
BBEN AZ iRASBAN ATTEKINTEST a hazai ""--<U"''''-._'''''.'' 
rendszervaltast k6veto elemezziik a szak-

es a felsooktatas 

)';dL,U".~,t)';l es d.rsadalmi rendszervald.sa 
bazisat - es - ado szoci-

alista sa koordinaci6jat meghataroz6 oktatasigazgatas is. A szak
munkaskepzokb61 kilep6 palyakezdok munkandkiilisege nagyon magasra ugrott, 
a v;:i.llalati kepzo helyek szetzila16dasa es gazdasagi nehezsegei miatt a kepzes mino-

meg tovabb romiott. A szakmunkaskepzes altalanos kepzesenek k6zismerten 
d.."a.O,VI1V szinvonala melle immar a gyakorlati kepzes minosege is 

A szakkepzesrol sz616 torvenyl a szakkozepiskolat, a szakmunkask<~pz6 iskolat 
es a szakiskoIat, valamint a munkaer6-fejleszto es -kepz6 kozpontot nevezi meg a 
szakkepzes in tezmenyeinek. (Ez kesa b b, 1995 -ben kiegesziil a specialis szakiskola
vaL) A torveny rogziti, hogy az allam altaI elismert szakkepesiteseket az Orszagos 
KepzesiJegyzek (OK]) tartalmazza, amelyben meg kell had.rozni a szakkepesites 
megnevezese mellett t6bbek k6zott a szakkepesites iskolai rendszeru szakkepzes
ben torten6 megszerzesehez sziikseges kepzes id6tartamat, az elmeIeti es gyakor
lati kepzesi idat, a szakkepesites szintjet; a szakmai kepzesben ya16 reszvetel elet
kori felteteleit. 

Mindezzel egyiitt a rendszeryaltozas utan kialaku16 uj oktatasiranyitas mind az 
ideo16giai utanerzesek miatt, mind oktataskorszerusitesi okokb61 (zsakutca jelleg 
megsziintetese), mind a gazdasagi strukturavaltozas miatti palyakezda szakmun
kas-munkanelkiiliseg tovabba a tervezesi bizonytalansagok okan a szakmunkas
kepzest tulhaladott oktatasi formanak tekintette. 

Ezt tiikroztek az 1990-es szakkepzesi dokumentumok. "A szakkepzes-politika 
valaszat a modernizaci6s kihivasra a MiiM elazetes szakkepzesi koncepci6ja fo
galmazta meg, amely a »yilagbanki« ifjusagi szakkepzesi program elyeit kovetye 
a szakkozepiskola aranyanak radikalis noveleset, belsa szerkezetenek, kepzesi cel
janak megvaltoztatasat javasolta. Az elkepzelesek szerint a kepzes elsa ket eveben 
az oktatasi ida 15%-at szakmai orientaci6ra forditjak. A harmadik-negyedik tan-

1 1993. evi LXXVI. tbrveny a szakkepzesroL 
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evben l3 szakmacsoportban a tanu16k az erettsegire torteno felkesziiles mellett a 
kepzesi ido 40%-aban szakmai alapkepzest kapnak. Az otodik es hatodik tanev
ben kovetkezik a valtoz6 idotartamu es igenyessegii specializaci6. A szakmunkas
kepzes hagyomanyos, harom eves kepzesi idejii szakmait rugalmas, a tiz osztalyos 
altalanos iskolara epiilo, 2-25 h6nap kozotti kepzesi idejii programok valtjak fel, 
amelyek az angol further education modelljehez hason16an az ifjusagi es a felnott 
szakkepzest azonos helyszinen vegzik. ... "2 

Felvetodik, hogy ez a szakkepzesi koncepci6 mennyire felelt meg gazdasagi fej
lettsegiinknek? Kerdes, hogy vajon ez az elkepzeles - a felsooktatas-fejleszteshez 
hason16an - nem egy j6 szandeku, de vulgaris felzark6zasi torekves volt-e? Az okta
taspolitika forma16inak szeme elott a 18 eves korig terjedo kotelezo - es alapvetoen 
altalanos kepzest es legfeljebb nemi eloszakkepzest folytat6 - iskolazas lebegett. 

A kilencvenes evekben a hazai oktatasi rendszer fejlodesenek legfontosabb jel
lemzoi a kovetkezok voltak: 

,,(1) az alap- es kozepfoku oktatas kozotti hatarvonalak megvaltozasa, azaz a k6-
zepiskolakba va16 korai belepes lehetosegenek a kialakulasa, 

(2) az erettsegit koveto nem felsOfoku szakkepzes uj formainak a megjelenese. 
Emellett egyeb valtozasok is emlitest erdemelnek, igy kiilon6sen az altalanos es a 
szakmai kepzes hatarainak a megvaltozasa (kesobbre to16dasa)".3 

Mindketto igen fontos valtozas a szakkepzes aspektusab61. 
"Az erettsegit koveto nem felsOfoku szakkepzes uj formainak a megjelenese a ki

lencvenes evtizedben a szakkozepiskolai oktatas nagyfoku expanzi6jat (a benn le
vok abszolut szamanak emelkedeset. .... ) hozta magaval. Amig 1990-ben meg csak 
7100 tanu16 vegezte a szakkozepiskolak l3. evfolyamat, addig 1999-ben ez a szam 
mar 36 000 volt... Az expanzi6val egyiitt jar6 szerkezeti valtozasok kozott kiilOn 
figyelmet erdemel az altalanos kepzes idotartamanak a kito16dasa a kilencvenes 
evek folyaman ..... Az 1993-ban elfogadott kozoktatasi torveny az altalanos kepzes 
idotartamat 8-r6110 eyre emelte fel: az 1996-ban elfogadott, majd 1998-t61 mar az 
iskolakban is alkalmazott nemzeti alaptanterv ennek megfelelo tartalmi szabalyo
zast vezetett be. Ennek eredmenyekeppen a 9. es 10. evfolyamon megsziint volna a 
szakmai kepzes, es az a 10. evfolyam utanra tol6dott volna ki. Az 1999-es torveny
m6dosiras visszaallitotta a korabbi allapotot, igaz, az e torveny nyoman It~trehozott 
uj tantervek a 9. es 10. evfolyamon a korabbiakhoz kepest szinten jelenos merteJ(ben 
megnoveltek az altalanos, es csokkentettek a specialis szakmai kepzesi tartalma
kat... Az :Htalanos es a szakmai kepzes hararvonalainak a kitolasaval jaft a kilenc-
venes evekben un. vilagbanki szakkozepiskolai modell a 9. es 10. 
evfolyamokrol a kes6bbi evfolyamokra tolta at a szakmai kepzes jelentos sot, 
annak leginkabb specialis elemeit kitolta a 12. kovet6oktatasba."4 

2 Farkas Peter (1998) Leszakad6 csopaHok. Educatio Tavasz. A szerzo hivatkozasa szerint a Munkaiigyi 
Miniszterium 1990-es dozeres szakkepzesi koncepci6jarol van szO. 

