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A kutatás az EFOP-3.3.4-16-2017-00001 számú Pályaorientáció és felkészülés az intelligens 

szakosodás szakmáira című pályázat alapján készült. 

 

E kutatás tervét Dr. h.c. Szabó Péter és Hervainé Dr. habil. Szabó Gyöngyvér készítette. 
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I. Bevezetés 
 

A Kodolányi János Főiskola küldetésének tekinti, hogy intézményének székhelyén Orosházán 

és a kapcsolódó várostérségekben, az újgazdaság, a szolgáltatások, a tudásgazdaság (IKT NBIC 

technológiák), a fenntartható fejlesztés elmaradott, periférikus, térséget felemelni képes 

diszciplináris (gazdálkodás és az üzleti szolgáltatások, a társadalomtudomány, a 

bölcsészettudomány, művészetek és pedagógusképzés) és interdiszciplináris területein 

oktasson, kutasson, innovációs szolgáltatásokat nyújtson.  

Ezt a célt kívánja szolgálni a főiskola által elnyert EFOP 3.4.4 „Pályaorientáció és felkészülés 

az intelligens szakosodás szakmáira” című pályázat megvalósítása is, melynek célja az, hogy a 

Dél-Békés térségben élő tehetséges fiatalok közül minél többen kapcsolódjanak be a felsőfokú 

tanulmányokba. A cél megvalósítása érdekében a projekt részét képezi a régió középiskolával 

való szoros együttműködésben kidolgozott mágnes program bevezetése, valamint a felsőfokú 

tanulmányok során olyan mentori és támogatói rendszer megvalósítása, amelyek révén a 

fiatalok felsőfokú végzettséget szereznek. A pályaválasztás Békés megyében című kutatás 

ehhez a pályázathoz kapcsolódik.  A projekt célja, hogy a tervezett komplex fejlesztések 

eredményeként a főiskola oktatói képesek legyenek követni a folyamatosan változó térségi 

munkaerő-piaci kihívásokat, és a tananyagok tartalmukban tükrözzék a vállalati igények 

képzésben való megjelenítését. A felsőoktatási palettán olyan képzési kínálattal legyen jelen a 

főiskola, ami nemcsak nemzeti szinten egyedülálló és előremutató, de nemzetközi szintéren is 

elismert, növelve az intézmény és a diplomát szerzők versenyképességét. Ez a cél a 

felsőoktatási képzésbe kerülést megelőző tehetséggondozás, érdeklődés és motiváció felkeltés 

már bevált gyakorlatok átvételével és adaptálásával valósulhat meg a leghatékonyabban. A 

középiskolai tanulók és a hallgatók képzésében célunk az explicit tudáson kívül a „soft skills”, 

vagyis kommunikációs, szociális és vállalkozói kompetenciák erősítése, az életen át tartó 

tanulás korszerű tartalmának megfelelően.      

Az életen át tartó tanulás korszerű tartalmával kapcsolatban Zachár László (2003) 

hangsúlyozza, hogy az mára a munkaerő-piaci pozíció megtartásának, vagyis a 

foglalkoztathatóság fenntartásának eszköze. Benedek (2007) a kifejezés értelmezésében azt a 

jellegzetességet emeli ki, hogy az egyén a munkaerőpiacra való belépéskor meglévő tudásával 

már nem képes megtartani társadalmi és gazdasági pozícióját, ezt csakis folyamatos és önálló 

fejlődésen, képzésen, művelődésen keresztül teheti meg. Ez a fajta viszonyulás magas általános 
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műveltségre épülő szakműveltség megszerzését és frissen tartását feltételezi, egyúttal az önálló 

tanulás iránti igény és képesség kialakítását is megkívánja.  

