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TOMORNÉ VUJKOV KRISZTINA 

A SZAKKÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI MEGFELELÉSE 
Összefoglaló a Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 

rendezvényéről 

A Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2016. október 6-án 

szakmai rendezvényt tartott az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának Díszter-

mében. A rendezvény előadói Lakatos Miklós, a Központi Statisztikai Hivatal 

ny. szakmai főtanácsadója, valamint Fehérvári Anikó, a Budapesti Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetem docense voltak. A rendezvény moderátora Boda 

György, a Budapesti Corvinus Egyetem docense volt. 

Boda György bevezetőjében kiemelte, a munkaerőpiac jelenleg olyan átalakulásban van, mellyel 

a gazdaságnak – akár rövidtávon is – foglalkoznia kell. A jelenlegi munkaerőhiány a gazdaság 

szereplőit alkalmazkodóképességükben méreti meg. 

Lakatos Miklós „A képzettség és a foglalkozás megfelelésének elemzése a 2011. évi népszámlálás 

adatainak felhasználásával” címmel tartotta meg előadását. Előzetesen elmondta, hogy a Közö-

sen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány segítette az elemzés elkészítését. Köszönet továbbá Mun-

kácsy Ferenc szakmai támogatásának, a munkaügyi kérdések megoldásában pedig az időközben 

elhunyt Kutas János segítette a munkát. Jelen vizsgálat a foglalkozás oldaláról közelítette a kér-

déskört. 

A kongruencia vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy – néhány foglalkozás kivételével – az 

adott tevékenységet kisebb-nagyobb mértékben nem kongruens képzettségekkel is el lehet látni. 

Az egyes foglalkozásoknál az iskolai végzettséggel történő megfeleltetés bizonytalan alapokon 

nyugszik, ezért a vizsgálat céljából több típusú állomány került kialakításra és tesztelésre. A 

kongruencia állományok vizsgálatai azt mutatták, hogy a „megfelelt (MF)” kategóriához tartozók 

aránya összességében 41 százalékról 49 százalékra emelkedett, azaz ha csak a biztos besorolású 

foglalkozásokat vesszük alapul, akkor a 3 millió 150 ezer foglalkoztatott közel felének kongruen-

cia szintje a megfelelt kategóriába tartozott.  

A kutatás fő iránya a fiatalok kongruencia szintjének vizsgálata volt, melyben megállapítást 

nyert, hogy a várakozásokkal szemben összességében nincs jelentős eltérés a fiatalok és idősek 

kongruenciája között. Természetesen, ha foglalkozásonként nézzük az adatokat, akkor vannak 

különbségek és ennek vizsgálata is megtörtént.  

A kutatás továbbá igazolta azt a koncepciót, hogy a kongruenciáról nem lehet általános érvényű 

megállapításokat tenni, hanem csak konkrét foglalkozások, foglalkozási csoport, alcsoport szint-

jén érdemes a kapott információkat elemezni. Ezek az elemzések azt mutatják, hogy a jogsza-

bályok által behatárolt néhány foglalkozás kivételével (pl. orvos, bíró) jelentős számú foglalko-

záshoz kapcsolódó tevékenységet el lehet végezni oly módon, hogy a tevékenységet végző sze-

mély nem rendelkezik kongruens iskolai végzettséggel, képzettséggel. Nagyon valószínű, hogy a 

nem megfelelő végzettséggel rendelkezőket a munkáltatók a korábban megszerzett munkata-

pasztalatuk alapján, vagy esetleg az általuk szervezett tanfolyamok biztosította ismeretek segít-

ségével tudják foglalkoztatni. Az is nagyon valószínű, hogy a nem kongruens képzettségek is 
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adhatnak olyan általános ismereteket, melyek segítségével viszonylag rövid időn belül az adott 

foglalkozást betöltő személy alkalmassá teszi magát a foglalkozáshoz kapcsolódó munkatevé-

kenység végzésére. Minél speciálisabb egy-egy foglakozáshoz szükséges ismeretanyag és minél 

hosszabb a megfelelő szintű elsajátításhoz szükséges idő, annál nagyobb a rá jellemző kongruen-

cia szint, függetlenül attól, hogy fizikai vagy szellemi jellegű foglalkozásról van-e szó. 