3 Halasz Gabor (2001) A kiizepfokll ohara.s problemak es nermphh.,,' In: SemjenAndras (ed) 
,,-u;oga;oua:;ag,:uu()m,my' Kutat6kozpont. Oktatds is munkaerdpiaci ervenyesules. 

4 Halasz i.m. 
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Mindezen " .. ,-.aHa,,- a szakiskohit hat
terbe szorito 
nektovabbi~~'J~~~H 

illetve a szakiskola 
oktatasba t6rekv6 fiatalok-

ra illetve sziileikre t6rteno hatasara - a kozepfoku kepzes 
atalakulto 

radik;:\Jisan 

1. abra: A oktatasba nappali tagozatra liezd6 '''IT·''".",rr",c tanu!6k szama 
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A demogrifiai folyamatok miatt csokken6 kozepfoku oktatasba lepo nepesseg is
kolavalaswlsa nyoman a szakiskolai elsos letszam 1992 es 1998 kozott tobb mint a 
felere esett, a gimnaziumi es szakkozepiskolai elsos Ietszam pedig nagyjab61 stag
nalt, kisse emelkedett. 

2. abra: A kiizepfoku kepzesb61, nappali tagozaton kilepok megoszlasa 
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3. abra: A k6zepfoku oktatasb61 nappali tagozaton kilep6k megoszlasa szakkepzettseg szerint 
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A vegeredmeny a kozepfoku oktatasb61 kilepo fiatalok kozott a szakkepzetlenek es 
csupan eloszakkepzettseggel rendelkezok aranyanak radikalis novekedese, - tehat 
a szakkepzettek szamanak csokkenese. Raadasul a szakiskolai kepzes eseteben is a 
gyakorlati kepzes igen nagy reszben iskolai tanmuhelyben tortenik. 

4. abra: Az iskolai tanmuhelyben es a vallalati gyakorl6helyen gyakorlati kepzesben reszt vev6 
szakiskolai tanul6k szama 

......•..............•••.•.............•.•••••............•.•••.••.........•.•••••••...•...........••••••....•..... ...•..••.•••.••. y ••.........•... , 

8l N <0 g "' ~ "" 8l § ~ 
N g ..- C{) 

8\ 8\ 8\ 8\ 0 

~ 8 

~ 'I 'I 'I 'I 'I 'I 'I 'I ~ 0 'j 

~ bl '" ~ 
C{) ill "- cO a 8 ~ ,., .,. 

~ § en '" a a a 

'" '" '" '" '" ~ 
0 a ~ N 0 N N 

--lskolai tanmuhelyen gyakorlati kepzesben resztvevo tanul6k 

~"-w-Va!lalati gyakorl6helyen reszesO! gyakorlati l<epzesben 

A legsulyosabb problemak abban foglalhat6k ossze, hogy "sajnalatos m6don .... el
maradt a szakmunkaskepzo iskoLik tartalmi s az uJ fel
teteleknek atalakitasa. Ennek kovetkezteben drasztikusan csokkent az 

nagy nepszerusege, a kepzes szinvonala es szakmai 
a talalhat6 munkaero 
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alkalmazasaval oldotta meg. Mara 
szeretne visszasze-

a szakiskolak eseteben 30-70%-t61 
30-70%-to170-30%-ig 

az lij rendszerben a csak a "l,<";'~,CfJ 
rabbiakhoz kepest je1entos mertekben csokkent mind az elmdeti, de 

idotartama, igy pI. a szakiskolai kepzesben a gyakorlatra ford it
hato oraszam 30-35%-kallett kevesebb".5 

A demografiai elorejelzesek szerint a 14-17 eves korosztaly letszama 2007 man 
csokkenni kezd es ez mintegy 10 even at folytat6dik. Ezt kovetoen 2017 es 2025 ko
zan egy igen mersekelt emelkedes varhato, majd a 2030-as evek elejeig ezen a szin
ten stagna.} a letszam. A 2000-es evek e1ejenek mintegy 490 ezer fos koroszta lyi let
szama 20l7-re 370 ezerre csokken, majd 2025-to1380 ezer fo koriil stagnal. 

A ki::izepfoku oktatas teriiletet tehat most eri el az a letszamcsakkenes, amely az 
alapfoku oktatas teriileten a 90-es evek legvegen kezdodott. 

5. abra: A 14-17 es a 18-22 eves nepesseg letszamanak alakulasa 2000-2030 
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A 90··es evek elejenek 14-17 eves csucsa a 90-es evekben a szakiskola 
radildlis visszaszorulasat eredmenyezte - mint arro1 mar korabban volt 5z6. 

A 2006-ban kezd6do demografiai apaly is a kozepfoku oktatas kozott 
kidesedo versenyt fog eredmenyezni, amely versenybol a legalacsonyabb presztizsu 
szakiskolak keriilhetnek ki veszteskent, amely a szakiskolai kepzes teljes elnepte
lenedesehez, megszunesehez vezethet. N elkiilozhetetlen egy tudatos oktadspoli
tikai strategia kidolgozasa, amely a demografiai folyamatok alapjan formalja meg 

a hazai szakkt~pzes jovojet. 