A korszerű tudás gyakorlatjellegű és kompetenciákra épülő, írja egybehangzóan Pálvölgyi 

Mihály (2001) és Dominique Simone Rychen (2006, 22), a tudás részét képezik, ezért az ezzel 

eltér a korábban megszokott akadémiai jellegű tartalomtól. A kompetencia, vagyis a 

kulcsképességek fogalmát eredetileg Dieter Mertens (1974, 36-43) vezette be. Értelmezésében 

a kulcskompetenciák olyan ismeretek és viselkedési minták, amelyek a munkaerő-piacon és a 

mindennapi életvitelben elengedhetetlenül szükségesek. A kompetenciák azonban a változó 

világgal együtt folytonosan átalakulnak, ezért azokat az iskola nem tudja teljes körűen 

közvetíteni, így ha hiányoznak, pótlólag kell a kulcsképességeket megszerezni.  

Mertens értelmezésében az alábbiak napjainkban a leginkább fontos kompetenciák: 

 problémamegoldó képességek és kreativitás, tanulási és gondolkodóképesség, 

 indoklási és értékelő képesség, 

 együttműködési és kommunikációs képesség, 

 önállóság és teljesítőképesség, 

 indoklási és értékelő képesség a felelősség vállalására. 

 

A tudásalapú, vagyis a tudást termelőeszközként használó gazdaságban versenyképes tudás 

tartalmát az OECD (2001) az alábbi módon osztályozta: 

 know-what (tudd, hogy mit): matematikailag leírható, kódolható adatok, tények, 

információk, amelyek könyvekből jól tanulhatók, 

 know-why (tudd, hogy miért): tudományos törvényekre, alapelvekre épülő 

szabályszerűségek tudása, de megértésük szintén ismeretek elsajátítását feltételezi, 

 know-how (tudd, hogy hogyan): az egyén, illetve a szervezet által elsajátított 

kompetenciákat, eljárási rendek tudását jelenti, amelyek alapján az egyes feladatok 

végrehajthatók, 

 know-who (tudd, hogy ki, tudd, hogy kihez kell fordulni): a kapcsolati tőke 

alkalmazása, de egyúttal a társadalom és a szervezetek belső működésének ismeretét 

jelenti.  

Az Európai Unió oktatáspolitikai alapelvei fokozottan hangsúlyozzák az egész életen át tartó 

tanulás fontosságát, összekapcsolva azt a „tanuló társadalom” fogalmával. Feketéné Szakos 
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Éva (2006, 151), Koltai (2003, 118-122), Zachár (2003, 14) és Zrinszky (2005) egyaránt úgy 

értelmezi, hogy az oktatáspolitikai koncepcióban jelen lévő életen át tartó tanulás 

szempontrendszere azt feltételezi, hogy az ember nem fejezi be a szükséges tudás megszerzését, 

amikor kilép a fennálló formális oktatási struktúrából, hanem a releváns tudás megszerzése az 

ember egész életén át folytatódik. Az életen át tartó tanulás nem azonos a felnőttek át- és 

továbbképzésével, inkább másféle gondolkodásmódot, másféle emberi kapcsolatokat jelent. A 

lifelong-gondolkodás a megszerzett ismeretek továbbfejlesztése mellett különféle 

kompetenciák kialakítását, valamint a tanulási képesség, az alkalmazkodóképesség, és a 

problémahelyzetek feltárásának és megoldásának képességét is jelenti (Rychen 2006, 22). 

Az élethosszig tartó tanulás igénye a felsőoktatást piaci szereplővé tette, tartalma a 

piacgazdaságban részt vevők számára több jelentéssel is bír. Egyrészt a munkaerő-piac kínálati 

oldalát struktúrájában és minőségében a keresleti oldalhoz kell igazítani, megfelelve ezzel a 

munkáltatók szakemberigényének, másrészt a munkavállalók számára olyan tudás és 

kompetenciák biztosítása, amelyek birtokában keresettek lehetnek a munkaerő-piacon.  

