-20 főt 1,3,5 1,2,6 3 hónap 1,3,6,7,12,16 
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80 

Mezőgazdaság, erdőgazdálko-

dás, halászat 

501-1000 fő 

között 6-20 főt Közepes Gyenge 6-20 főt 6 2,3,4,5,6 5 hónap 6,10,11,14,16 

81 
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, 
kezelése, hulladékgazdálkodás 

1001-2000 fő 
között 6-20 főt Jó Közepes 1-5 főt 1,4,5,10 1,2,3,4,5,6 5 hónap 3,6,7,9,10 

82 

Művészet, szórakoztatás, szabad-

idő 51-100 fő között 1-5 főt Kiváló Jó 1-5 főt 1,3,5,7 2,6 3 hónap 1,6,9,11,14 

83 Feldolgozóipar 51-100 fő között 1-5 főt Gyenge Közepes 6-20 főt 3,6,10 2,6 1 év 2,6,7,10,11 

84 Feldolgozóipar 
101-500 fő 
között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Jó Közepes 1-5 főt 1,5,10 2,6 1 hónap 1,6,7,10,11 

85 Kereskedelem, gépjárműjavítás 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Gyenge Gyenge Nem 2,4 1,3 5 hónap 1,2,3,7,8 

86 Építőipar 26-50 fő között 1-5 főt Gyenge Gyenge 1-5 főt 2,4,8 1,2 1 év 1,3,5,7,8 

87 Feldolgozóipar 51-100 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Közepes Közepes Nem 1,5 1,4,5 3 hónap 1,3,7,8,10 

88 

Közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás 

1001-2000 fő 

között 6-20 főt Jó Közepes 21-50 főt 1,5 1,6 5 hónap 1,3,6,7,10 

89 Villamosenergia 2001 fő felett 1-5 főt Jó Gyenge 51-100 főt 1,5,6,10 1,2,3,4,5,6 5 hónap 1,2,6,10,12 

90 Egyéb szolgáltatás 

101-500 fő 

között 1-5 főt Jó Közepes 1-5 főt 1,3,7 1,2,3,5,6 3 hónap 2,3,5,8,14 

91 Feldolgozóipar 

101-500 fő 

között 

Jelenleg nem, 
de korábban 

igen Közepes Közepes Nem 2,6 1 5 hónap 1,3,5,7,8 

92 
Szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység 51-100 fő között 1-5 főt Jó Közepes 1-5 főt 1,3,5,7,10 1,3,5,6 5 hónap 1,2,6,7,10 

93 

Humán-egészségügyi, szociális 

ellátás 

101-500 fő 

között 6-20 főt Jó Közepes 1-5 főt 1,5 1,4,5 3 hónap 1,3,6,8,10 

94 

Szálláshely-szolgáltatás, vendég-

látás 5-25 fő között 

Jelenleg nem, 

de korábban 

igen Jó Közepes Nem 1,5,10 1,6 3 hónap 1,3,5,7,8,13 

95 Feldolgozóipar 26-50 fő között 1-5 főt Közepes Gyenge 1-5 főt 4,8,10 1,2 5 hónap 3,5,6,7,8 

96 Feldolgozóipar 

101-500 fő 

között 6-20 főt Jó Közepes 6-20 főt 1,5,10 1,4,5,6 3 hónap 1,3,7,8,10 

97 
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, 
kezelése, hulladékgazdálkodás 51-100 fő között 1-5 főt Jó Jó Nem 1,7 1,4 3 hónap 1,3,7,9,12 

98 Kereskedelem, gépjárműjavítás 26-50 fő között 1-5 főt Jó Közepes Nem 3,7 1,6 3 hónap 1,3,5,7,9 

99 
Mezőgazdaság, erdőgazdálko-
dás, halászat 

101-500 fő 
között 

Jelenleg nem, 

de korábban 
igen Jó Jó 6-20 főt 3,6,7,10 1,2,6 1 év 1,6,7,10,11 

100 

Művészet, szórakoztatás, szabad-

idő 51-100 fő között 1-5 főt Jó Jó 6-20 főt 1 2,6 3 hónap 2,6,11,14,17 

101 

Közigazgatás, védelem, kötelező 

társadalombiztosítás 

1001-2000 fő 

között 6-20 főt Jó Jó 6-20 főt 1,3,5 1,2,3,6 5 hónap 1,3,6,9,14 
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5. sz. melléklet 
 

Hiányszakmák megyénként 2013/2014 
 

Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-
Zemplén 

Csongrád Fejér Győr-Moson-
Sopron 

Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-
Szolnok 

asztalos, ács, 
épület és szerke-
zetlakatos, gépi 
forgácsoló, 
hegesztő, 
 kőműves és 
hidegburkoló, 
mezőgazdasági 
gépész  
női szabó, 
szerszámkészítő 
szociális gondozó 
és ápoló, 

ács, bádogos, 
 gépi forgácsoló, 
hegesztő,  
ipari gépész, 
kertész, 
kőműves és 
hidegburkoló,  
szerszámkészítő, 
szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 
 

ács, épület és 
szerkezetlakatos, 
gépi forgácsoló, 
hegesztő, 
kerámiakészítő, 
központifűtés- és 
gázhálózat szere-
lő, 
mezőgazdasági 
gépész, 
női szabó, 
szociális gondozó 
és ápoló, 
villanyszerelő, víz- 
csatorna- és 
közműszerelő 

ács, gazda, gépi 
forgácsoló, 
ipari gépész, 
központifűtés- és 
gázhálózat szere-
lő, kőműves és 
hidegburkoló, 
mezőgazdasági 
gépész  
szerszámkészítő 
szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 
 