5 Vizi Gyorgy, Pete Zolran, Lakatos Ervin & Kov:l.cs Ferenc (2003) Kitekintes az EU szakkepesiteseire az 
epit6iparban. https:! !www.nive.hu/kutatas/tanulmanyok_filesITanulmanyepit.doc 
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F ontos uj jelenseg az iskolarendszeren kiviili kepzes fejlodese - amelyrol itt csak 
erintolegesen sz61unk, s csak a novekedesi tendenciajat mutatjuk be egy abra ere

jeig. 

6. abra: Az iskolarendszeren kivuli szakkepzes resztvev6inek szama 
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Erdemes egy pillantast vetni a posztszekunder kepzes atalakulasara is. Posztszekun
der kepzesnek nevezik a nemzetkozi gyakorlatban a felso kozepfok utan kovetkezo, 
de klasszikus ertelemben tekintve nem felsOfoku (tehat nem akademiai, egyetemi, 
vagy foiskolai) kepzest. Az idok soran ket formaja is kialakult: a kozepfoku es a fel
sOfoku posztszekunder kepzes. A felsOfoku posztszekunder kepzes soran tanulta
kat (illetve az ott szerzett krediteket) reszben vagy egeszben beszamitjak a felsOfo
ku kepzes akademiai szintjeibe.6 A kozepfoku posztszekunder kepzesek eseteben 
(altalaban) nines ilyen beszamitis, de az itt szerzett szakkepesitesek is tobbnyire a 
kozepfokon megszerezhetonel magasabb szintuek, vagy legalabb is magasabb presz
tizsuek. Ide sorolhat6k peldaul a teehnikus, a merlegkepes konyveloi stb. kepzesek, 
azaz lenyegeben a jelenlegi hazai gyakorlat szerint az Orszagos Kepzesi J egyzekben 
a kozepiskolai elovegzettseg utan, valamint kozepfoku elovegzettseg es meghata
rozott gyakorlat utan megszerezheto szakmak. 

A hazai gyakorlatban viszonylag nagy hagyomanya volt kozepfoku posztsze
kunder kepzesnek (teehnikus, merlegkepes konyvelo stb.) ugyanakkor a felsOfoku 
posztszekunder kepzes kialakulatlan volt (lenyegeben egyediil a felveteli el6keszi
toket lehetett 

"Azipari technikumok muk6dtek, 
alakultak. A technikusi kepzes kere-

Ennek termeszetesen meg sem kozeHtette a kivant 
miatt is. A '70-es 

6 A 45/1997. (IlL 12.) Kormany rendelet (az akkredidlt iskola; rendszerii fels6foku szakkepzesrol) legalabb 
1/3-05 kredit-beszamitast in do a fels60ktatisi alapkepzesi szakba. 
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ben ismet HH_~~HU 

esazzalkCizCis 
keriilt bevezetesre ... Az 1993-as 

keriilt sor ... "7 Az ennek kereteben 
kialaldtott "szakkozepiskolanak 4 evfolyamos felb~szito es erre 
16 evfolyama van ..... A szakkepzes a fentiek alapjan a 12. 
gi erettsegit (gimnaziumi, szakkozepiskola) kovetoen .... kezdodik. A szakkepzesi 
evfolyamok szamat az OK] hatarozza8 meg."9 Az ujonnan kialakult OK] kepzesi 
rendszerben a technikuskepzes10 elsziirkiilt, aminek tobb oka is van. Alapveto sze
repet az jatszik, hogy a vegzos kozepiskolai tanu16k egyre nagyobb resze jut be a 
felsooktatasba, igy egyre kevesebb j6 kt~pessegu tanu16 valasztja a szakkozepisko
la 12. fdetti evfolyamait es a technikus kepzest. (Bozza kell tenni, hogy 2000 6ta a 
statisztika nem is kozli kiilon a vegzett technikusok szamat.) 

1. tablazat: A technikus min6sft6 bizonyftvanyt szerzett letszam 

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2004 

Technikus minBsftB 
bizonyitvanyt szerzett 6292 7248 10177 10126 11255 41839 33350 36 149 

Megjegyzes: 1999-ig technikus kepesit6 vizsgat tettek, 2001-t61 kozepiskolai vegzettseghez kotott OK] szak
makban - a fel5 Ofoku OK] szakmakban vegzettek kivetelevel- szakmai vizsgat tettek es szakkozepiskola
ban hagyomanyos szakmakban vegzettek. 

A kepzesre panaszkod6 munkaadok szerint ezen kepzesre is - mint altalaban a 
szakkozepiskolai es a szakkozepiskolakban folyo posztszekunder kepzesek mind
egyikere - az jellemzo, hogy a gyakorlati eletre torteno fdkeszites hdyett inkabb 
az dmeletorientaltsag az e1sodleges. Vallalati gyakorlohe1yek hdyett iskolai tan
muhe1yeknek a tenyleges munka vilagatol dszakadt vilaga adja a kepzes gyakor
lati ismereteit. 

A kozepfoku posztszekunder kepzes tebat gondokkal kiiszkodik. 
De zavarok vannak a felsOfoku posztszekunder kepzes eseteben is. Ez a kepzes a 

fe1sooktatas tomegesedese soran a tomegek egy reszet levezeto csatorna. ll N alunk 
azonban ez a kepzesi forma csak igen szereny szerephez jutott eddig. 

A fdsooktatasnak a 90-es evek deje ota tarto hazai kiterjedese az oktataspoliti
ka altaI csak igen feliiletesen iranyitott folyamat, ennek tulajdonithato a hazai fd
sooktatas kib6viilesenek az a jellemzoje is, hogy a kepzesi szerkezet meglehetosen 
torz szerkezetevd jart/jar egyiitt. Kiilonosen szembetuno a vertikalis kepzesi szer
kezet torzulasa. 

7 Vizi es tarsai i.m. 

S Vizi es tafsai i.m. 
91998 szeptemberetol a szakkozepiskolak csak OK] szerinti szakkepzest indithatnak 

10 Az OK] jegyzekben tobb mint 130 technikus szak van felsorolva. 

J 1 Usd err6lHrubos (ed) (2002). 