A hazai foglalkoztatási adatok alakulása azt mutatja, hogy az iskolarendszerű képzés nem 

biztosítja kielégítően azon készségek és képességek elsajátítását, melyek egyfelől az egész 

életen át tartó tanulás megalapozását jelentik, másfelől nélkülözhetetlenek a munkaerőpiacra 

történő sikeres belépéshez, és a mindennapi élethez is. Így jelentős hiányosságok 

tapasztalhatóak az alapkészségek és kulcskompetenciák, a szociális és életviteli kompetenciák, 

az aktív tanulási és kommunikációs készségek, valamint a környezet- és egészségtudatosság 

szemléletmódjának átadásában. Ugyancsak jelentős elmaradás tapasztalható a tanulóknak és 

általában a lakosságnak a gazdasági igények szempontjából alapvető fontosságú idegen-nyelvi 

és informatikai ismeretei terén, mely elsősorban a tananyagok elavult tartalmára, a 

pedagógusok megfelelő készségeinek hiányára és oktatás feltételeinek elégtelenségére 

vezethető vissza.  

A 15 éves, és annál idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettségi adatait 

vizsgálva (Forrás: KSH adatai alapján összegezte a Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása, 

Békés Megyei Közgyűlés) (55%) aránnyal szembesülünk, ami a községek képzettségi 

helyzetének súlyos elmaradottságát mutatja a régióban. Kiemelendő mindemellett a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők alacsony aránya. Ez a régiós átlag viszonylag kicsi szórást mutat a 

megyék között, azonban nagyobb különbségek mutatkoznak a településhierarchia különböző 
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szintjei között. A régió megyei jogú városaiban ugyanis az országos átlagot is meghaladó 

arányban élnek felsőfokú végzettségűek (16,03%), amit pozitív regionális eredményként 

értelmezhetnénk, ugyanakkor a térség városai, és főleg községei esetén igen alacsony 

arányszámokkal kell szembesülnünk (9,6%, ill. 4,97%).  

Békésben a fiatalok negyede él a szegénységi küszöb alatt. A megyei óvodákban 12,5 az 

általános iskolákban 13,8, a szakiskolákban 10,4, a speciális szakiskolákban 12,5, a 

gimnáziumokban 2,1, a szakközépiskolákban 3,2 százalék volt 2013-ban a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók aránya.  

Országos szinten kizárólag az egyetemi városokkal rendelkező térségekről mondható el, hogy 

az ott tanulók száma meghaladta az ott állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók számát, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés megyében viszont az ott lakók voltak nagy 

többségben. A nappali tagozatos hallgatók és az intézmények megyénkénti megoszlását 

tekintve – a képzési helyek szerint – a Viharsarok elenyésző százalékot képviselt. A fiataloknak 

egy strukturális problémákkal terhelt munkaerőpiacon kell érvényesülniük, munkát találniuk 

iskoláik elvégzése után. A 25-29 éves korosztály gazdasági aktivitása magas, négyből hárman 

keresnek munkát vagy dolgoznak. Az elhelyezkedés legfontosabb feltétele a minél magasabb 

szintű szakképzettség, a fiatalok lehetőségei nagyban függnek az iskolai végzettségtől. A 15-

24 éveseknél azonban a munkanélküliségi ráta a Dél-Alföldön 27 százalék volt, magasabb az 

országos átlagnál.  

Békés megye nemcsak a felsőoktatási kínálat tekintetében, hanem a lakosság számához 

viszonyítva a felsőfokú alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók száma alapján is 

behozhatatlannak tűnő hátránnyal bír, amely hátrány „ledolgozása”, a felsőfokú képzésben 

résztvevők számának növelése a térség gazdasági- társadalmi fejlődése érdekében 

elengedhetetlen.  
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1. ábra: Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók ezer lakosra  

(képzési hely szerint), 2013/2014 

 

Forrás: KSH 2016. 