A foglalkozásonkénti kongruencia elemzésnek éppen az az egyik legfontosabb tanulsága, hogy a 

foglalkozásokhoz kapcsolódó elvárások nagyon különbözőek lehetnek a megszerzendő iskolai 

végzettségek, képzettségek tekintetében. Egyes foglalkozásokhoz szükséges ún. specializációs 

képzés (pl. a mérnök foglalkozások nagy részénél), más foglalkozásoknál inkább az adott foglal-

kozáshoz kapcsolódó ún. generálisabb jellegű tudásra van szükség (pl. ügyfélkapcsolati foglalko-

zások). Mindenképpen szükség van olyan oktatási rendszerre, melyek alkalmassá teszik a mun-

kavállalókat arra, hogy megszerzett tudásukat rugalmasan tudják hasznosítani munkatevékeny-

ségük során. Ez azt jelenti, hogy az iskolarendszer minden szintjén, az alapfoktól kezdve a felső-

fokig a tanulás képességére kell alkalmassá tenni a jövendő munkavállalókat, mert főleg így van 

mód az adott foglalkozáshoz szükséges képzettség megszerzésére. 

A teljes foglalkoztatotti állomány (3942 ezer fő) foglalkozásainak 41 százaléka megfelel, 15,6 

százalékának csak részben megfelel és közel egyharmaduk nem felel meg a képzettségeknek 

(11,6 százalék a csak általános iskolát végzettek aránya). Ha az adatokat nem és összevont kor-

csoport szerint is vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy alapvető eltérés e változók tekintetében 

nincs. Ha az adatokat nemenként vizsgáljuk, akkor látható, hogy a női foglalkoztatottak kongru-

enciája erőteljesebb, mint a férfiaké. Ennek egyik oka, hogy a nők száma és aránya jelentősebb 

azokban a foglalkozásokban pl. a 2. főcsoportban (felsőfokú képzettség önálló alkalmazását 

igénylő foglalkozások), ahol a foglalkozás és a képzettség kongruenciája erőteljesebb. A főleg 

szellemi tevékenységet igénylő foglalkozási főcsoportokban inkább az idősebb korosztályok 

körében erőteljesebb a kongruencia, a fizikai jellegű munkát jelentő foglalkozási főcsoportokban 

a fiatalok kongruenciája az erősebb. 

Lakatos Miklós az előadása végén felhívta a figyelmet, hogy 2016. október elsején megkezdődött 

a 2016. évi mikrocenzus felvétele. A magyar lakosság tíz százalékát érintő népesség-összeírásra 

kerül sor. A felmérés első szakaszában a mikrocenzus kérdései a mai igényekhez igazodva inter-

neten válaszolhatók meg. A KSH honlapján a kérdőíves felületre a mikrocenzusban részt vevők a 

felkérő levélben szereplő kódokkal léphetnek be. A kérdőívet online kitöltők között nyeremé-

nyeket sorsolnak ki. Azt, akinek nincs lehetősége online válaszadásra, az 2016. október 10. és 

2016. november 8. közötti második szakaszban számlálóbiztos keresi fel. Az eddigiektől eltérően 

már a számlálóbiztosok sem papíron, hanem elektronikusan, laptopon vagy tableten rögzítik az 

adatokat. A népesség összeírást a tízévenként rendezett népszámlálás félidejében tartják, célja, 

hogy segítségével felmérjék az elmúlt öt év társadalmi változásait. A mikrocenzussal a KSH ada-

tokat kap a népesség nagyságáról és összetételéről életkor, nem, családi állapot, iskolai végzett-

ség, foglalkoztatottság, nemzetiség és számos más demográfiai mutató alapján, továbbá képet 

kap a lakásállomány főbb adatairól is. A 2016. évi mikrocenzusnak igen nagy erénye, hogy a je-

lentős nagyságú mintának köszönhetően adatokat tud szolgáltatni az ország, a régió, a megye 

bontáson túl, 197 magyarországi járásra is. A mikrocenzus lakás-, és személyi kérdőíveinek 

megválaszolása kötelező, a kiegészítő kérdőívé önkéntes. 