KEPZES ES MUNKAEROPIAC 

A magyar felsooktatas vertikalis strukturajanak problemait abban lehet osszefog
lalni, 12 hogy aranytalanul magas hinyadot tesznek ki a fels60ktatasi hallgat6k ko
zatt a hosszu kepzesi ideju programok hallgat6i, s nines (illetve rendkivul alaesony 
szamu) a ravidideju posztszekunder kepzesen resztvev6k szama. A felsOfoku kt~pzes 
hazai reszveteli adatait az OEeD orszagok szamaival asszehasonlitva - gazdasagi 
fejlettsegunket figyelembe veve - a posztszekunder es a doktorkepzes lemaradasat, 
viszont a f6iskolai es egyetemi programok tulzott aranyat allapithatjuk meg. 

A nemzetkozi osszehasonlitasb61 tehat igen egyertelmu a hazai felsooktatas ver
tikalis szerkezetenek torzulasa, s nyilvanva16 az AIFSZ kepzes13 hazai elmaradasa. 
Pedig ez a posztszekunder kepzes nyilvanva16an a jov6 mind inkabb meghataro
z6bb szereppel biro szakkepzese. A felsOfoku posztszekunder kepzes az a kepzesi 
rorma, amely osszeegyeztetheti a fels60ktatasba igyekvo mind nagyobb tomegek 
igenyeit es a gazdasag ennel jelentosen alacsonyabb felsOfoku szakemberigenyet. 
Ehhez azonban arra lenne szukseges, hogy a felsOfoku posztszekunder kt!:pzes a gaz-

tenyleges igenyei fele orienta16djon. 

7. abra: A 20-64 eves, valamint a 18 es a 64 eves nepesseg i(Hszamanak varhat6 alakulasa 
2030-ig 
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A 18~22 eves varhat6letszama a 200S. evi 620 ezerr61, 2022-re 460 ezer-
majd2030-ig e szinten stagna!' A 18-22 eves nepessegletszamalakulasa 
befolyasolja a felsooktatas iranti egyeni keresletet. A 201O-es evek ele-

bekovetkezo letszamcsokkenes felsooktatasi hatasa attal is fugg, 
hogya alakul. 

12 Pol6nyiIstvdn (2002b). 

J 3 AIFSZ = Akkredita!t iskolai lcHuszem 
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C-i:,U'".I\. L"Cd~l szerkezete ton, s a 

aU!'H.Vn. alakulasa varhat6an az iskolarendszeru okta
tas tanu161etszamanak csokkeneset fogja ICHOUJlH<;UY 

egy dolgot erdemes eszrevennL A 201O-es evek ve-
varhat6an felertekel6dnek a munkaeropiacra belep6 fiatal korosztilyok, mi-

vel ekkor reszint csokken a fiatalok letszama, reszint a nyugdijba vonu16k 
szama abra). 

hatarozott reformtorekvesek tamI! 
es a felsooktatast radikali-

san fogjak. 
A kt~tszintu kepzes bevezetese a mai europai fels60ktatas legfontosabb, napiren

den leva programja komoly vitakat indukal az egesz kontinensen. J 61 erzekelheto, 
hogy az europai oktatasiranyit6k osszehangolt elhatarozott szandeka, hogy min
den aron, a legkemenyebb burokratikus eszki::izi::ikkel versenykepesse es gazdasag
kozelive tegyek a felsooktatast. A fels60ktatasi intezmenyek - orszagt61 fugg6en 
- hangosan, vagy csendesen huz6dozva, beleti::ir6dve vagy ellenszegulve kovetik az 
oktataspolitika ti::irekveseit, amely az "utolerni Amerikit, s Japant" lisszaboni jel
szavahoz15 kapcsolodva zajlik. 

De a kepzes es szakkepzes mas tajekain is az oktatasiranyitok forradalmanak le
hetunk tanui. 

A tudasalapu tarsadalom es gazdasag velt vagy valos hatasara a mind hosszabb 
ideig tarto ki::izoktatasi rendszerekb61lassan kiszorul a szakkepzes. Helyet mindin
kabb az iskolarendszeren kivuli lcepzesek - a piaci es a munkahelyi kepzesek - sok
szinu kavalkadja veszi at. Az oktatasiranyitok ki::izponti akkreditalasi es kreditala
si rendszer16 1etrehozasaval igyekeznek a sokszinu kepzesi rendszerelemek felett a 
kontrollt visszaszerezni. 

14 Lisd errol: Polonyi & Timdr (2001). 
15 Az Europai Unio 2000 marciusaban a Lisszabonban osszehivott csucstalalkozon fogadta el 

"Foglalkoztatds, gazdasdgi reform is szocidlis kohlizio - uton egy europai alapu innovdcio is tudds felli" cim
mel az azota Lisszaboni Strategia neven emlegetett dokumentumot. A dokumentum legfontosabb. azota 
sajnos csak kozhellye. s nem valosagga valt ceIkitiizese szerint az U niot egy evtizeden bellil. tehat 20 lO-ig
utolerve is lehagyva az USA is japan gazdasagat - a vilag legversenykipesebb is legdinamikusabb tudasalapu 
gazdasagdvd kell tenni, mely tiibb is jobb munkahely teremtisivel is nagyobb szocidlis kohlizioval kipessi vd
lik a niivekedis fenntartdsdra. A Lisszabonban reszletesen megfogalmazott kozossegi szandt'kok ertelme
ben az Unionak tobb alapveto tenyez6csoportra kellosszpontositania. Ezek: az oktadsra-kepzesre. a kuta
t:isokra. a tudomanyra forditott befcktetesek novelese; az europai cegek versenykepesseget, illetve a belso 
piac miikodt'set javito intezkedesek; az oktatas, a kepzes es a foglalkoztads osszehangolt erositese, s ennek 
reszek<'nt az uj informaci6s technol6giak hasznosidsa. 