 

Az EU 6. kohéziós jelentés alapján a regionális fejlettség, Magyarországon a Közép-Dunántúli 

Régió és a Dél-Alföldi Régió összehasonlításában az EU 2020 és a nemzeti 2020 célokhoz 

képest a 6. kohéziós indexben megfelelően kimutatott. 

 

A foglalkoztatás vonatkozásában még az állampolgári részvétel tekintetében is jelentős a 

különbség, kirívóan rossz a környezeti, a jövedelmi, a lakáshelyzet és az egészség életminősége. 

1. táblázat: Az EU 6. kohéziós jelentés a két régióra vonatkozó mutatói 

 

Téma (2020-as célok) KDR DAR 

Vállalkozói és fejlesztési potenciál >30 % > 30 % 

Kutatási céloktól való távolság 2 1 

A regionális innovációs teljesítmény 3 % -2,5 – 0 0-2,5 

Felsőoktatás 30 % 14-7 % -nyi 

távolság 

0-7 %-nyi távolság 

Regionális versenyképességi index -1-2 % -1-2 % 

Korai iskolaelhagyók 10 % 10-12 %-nyi 

távolság 

8-10 %-nyi távolság 

PISA matematika 25-30 % lemaradás 8-10 % lemaradás 
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Pisa olvasás, természettudomány 15-20 % lemaradás 15-20 % lemaradás 

Ifjúsági munkanélküliség 11,2-18,6 % 24,1-36,4 % 

Diplomásokon belül a nők aránya a 30-34 

éves korosztályban 

170% 170% 

Felnőttképzésben résztvevők aránya 15 % a 

cél 

10 %-os lemaradás 10 % -os lemaradás 

Szegénység és kirekesztés 26-32 %, távolság 

0-7 % 

32-36% - távolság 

14-21 % 

Demográfia, elvándorlás 0-2 % növekedés Békés 25 % 

csökkenés 

Várható élettartam (legalacsonyabb az EU-

ban) 

77,4 77,4 

Humán fejlettség 40 %> EU átlag 58 

% 

40 %> EU átlag 58 

% 

Ökorendszer szolgáltatás alacsony alacsony 

Forrás: EU 6. kohéziós jelentés 

 

Összességében mindkét régió 0,60% alatti értéket ért el a nemzeti célok teljesítésében, a 

foglalkoztatás, a K+F befektetés, az iskoláztatás, a szegénység és kirekesztés kérdéseiben.  

 

Az OECD Better Life indexe alapján a lakosság jól-léte (angol kifejezéssel élve well-being) 

objektív és szubjektív adatokon alapul. Hazánkban alapvetően jó a lakosság biztonság érzete, 

nem rossz az alap és középszintű oktatás, és a szolgáltatások elérhetőségében is OECD átlag 

felett vagyunk a KDR régióban, ám a szolgáltatások tekintetében jelentős a lemaradás a DAR 

régióban. 

2. táblázat: OECD Better Life index mutatói a két régióra 

 

Témakör KDR DAR 

Biztonság érték a 

10-ből 

helyezés 

Mo-n 

helyzet 

OECD-

ben 

érték a 

10-ből 

helyezés 

Mo-n. 

helyzet 

OECD-

ben 

Biztonság 9.1. 2. +40 % 8.6 3 +40 
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Oktatás 8,6 5. +34 % 8.9 3. +24 % 

A szolgáltatások 

elérhetősége 

7.4 2. + 46% 6.1. 5. -31 % 

Foglalkoztatás 5.1 3 -25% 4.0 4. -17 % 

Állampolgári bevonás 4.7 3. -42 % 4.3 6. -36% 

Környezet 2.3 2. -16 % 2.3 2. -16 % 

Jövedelem 1.3. 2. -19 % 1.0 5. -15% 

Lakáshelyzet 1.2. 5. -21 % 1.4 3. -22 % 

Egészség 0.6 3. -3 % 0.5 4. -2% 

 

Az alacsony képzettségű fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedésben, a változó gazdasági 

környezethez való alkalmazkodásukban és foglalkoztathatóságuk javításában, kiemelt szerepe 

van a szak- és felnőttképzésnek valamint a felsőoktatásnak. A hátrányos helyzet kialakulása és 

fennmaradása – egyéb iskolázottsági és szociológiai tényezők mellett – a foglalkoztatottság 

hiányára vezethető vissza. Ez a megállapítás ugyanakkor fordítva is igazolható: a hátrányos 

helyzetűek munkaerő-piaci belépésének esélye erősen korlátozott.  