ács, épület és 
szerkezetlakatos, 
gépi forgácsoló, 
hegesztő, 
kerámiakészítő, 
kertész, 
központifűtés- és 
gázhálózat szere-
lő, 
női szabó, 
szociális gondozó 
és ápoló, 
villanyszerelő 

ács, gépi forgá-
csoló, 
hegesztő,  
húsipari termék-
gyártó, 
ipari gépész, 
központifűtés- és 
gázhálózat szere-
lő, kőműves és 
hidegburkoló,  
szerszámkészítő 
szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 
 

ács, épület- és 
szerkezetlakatos, 
gépi forgácsoló, 
hegesztő,  
ipari gépész, 
kőműves és 
hidegburkoló, 
szakács, szer-
számkészítő 
szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 

ács, épület- és 
szerkezetlakatos, 
gépi forgácsoló, 
hegesztő, húsipari 
termékgyártó, 
ipari gépész, 
mezőgazdasági 
gépész, pék, 
szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 

gazda, gépi forgá-
csoló, gyártósori 
gépbeállító 
ipari gépész, 
központifűtés- és 
gázhálózat szere-
lő, kőműves és 
hidegburkoló, 
mezőgazdasági 
gépész  
szerszámkészítő 
szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 
 

ács, épület- és 
szerkezetlakatos, 
gépi forgácsoló, 
hegesztő, húsipari 
termékgyártó, 
ipari gépész, 
mezőgazdasági 
gépész, pék, 
szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 

Komárom-
Esztergom 

Nógrád Pest Somogy Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Tolna Vas Veszprém Zala Budapest 

CNC kezelő, 
elektromechanikai 
műszerész, gépi 
forgácsoló, 
hegesztő,  
ipari gépész, 
kőműves és 
hidegburkoló, 
mezőgazdasági 
gépjavító, szer-
számkészítő 
szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 
 

asztalos, ács, 
gazda, gépi forgá-
csoló, 
ipari gépész, 
központifűtés- és 
gázhálózat szere-
lő, kőműves és 
hidegburkoló, 
mezőgazdasági 
gépész  
női szabó, 
villanyszerelő 
 

asztalos, ács, 
elektronikai 
műszerész, gépi 
forgácsoló 
hegesztő, ipari 
gépész, kőműves, 
női szabó, villany-
szerelő, víz- 
csatorna- és 
közműszerelő 

 bádogos,  
épület és szerke-
zetlakatos 
 gépi forgácsoló, 
hegesztő,  
ipari gépész,  
kőműves és 
hidegburkoló, 
mezőgazdasági 
gépész 
szerszámkészítő, 
szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 
 

ács, épület- és 
szerkezetlakatos, 
gépi forgácsoló, 
hegesztő, húsipari 
termékgyártó, 
ipari gépész, 
mezőgazdasági 
gépész, pék, 
szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 

épület és szerke-
zetlakatos, gazda, 
 gépi forgácsoló, 
hegesztő,  
ipari gépész,  
kőműves és 
hidegburkoló, 
mezőgazdasági 
gépész 
szerszámkészítő, 
szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 
 

ács, épület- és 
szerkezetlakatos, 
gépi forgácsoló, 
hegesztő, 
kőműves és 
hidegburkoló,  
mechatronikai-
karbantartó, női 
szabó szerszám-
készítő 
szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 

épület- és szerke-
zetlakatos, gépi 
forgácsoló, 
hegesztő, ipari 
gépész, 
központifűtés- és 
gázhálózat szere-
lő, kőműves és 
hidegburkoló, 
szerszámkészítő 
szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 

ács, épület- és 
szerkezetlakatos, 
gépi forgácsoló, 
hegesztő,  
kőműves és 
hidegburkoló, női 
szabó, 
szakács, szer-
számkészítő 
szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 

asztalos, ács, 
elektronikai 
műszerész, gépi 
forgácsoló 
hegesztő, ipari 
gépész, kőműves, 
női szabó, villany-
szerelő, víz- 
csatorna- és 
közműszerelő 

Forrás: www.eduline.hu 
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6. sz. melléklet 
 

Hiányszakmák megyénként 2014/2015 
 

Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-
Zemplén 

Csongrád Fejér Győr-Moson-
Sopron 

Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-
Szolnok 

ács, asztalos, 
épület- és szerke-
zetlakatos, gépi 
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gesztő, kőműves 
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gépész, kőműves 
és hidegburkoló, 
központifűtés- és 
gázhálózat rend-
szerszerelő, 
szerszámkészítő, 
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gázhálózat rend-
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mezőgazdasági 
gépész, szerszám-
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gondozó és ápoló, 
villanyszerelő 
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gépész, kőműves 
és hidegburkoló, 
mezőgazdasági 
gépész, szerszám-
készítő, szociális 
gondozó és ápoló, 
villanyszerelő 

ács, épület- és 
szerkezetlakatos, 
gépi forgácsoló, 
hegesztő, kőmű-
ves és hidegbur-
koló, 
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karbantartó, női 
szabó, szerszám-
készítő, szociális 
gondozó és ápoló, 
villanyszerelő 

épület- és szerke-
zetlakatos, gépi 
forgácsoló, he-
gesztő, húsipari 
termékgyártó, 
ipari gépész, 
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hidegburkoló, 
központifűtés- és 
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szerszerelő, 
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szociális gondozó 
és ápoló, villany-
szerelő 

ács, épület- és 
szerkezetlakatos, 
gépi forgácsoló, 
hegesztő, kőmű-
ves és hidegbur-
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számkészítő, 
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szerelő 
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szerelő 
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