16 Ez az Europai Kepesitesi Keretrendszer (EKKR) az EU tagallamok kormanyfoinek kezdemenyezesere az 
Eur6pai Bizottsag altai kidolgozott tervezet, mely szandeka szerint a legklilonboz6bb nemzeti es agazati 
kepesitesi rendszerek es kepesitesi keretrendszerek kozotti atjarhatosagot biztositana. Kinyilvanitott cel
ja szerint (1) Az egyes tagorszagok legkiilonbozobb szintii es rendszerben szervezett kepesiteseinek mas or-
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A kozepjoku oktatds es a munkaerlipiac 

A 20. szazad kozepe, masodik fele a kozepfoku oktatas kiterjedesenek idoszaka. 
A kozepfoku oktatas tomegesedesenek okairo1 tobb elkepzeles szii1etett. Ezeket 
Kozma Tamas (1998) igy fogla1ta ossze: Az egyik elkepzeles szerint a kozepfoku 
oktatas kiterjedesenek oka az, hogy a" fo1os1egesse valo, elsosorban ifjusagi mun
kaero szamara helyet kellett csinalni az oktatasi rendszerben .... Egy masik, ezt ki
egeszito vagy ezzel vitatkozo ertelmezes szerint az oktatas tomegesedesenek oka a 
hatvanas es hetvenes evek fordulojan Europa-szerte kormanyra keriilt szocialde
mokracia, amely politikai celkitiizesei kozt hirdette es valositotta meg az altalanos 
es egyenlo iskolazast ..... Egy harmadik magyarazat kiegesziri ezt azzal, hogy az isko
lazas iranti igenyek tomeges merete es korlatlannaklatszo novekedese a joleti allam 
eredmenye, egyfajta tultermelesi valsag az igenyek teriileten ..... Parhuzamba allit-
hato az energia, az egeszsegiigy, a kozlekedes, a kornyezet »tulfogyasztasaval« ..... . 
Egy negyedikmagyarazat mindezt megtoldja azzal, hogy az iskolazas »tulfogyasz
tasa« a kozeposztalyosodas tipikus velejaroja, ami kontinensiinket - s vele a fejlo
do vi1ag egyre nagyobb reszet -- a hatvanas evektol fokozodo mertekben jellemzi. 
..... Tovabbi magyarazatok egyes kisebbsegi csoportok, mindenekelott a nok okta
tasba lepesevel magyarazzak a statisztikai tomegesedest."17 

A tomegesedes tullep az also kozepfoku szinten, s eleri a felso kozepfokot. Ezzel 
a kiterjedessel egyiitt zajlik az a folyamat is, hogy az iskolarendszerii szakkepzes a 
felso kozepfoku oktatas reszeve valik, ami vegiil is torvenyszerii folyamat. 

Ezzel a kiterjedessel egyiitt zajlik egy masik folyamat is: a szakkepzes tartalmanak 
italakuIasa, amelynek nyoman a melyebb, sziikebb, gyakorlatorientalt szakkepzes 
helyere, szelesebb "eloszakkepzes" lep. A szakkepzes melysegenek csokkenese es 
eloszakkepzesse alakulasa a tercier szektor kiterjedesenek kovetkezmenye. 

Az indusztrialis kor szakkepzese az ipar sajatossagai alapjan szervezodott. Az 
ipar szakkepzettseg-igenye es szakkepzese a gyarakhoz kapcsolodott, viszonylag 
koncentralt volt, jol kiszamithato es kozpontilag (ertve ezalatt az oktatasigazga
tas valami1yen magasabb szintjet) tobbe-kevesbe megtervezheto es szervezheto. A 
kepzes tartalmat tudomanyosan jol korii1hatarolt technikai, techno1ogiai ismere
tek a1kottak. 

A posztindusztrialis kor szakkepzese jol kitapinthatoan mas. Az ipar visszaszo
ru1asaval kiszelesedo szolgaltatasok - ha itt elsosorban a szoros kapcso1atra epii-
10 szolgaltatasokra gondo1unk - sokka1 inkabb a kereslethez igazodoan decentra-

szagok kt'pesiteseivel val6 i:isszehasonlithat6va tetele az ezen kepesiteseket alkot6 rendszerek harmonizaci-
6ja ne!kiil. (2) A tanulasi eredmenyek (tudas, keszsegek, kepessegek es kompetenciak) kiili:inbiizo szintjeire 
epito semleges, a nemzeti oktatasi rendszerek soksziniiseget szem elott tart6 referenciapontok kialakitasa, 
amely lehetove teszi a formalis, nem-formalis es informalis tanuIas eredmenyeinek elismereset is. (Lasd er
rol: http://www.om.hu/main. php ?folderID = 1139&articleID = 61 02&ctag=articlelist&iid=1-leti:iltve 
2006. januar Illetve reszletes leirasa: http://www.om.hu/doc/upload/200509/ekkr_sec_2005 _957 _fin. 
pdf -Ieti:iltve 2006. januar) 

17 Kozma Tamas (1998) Expanzi6. Educatia Tavasz. 
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IS 

~L'J.l\.;'C~~C" szakmai ismeretekben inkabb a 
elemei dominaJnak, mint a techno16giai ismeretek. 

A szolgaltatasok kiterjedesenek hatasa az oktatasra kettos. Reszint a szint 
megemelkedik, reszint a mely szakkepzes helyebe "eloszakkepzes" keruL Az isko
lai kepzes egyre inkabb az altahinos kepzes erositese feU fordul, s a szakmai kepzes 
egyre inkabb a munkaltatora marad. Az iskola feladata a kepezhetoseg, az atkepez
hetoseg biztositasa, s a konkret szakmai ismeretek elsajatitasa az elhelyezkedest ko
veto idoszakra marad. Agazdasagi szfera szereploi eltt~ro m6don viszonyulnak eh
hez a folyamathoz. A nagyvallalatok, a multinacionalis cegek letrehozzak a maguk 
"akademiait", vagy treningjeit, ahol a palyakezdok betanitasat vegzik. A kis- es ko
zepvallalkozoi szfera egyik resze igyekszik az iskolarendszeru szakmai, gyakorlati 
kepzesben n~szt vallalni, s ezzel reszint maganak olcso (tanu16)munkaerot, reszint 
munkaero-utanp6tlast biztositani. Masik resze pedig csak mar gyakorlatot szerzett 
fiatalokat foglalkoztat, s igyekszik palyakezdoket nem fogadni. 