Felsőoktatás vonatkozásában ugyancsak problémát jelent az alacsony végzettségi szint, 

melynek egyik oka a területi hátrány. A területi hátrányos helyzet és a felsőoktatási részvétel 

összefüggéseit vizsgálva Magyarországon megállapítható, hogy jelentős befolyással van a 

lakóhely elhelyezkedése a felvételi jelentkezési hajlandóságra. Komoly különbségek vannak az 

egyes települések/kistérségek között a felsőoktatás elérhetőségével kapcsolatban. Míg egyes 

települések (jellemzően Budapest és a nagyvárosok) lakói számára számos lehetőség kínálkozik 

a helyben való felsőfokú továbbtanulásra, addig másoknak a legközelebbi felsőoktatási 

intézmény megközelítéséhez akár több mint 90 percet kell utaznia közúton. E jelentős elérési 

különbségek meghatározó módon befolyásolják a felsőoktatási részvétel költségeit az egyének 

számára, rontva a jelentkezési kedvet az egyetemektől és főiskoláktól távol eső településeken 

élők körében.  

A konkrét felsőoktatási részvételi adatok területi bontásban azt mutatják, hogy míg a fejlettebb 

és felsőoktatási központtal rendelkező kistérségekből átlagosan 1,1-1,75 százalék jelentkezik 

és 0,8-1,32 százalék nyer felvételt, addig a hátrányosabb térségekből jellemzően 0,7-1 százalék 

között mozog a jelentkezők és mindössze a lakosság 0,5-0,7 százaléka nyer felvételt. 23 
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kistérségben még a 0,6 százalékot sem éri el a felvettek száma (KSH területi demográfia adatok 

és FIR területi felvételi adatok alapján saját számítás).   

A felsőoktatásba a középiskolás alapsokaság 41%-a került be 2016-ig, ám a családi háttér 

szerint meglehetősen egyenlőtlen arányban. A legrosszabb társadalmi helyzetű csoport tagjai 

esetében mindössze 11%-os volt a továbbtanulási arány, a CSHI index értékei által képzett 

középső csoport esetében 37%-os, míg a legjobb hátterű egyharmad esetében 71%-os. 

 

1. Célkitűzés  

 

A pályaválasztás Békés megyében című kutatás az EFOP 3.4.4 „Pályaorientáció és felkészülés 

az intelligens szakosodás szakmáira” című pályázat része. A kutatás célja, hogy feltárja a 

térségben élő középiskolások, és frissen végzett, de felsőoktatásba felvételt nem nyert fiatalok 

pályaválasztási és továbbtanulási motivációját, valamint képet adjon a válaszadók 

pályaválasztáshoz kapcsolódó önismeretéről, felsőoktatással, munkáltatóval kapcsolatos 

elvárásairól.  

A kutatás eredményei alapján összevethetővé válik egy korábbi, munkáltatói szervezetek 

megkérdezésén alapuló Békés megyei képességlista, amely a térség munkaerő-piaci 

szükségletére támaszkodik, és a középiskolások kompetenciáinak felmérését követően 

kidolgozandó felsőoktatási képesség lista, amelyek összevetése alapján a felsőfokú 

tanulmányok végzése során felkészíthetők a hallgatók a munka világának elvárásaira.  