Fehérvári Anikó „A szakmunkás fiatalok pályakövetése 2010-2014” című előadásában elmondta, 

a gazdasági és munkaügyi világszervezetek pld. OECD, ILO rendszeresen vizsgálják különböző 

országokban az iskolából a munkaerőpiacra történő átmenetet. Az oktatási és a munkaerő-piaci 

struktúrákat is vizsgálják arra koncentrálva, hogy mennyire feleltethetők meg az iskolai végzett-
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ségek a munkaerő piacon található foglalkozásoknak. E szervezetek kétféle megközelítésből 

vizsgálják a kérdéskört. Az egyik megközelítés, hogy az oktatási rendszer feladata az általános 

képzettségi szint emelése, a másik pedig inkább koncentrál a speciális munkaerő piaci szükség-

letek kielégítésére, azaz szakma specifikus oktatás oldaláról közelít. Az országonkénti jellemzők 

alapján azt is összevetik, hogy az oktatás különböző szintjeiről és típusairól milyen esélyekkel 

kerülnek a fiatalok a munkaerőpiacra. Az egyik csoportba azon országok tartoznak, ahol duális 

szakképzés működik pld. Németország, Ausztria, Svájc a másik csoportba pedig azok tartoznak, 

ahol a közoktatásban nem jelenik meg a szakképzés pld. angolszász országok. 

A szakképzésfejlesztés európai szervezete a CEDEFOP is végez összehasonlító elemzéseket a 

tekintetben, hogy mely országokban helyezik előtérbe a szakképzést. Pld. Ausztriában, Csehor-

szágban, Szlovákiában igen népszerű a szakképzés. Azt is figyelembe kell venni, hogy a családi 

háttér is jelentősen befolyásolja az iskolaválasztást. Minél iskolázottabbak a szülők, annál maga-

sabb szintű végzettséget kíván elérni a gyermekük. Ezen fiatalok számára az általános középfokú 

végzettség csak egy lépcső a felsőoktatás felé. Ezek a tanulók nem lépnek ki közvetlenül a mun-

kaerőpiacra, míg a szakképzésben végzetteknek közel a háromnegyede kilép. Elemzési adatok 

bizonyítják, hogy a szakképzésből a munkaerőpiacra kilépők sikeresebbek, mint az általános 

képzésből kilépő tanulók. Rövidebb idejű és könnyebb a beilleszkedésük is. 

Magyarország a rendszerváltás előtt a német mintát követte, majd elfordult az általános képzés 

felé. 2009. után pedig ismét a szakmaspecifikus irány dominál az oktatáspolitikában, azaz erősö-

dött a szakképzési irányvonal. Az előadó részletezte a hazai szakképzési rendszer jellemzőit. 

Nagy kihívás a szakképzés reputációjának visszaszerzése. 

2012-ben a szakközépiskolások 48, a szakiskolások 53 százaléka dolgozott. Elvégzett elemzés 

alapján a szakközépiskolások nagyobb arányban tanultak tovább, mint a szakiskolások, ugyan-

akkor a végzett szakiskolások gyakrabban vállalják a munka melletti tanulást. A szakiskolások 

2014-ben jóval nagyobb arányban voltak jelen a munkaerőpiacon, ugyanakkor gyakoribb volt 

körükben az inaktivitás is. A végzett szakközépiskolások között viszont magasabb azok aránya, 

akik még tanulnak munka mellett vagy nappali tagozaton. A 2010-2014 közötti időszakot tekint-

ve a fiatalok körében a tanulás legfőbb indoka az volt, hogy több ismeretet kívántak elsajátítani, 

ugyanakkor sokukat ennél konkrétabb célok is hajtottak: a jobb munkahely 27 százalékukat, a 

magasabb fizetés 22 százalékukat. Példaként sorolandó fel az is, hogy a fiatalok 17 százaléka 

azért tanult tovább, mert nem tudott elhelyezkedni. A tanulási motiváció a célokat tekintve ért-

hetően különbözik, eltér abban a tekintetben is, hogy ki hogyan ítéli meg a végzettségek hasznát. 

Míg a végzett szakiskolások úgy vélik, hogy érettségi nélkül nem boldogulnak, addig a végzett 

szakközépiskolások azt gondolják, hogy diploma nélkül nem lehetnek sikeresek. Pozitív, hogy 

mindkét csoport a saját szintjéhez képest egy szinttel magasabb végzettségre vágyik. 

Az előadó az előadás végén összegezve elmondta, hogy az egyénnek az élete során többször kell 

„váltania”. Azok, akiknek kisebb az általános képzettségűk, kevésbé rugalmasak. Szükséges az 

általános képzés és a kompetencia növelése. 

 