Az iskolarendszerbol kiszoru16 szakkepzesnekgyorsan kialakul az iskolarendsze
ren kivuli kinalata, az iskolarendszeren kivuE szakkepzes. Ez a piaci szervezodesu 
oktatasi szolgaltatas igen rugalmas, gyorsan alkalmazkodik a kereslethez. Egyre 
fontosabb szerephez jut a felnottkepzesben, - s a sz6rakozasi, rekreaci6s celu kep
zesekkel egyiitt - meghataroz6 reszeve valik az elethosszig tart6 tanulasnak. 

Ugyanakkor ez a gyorsan terjeszkedo iskolarendszeren kivuli kepzesi szektor gyor
san kivaltja az allami oktatisiranyitas szabalyozasi hajland6sagat. Az oktatas saja
tossagai sok tekintetben alkalmat es lehetoseget is adnak ehhez. Mint Hirschman 
(2000) hangsulyozza az egeszsegugyi es az oktatasi szolgaltatasok eseteben a 5zo1-
galtatasok vasar16i gyakran teves informaci6kkal rendelkeznek a minosegrol, gyak
ran csak keyes szolgaltat6r61 van sz6, es az osszehasonlit6 vasarhis bonyolult, sot 
lehetetlen. 18 Magyarul az oktatasi szolgaltatisok piaca tokeletlen piac, ahol a ve
voi szuverenitas nem kepes, vagy nem kepes j61 szabalyozni a piacot. Ez kivaltja az 
aUam szabalyozni akarasat -legalabbis az olyan orszagokban, ahol hagyomanyo
san hisznek az all am piacszabalyoz6 szerepenek hatekonysagaban, mint amilyen 
a kontinentalis Eur6pa orszagainak j6 resze. Peldaul a szolgaltat6kat hozzaerto 
testuletek velemenyezese - un. akkreditaci6 - utan engedik belepni a piacra, s az 
oktatasi programokat is hason16an ertekelik az elinditashoz. Az ambici6zus ter-

18 Hirschman, A, O. (2000) Versengii nezetek a piaci tlirsadalomr61 "segyib ujkeletu {rlisak. Budapest, 
] 6sziiveg Tankiinyvek. 
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vekben az is szerepel, hogy az egyes akkreditalt kepzesek altaI kialakitott kepesse
geket, kompetenciakat kreditszeruen elismerik, s azokboI- valamint a hasonloan 
elismert gyakorlati ismeretekbol- allamilag elismert vegzettsegek, kepzettsegek 

allhatnak ossze. 
Ezek a piacszabalyozo modszerek azonban erosen vitathatoak. Azon tlil, hogy 

megnehezitik a piacra torteno belepest, kerdeses, hogy csakugyan alkalmasak-e a 
minosegbiztositasra. Fontos szem elott tartani, hogy - mint ahogy Pete (2005) irja 
- "ahogy leteznek csak a piacra jellemzo »piaci kudarcok«, ugyanugyvannak a po
litikai szfera altaI mukodtetett kormanyzati intezmenyek dontesi mechanizmusaira 
specialisan jellemzo »politikai kudarcok«, vagy :>:>kormanyzati kudarcok«, ame
lyek a vonatkozo intezmenyek sajatossagaival, koztiik koltsegerzeketlensegiikkel, 
rugalmatlansagukkal vagy biirokraciara valo hajlamukkal fiiggenek ossze."19 

A felsooktatdsi kepzes dtalakuldsa 

A ketszintu felsooktatasi kepzes europai20 bevezetesenek elozmenyeire itt most csak 
nagyon roviden teriink ki. Mindenkeppen erdemes a Bolognai Nyilatkozat nehany 
ajanlasat kiemelni. Az egyik legfontosabb ajanlas a "konnyen ertheto es osszeha
sonlithato fokozatot ad6 kepzesi rendszer bevezetese, .... annak erdekeben, hogy 
elosegitsiik az eur6pai polgarok elhelyezkedesi lehetosegeit es az eur6pai felsook
tatasi rendszer nemzetkozi versenykepesseget." Ennek erdekeben "alapvetoen ket 
fo kepzesi cikluson, az alapkepzesen (undergraduate) cs egyetemi (graduate) kep
zesen alapu16 rendszer bevezetese sziikseges. A masodik ciklusba va16 belt~pes meg
koveteli az elso, legalabb hirom evig tarto ciklus sikeres lezarasat". Az ajanlasok azt 
is hangsulyozzak, hogy "az elso ciklus utan adott fokozat, mint megfelelo kepesites 
alkalmazhato az eur6pai munkaeropiacon", tovabba, hogy "a masodik h~pzesi cik
lusnak ... egyetemi vagy doktoratusi fokozathoz kell vezetnie". Az ajanlasok meg 
hangsulyozzak a kreditrendszer, a hallgat6i es oktat6i mobilitas valamint a mino
segbiztositas fontossagat. 21 

A kepzes atalakitasa mogatt, mint kenyszerito ero a felsooktatas tamegesede
se all. 

A fels60ktatas tomegesedesenek tobb aka van. 
Az egyik mozgat6rug6 a haborut kisvartatva koveto gazdasagi fellendiiles, amely

nek szakemberigenye inditotta el a fejlett vilag felsooktatasi rendszereinek expan-

Meghatiiroz6 mozgat6erok a demokratiza16das es a kozepretegek kiszelesedese. A 
demokratiza16das eredmenye a magas iskolazottsaghoz va16 lehe-

19 Pete Peter (2005) Politika os gazdasag. In: Gallai Sandor & Torok Gabor (2005) Politika is 
politikatudomdny. Auia Kiad6. 

20 A b~tciklusu fe1sooktatasi kepzes bevezeteserol sz616 egyuttmukodes ntm csak az Eur6pai Uni6s orsza
gokra rerjed lei, hanem az un. "Europa; felsookratasi tersegre", amdy mara Ienyegeben valamennyi Eur6pa; 
orszagot magaban fog!alja. 