Végső eredményként úgynevezett Skill-térkép dolgozható ki, amely a hallgatók, a felsőoktatási 

intézmény és a foglalkoztatók között közvetít. A Kodolányi János Főiskola a 0. évfolyamos 

képzések szakmai összeállításához is felhasználja a felmérés eredményeit, és ennek alapján 

egyeztetést végez a pályázatba bevont középiskolákkal is, hogy a már elsajátított és az 

ismeretlen tananyagok harmonikusan illeszkedjenek egymáshoz.  

A kutatás eredményeinek összegzése a pályázat megvalósításának lényeges eleme annak 

érdekében, hogy a diákok tehetséggondozása és felzárkóztatása egymás mellett, ugyanakkor jól 

körülhatárolható szakmai elvárásokkal történjen.  

2. Hipotézis  

A felmérés eredményeképpen az alaptantárgyakba a karrierösvényekre való felkészítés 

kompetenciáinak fejlesztése és a jellemtulajdonságokra való felkészítés beemelhetővé válik.  
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3. Kutatásmódszertan 

 

A térség középiskolásainak körében a pályaválasztási szokások feltárása céljából kérdőíves 

kutatást végeztünk. A felmérés 216 adatközlő bevonásával történt és a kérdőív összesen 59 db 

kérdést tartalmazott. Ebből 57 db zárt, 2 db pedig nyitott kérdés volt.  

A megfogalmazott kérdések a diákok személyes és családi hátterére vonatkoztak, majd a diákok 

továbbtanulásra vonatkozó jövőbeni tervei, céljai iránt érdeklődnek és igényfelmérő jelleggel 

kerültek összeállításra. Így a válaszok segítségével feltérképezhettük a Békés megyei 

középiskolások pályaválasztási szokásait, képességeit, továbbtanulási igényeit, valamint képet 

kaptunk a diákok felsőoktatásra és a leendő munkahelyre vonatkozó elvárásairól is.  

4. Feldolgozás 

 

A kérdőívek papír alapú lekérdezése után az adatok digitalizálásra kerültek, majd az egyes 

kérdésekhez tartozó információkat táblázatok formájában megjelenítettük. Így könnyen 

áttekinthető váltak a kutatási kérdések által felszínre hozott eredmények. A következőkben 

ismertetjük az egyes kérdésekre érkezett adatközlői válaszokat és igyekszünk következtetéseket 

is megfogalmazni a kapott eredményekből.  
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II. Békés megye oktatási helyzete 
 

1. Középfokú oktatás 

 

Horizontálisan az adminisztratív felelősségek megoszlanak az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és más minisztériumok, valamint a Klebelsberg Központ, illetve az Oktatási 

Hivatal, továbbá a Szakképzési Centrumok között. Vertikálisan az adminisztratív ellenőrzés 

decentralizált, és az irányítás felelőssége megoszlik a központi (állami), a helyi (regionális) és 

intézményi szintek között. Önálló egységként működnek az egyházi, alapítványi-, és 

magániskolák. A szakképzés alakulására jelentős hatással bírnak a kereskedelmi és 

iparkamarák, illetve az általuk működtetett Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok. A 

tankerületek számát tekintve Békés megyében (az eddigi 9 helyett), 2017. január 1-től kettőt 

alakítottak ki: a békéscsabait és a gyulait. A Békés megyei tankerületek a következőképpen 

alakulnak: 

 

1. Gyulai tankerületi központ: 

Békési járás 

Gyomaendrődi járás 

Gyulai járás 

Sarkadi járás 

Szeghalmi járás 

2. Békéscsabai tankerületi központ: 

Békéscsabai járás 

Szarvasi járás 

Orosházai járás 

Mezőkovácsházai járás 

 

A középfokú oktatási intézmények a megye 25 településén működnek. Újkígyós kivételével a 

városok mindegyikében elérhető valamilyen szolgáltatás. A másik „fiatal” megyei város, 