21 okratasi minisztereinek kazas nyilatkozata Bologna, 1999. junius 19. Forras: http://www.om.hu/ 
-letoltes 2002 januar. 
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szamara. Klilonosen a 
is - az iskolazas altalanos emberi lett. 

v8Jik. Nemcsak a szer-
szakmai es szintbeli hanem ero-

feszitesben is szeles kinalat alakul ki. A fe1sooktatas a es felso 
kotelezo es divatos e1emeve vaHk. Sokak szamara 

sokak szamara a tarsadalmi status sokak Sza"· 
mara sz6rakozas, sokak szamara trendi elvaft eletforma demo A fe1so-
oktatas termeszetesen alkalmazkodik ehhez a kereslethez. 

IS hogy a fe1sooktata.s tomegesedesenek nem lehet gatat 
vagy legahibb is nagyon keves orszag volt kepes korlatozni azt a gazdasag illetve a 
munkaeropiae igenyei alapjan. Ennek pedig tobb kovetkezmenye van: reszint esok
ken a kiboesatas minosege, reszint a diplomas kiboesatas is tomegesedik. 

A kiboesatas minosege torvenyszeruen esokken, hiszen az egyre nagyobb arany
ban bekerlilo fiatalok kozatt tarvenyszeruen no a gyengebb kepesseguek aranya. 
Ugyanakkor esokken a lemorzso16das. Ennek oka az oktad.sszervezes at ala kula
sa, az arjarhat6sag, a valaszthat6sag es a kreditrendszer elterjedese, amely lehetove 
teszi az egyeni litem szerinti haladast. De nyilvanva16an szerepet jatszik benne az 
intezmenyekre nehezedo gazdasagi nyomas is - a lemorzso16dassal elveszo tandij
bevetel es/vagy allami tamogatas. 

A tomeges kibocsatassal novekszik az inkongruens foglalkoztatas, hiszen a gaz
dasag nem tud ennyi felsOfoku vegzettsegut szakmajanak es vegzettsegi szintjenek 
megfeleloen foglalkoztatni. 

A kiterjedt felsooktatasban a 20. szazad vegeig a szakkepzes szisztemaja nem so
kat valtozott. Tovabbra is ugyanolyan szuk szakkepzettseget nyujt - legalabbis a 
kontinentalisnak nevezheto - felsooktatas, mint a szazad kozepen. Mikozben nyil
vanva16, hogy ekkora tamegben nines szukseg ilyen mdy szakmai ismerettel bir6 
szakemberre a munkaeropiaeon. 

A szuk felsovegzettseg ugyanis elvesz, ha nem taW elhelyezkedest. Mindezek nyo
man a szuk es mdy szakmai kepzes, mint a felsooktatasi kepzessel kapesolatos ko
vetelmeny egyre inkabb megkerdojelezodik. Hiszen nyilvanva16an nines szukseg 
egyetlen orszagban sem a esillagaszok vagy atomfizikusok ezreire, de irodalmarok, 
torteneszek es pszieho16gusok ezreire sem, meg ha kezdetben ebben az iranyban is 
bovul a kepzes szerkezete. S ugyanigy nyilvanva16an nem tudnak vegzettseguknek 
megfelelo munkat talalni a mernokok, kozgazdaszok, s jogaszok tizezrei sem. 

A szuk es mdy szakkepzes eseteben egyre inkabb veszendobe mennek a szakkep
zesre forditott allami es egyeni kiadasok, s erOfeszitesek. 

A linearis kepzes bevezetese megoldja ezeknek a problemaknak j6 reszet. 
Az alapkepzesi szakasz ugyanis esupan eloszakkepzettseget nyujt. A BSe vegzett

seggel a munkaeropiaera lepok nem rendelkeznek mely es szuk szakkepzettseggel, 
hanem viszonylag szdes, nem tul mdy szakmai ismeretekkel. A harom ev utan a 
munkapiacra lepo diplomas ok szakmai vegzettsege tehat eleg altalanos ahhoz, 



KEPZES ES MUNKAEROPIAC 

hogy ha nem, vagy nem teljesen szakiranyanak vagy vegzettsegszintjenek megfe
lel6en helyezkednek el, reszint akkor sem vesz karba sok feleslegesen tanult mely 
szakmai ismeret, reszintgyorsan az elhelyezkedesnek megfelel6en korrigalhat6ak 
es kiegeszithet6k az ismeretek. 

A tomeges felsooktatas csak ugy egyeztetheto ossze valamennyire a gazdasagi 
igenyekkel, ha elsa szintje "eloszakkepzesse" vaIik. Olyan kepzesre van sziikseg, 
amely akkor sem okoz nagy veszteseget (penzben, erOfeszitesben 5tb.) ha a tome
ges kibocsatas miatt nem hasznosul. Tehat ha egy ESc vegzettsegu kozgazdasz tit
karn61esz, vagy egy ESc vegzettsegu fizikus villamosvezet6, egy ESc vegzettsegu 
testneveles szakos vagyon6r, akkor senki nem fog felszisszenni, az elpazarolt tudas 
es raforditas miatt. Hiszen nem tanult olyan sok es mely, specialis szakmai ism ere
tet, hogy nagy kar lenne erte, ha elfelejti. Amit pedig nem felejt el, azt nagyszeruen 
tudja hasznalni titkarn6kent, villamosvezet6kent illetve ejjeli6rkent. Az is fontos, 
hogy 6 maga sem lesz (talan annyira) elegedetlen, ha inkongruens elhelyezkedesre 
kenyszeriil. Riadasul ez a kepzes jelentosen olcs6bb, mint a szuk es mely kepzes. 

Ha pedig szakmajanak megfelel6en helyezkedik el, s melyebb ismeretekre is sziik
sege van a munkakoreben, akkor visszamegy a masodik kepzesi ciklusra, s meste
re lesz szakmajanak. 

A fentiek alapjan nyilvanva16, hogy lin eari s kepzesre va16 at nem alIas csak olyan 
szakmak eseteben radonalis, amelyeknel a tomegesedes nem tortent meg (pI. a ke
retszam korlatozas miatt az orvoskepzesben). Mas esetben azonban a hagyomanyos 
kepzeshez val6 ragaszkodas esszerutlen, mert a vegzettek elegedetlensegevel, pa
zarlassal es a szakma piadnak komoly zavaraival fog jarni (pI. jogaszkt~pzes). 

Arr6l van tehat 5z6, hogy a tomeges fels60ktatas eseteben ertelmet veszti a di
rekt szuk es mely szakkepzes. Hiszen gazdasagilag irracionalis - es nem gazdasa
gi szempontokb61 is esszerutlen - nagy tomegben dragan specialistakat ugy ki
kepezni, nagy n~sziik nem dolgozik majd szakmajaban, vagy vegzettsegenel 

szintet szakmai foglalkoztarasa lesz. Ez meg akkor is van, 
ha a mai magyar bolognat az jellemzi, hogy minden intezmeny bele akarja zsUfol
ni az alapkepzesbe, amit koribban a foiskola negy vagy az egyetem elsa hawm 
eve alatt tanitott. 

Persze a "kozepiskolasod6" felsooktatasi alapkepzesre 
lesz a szamara felsOfoku 0L,U'-'_'U.U 

felsOfokukepzes feladatait egyszerre ellatni. Ennek kovetkezme
a gyakorlatorientalt 

s az ez ut6bbira A 
ertelemben vett felsOfoku 

tehataz 
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kozepfoku, mind a felsOfoku iskolarendszenl kepzest a szakkepzes melysegenek 
csokkenese, az altahinosabb, az eloszakkepzes fele torteno elmozdulas jellemzi. 
Ennek oka reszint az oktatas tomegesedese, reszint a fejlett orszagok gazdasaga
nak posztindusztrializa16dasa. Ez ut6bbi folyamat eredmenyekent a szolgaltatasok 
radikalis ternyerese alapvetoen alakitja at a szakkepzettseget es a szakkepzettseg 
iranti igenyeket. Ugyanakkor ezen folyamatok nyoman megerosodnek az iskola
rendszeren kiviili kepzesek, valamint a nagyvallalatok belso kepzesei. 

Tovabba, s ez kiilonosen jellemzo EU-r6para, hogy a problemak megoldasat az 
oktatasi piac radikalis kozponti khbentartasaval szeretnek megoldani. Az EKKR 
(Eur6pai Kepesitesi Keretrendszer) lenyegeben ket dolgot szolgal. Reszint mint 
egy kreditrendszer22 gazdasagi megtakaritast jelent, mivellehetove teszi az egy
szer mar megtanult (es kifizetett) tanagyag-egysegek elismereset, beszamitasat a 
tanulmanyokba, reszint lehetove tesz egyfajta kontrollt az oktatas tartalma felett. 
Tulajdonkeppen nem mas, mint a kiilonbozo orszagokban foly6 formalis es infor
malis oktatasok egyetlen rendszerben torteno kontrollalasa. Az Eur6pai Uni6 jel
lemzo reakci6ja, hogy mikozben minden teriileten a piac rugalmassa tetelerol sz61-
nak a dekretumok, ugyanakkor egymast kovetik a piacot kontrolla16, szabalyozni 
akar6 (nem ritkan korlatoz6) intezkedesek. 

Az oktatas es a munkaeropiac kapcsolata tehat Eur6paban atalaku16ban van. 
Ennek az atalaku16 kapcsolatnak legfontosabb eleme a kiilonbozo orszagok szak
kepzeseinek (beleertve a felsooktatast is) allamilag vezerelt hasonitasa, homoge
nizalasa, az erosodo kozponti kontrollalas. Ami Amerikaban a munkaad6k es a 
munkavalla16k dontesere es szuverenitasara van bizva, azt Eur6paban kozponti 
besorolasok es megallapodasok kotelezo rendszere hatarozza meg. 

POLONYI ISTVAN 

22 A kredit mai jelentese: "a tanulmanyi kotelezettsegek teljesitesere iranyul6 hallgat6i tanulmanyi munka 
mertekegysege, az osszes hallgat6i tanulmanyi munkaidovel aranyos relativ meroszam; nemzetk6zi 
konvenci6nak megfeleloen 1 kredithez 30 munka6rat rendelnek." (Orszagos Kredittanacs Irodaja http:// 
okti.hu/info.php ?hid=87 &unique_id=1l37352772 -let6ltes: 2006 januar). 
A kreditrendszer nemi kozepiskolai elozmenyutan a felsooktarasban a 20. szazad elejenek amerikai 
egyetemein jelent meg, alapvetoen azt a problemat volt hivatva megoldani, hogy egyre tobb hallgat6 
keriilt egyetemre nem kozvetleniil a kozoktatasb61, han em valamilyen megelozo szakmai, elsosorban 
posztszekunder kepzes utan. Illetve egyre inkabb terjedt az, hogy a hallgat6k meg-megszakitottak 
tanulasukat. Ezen tanulok elovegzettseget, a mar - esetleg mashol- altaluk e1vegzett od.kat volt hivatva 
valahogy elismerni a kredit, hogy ne kelljen ismet fizetniiik a mar mashol kifizetett, es megtanult 
tananyagert. Tehat a kreditek alapjan ismerte e1 az egyetem - illetve a megegyezes ben e1fogadott 
kredittranszfer (a kredittranszfer az intezmenyek kozotti, a kreditek egyenertekiisegere ill. atszamitasara 
vonatkozo egyezmeny) alapjan az egyetemek - a mar e1vegzett tanegysegeket. Az europai orszagok, 
koz6ttiik eioszor Anglia a 20. szazad masodik feletol kezdtek e1 a rendszert alkalmazni. Ezek a rendszerek 
azonban eIegjeientos kiilonbsegeket mutattak. A 80-as evekben kezdodtek azok az egyeztetesek, ameiyek 
nyoman kialakult az europai kredittranszfer (ESTS = European Credit Transfer System) 
Fontos eszrevenni, hogy a kreditranszfer Europa jo reszen kormanyzati intezmeny, - Amerikaban az 
oktatasi intezmenyek meganapodasa. 
(A kreditrendszer kialakulasar61lasd pI.: Orszagos Kredittanacs Irodaja http://okti.hu/info. 
php?hid=102&unique_id=1075331485) 
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