Medgyesegyháza – ami az általános iskolai képzésben is központi szerepkört tölt be – esti, 

levelezős oktatásban kínál lehetőséget az érettségi szerzésére. Magyarbánhegyes a fogyatékkal 

élők szociális ellátásához kapcsolódva nyújt speciális szakiskolai szolgáltatást (ami szintén a 

középfok részét képezi), Kétegyházán (szakgimnáziumi és szakközépiskolai  képzés) és 



 EFOP-3.4.4-16-2017-00001  

Pályaorientáció és felkészülés az intelligens szakosodás szakmáira 
 

13 
 

Szabadkígyóson (szakiskolai képzést kiszolgáló intézményi tanműhelyek) jelenleg a gyulai 

központú összevont (Gyulai SZC Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma) 

szakképző intézmény részeként folyik középiskolai oktatás. Békés megye középfokú iskolai 

szolgáltatásai más megyékhez képest immár tradicionálisan szakképzés centrikusak. 

Az intézményrendszer területi kiépültsége ellenére egy érdemi centralizációs folyamat is 

jellemző a megye oktatási rendszerére, melynek eredményeként a közép-békési 

városok,elsősorban Békéscsaba, de kisebb mértékben Gyula is, elszívja a diákokat különösen 

az észak- és dél-békési középiskolák elől. E centralizációs folyamat különösen élesen érinti a 

néhány évtizeddel ezelőtt kimondottan erősnek nevezhető szeghalmi, gyomaendrődi és békési 

középiskolai szolgáltatásokat, továbbá érdemben korlátozza az észak-, közép- és dél-békési új 

városok középiskolai szolgáltatásainak kifejlődését. Orosháza és Szarvas középiskolái 

megőrizve szerepüket saját térségükben továbbra is meghatározó jelentőségűek maradtak. 

Békés megye különösen a gazdasági, informatikai, kereskedelmi, idegenforgalmi és turisztikai 

(idegen nyelvi) képzésekben kiterjedt magán és alapítványi érettségi utáni szakképzést biztosító 

intézményrendszerrel rendelkezik. A megye munkaerő-piaci képzést nyújtó 

intézményrendszere az állami, alapítványi és magán szereplők mellett nagyban támaszkodik a 

széleskörű iskolarendszerű szakképzést nyújtó intézményrendszerre, továbbá a felzárkóztató, 

általános, konvertálható tudás átadását megfelelő szinten decentralizáltan biztosítani képes 

alapfokú intézményhálózatra. 

 

Békés megyében a 2016-2017-es tanévben összesen középszintű oktatásban összesen 17 691 

fő vett részt a következő bontásban: 
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2. ábra: A 2016/2017-es tanévben középfokú szinten beiskolázott tanulók száma (fő) 

 

 

Forrás: KIR rendszere alapján saját szerkesztés 

 

A következő diagramon látható, hogy igen magas a gimnáziumban és a szakgimnáziumban 

tanulók aránya. Főként a szakgimnáziumba kerültek jellemzően a szerény osztályzattal, vagy 

megfelelő osztályzattal, de szerény képességekkel rendelkező diákok. Ők az 

intézményvezetőkkel készített interjúk alapján olyan alapkészségekkel sem rendelkeznek 

sokszor, mint az írás, olvasás, számolás. Érettségire felkészíteni őket ilyen alapkompetenciákról 

indulva igen nehéz és lelkileg is megterhelő számukra szakmai érettségit szerezni, vagy 

leérettségizni csupán. Célszerű volna a szakiskolai irányba orientálni a fiatalokat, melyre erős 

erőfeszítéseket tesz a Kereskedelemi és Iparkamara békés megyei tagozata. Sajnos sok diáknak 

inkább a fejlesztő nevelés-oktatás területen kellene lennie, de a kiválasztási rendszer, az 

intézmények finanszírozása, illetve a szakember-ellátottság nem teszi lehetővé a megfelelő 

működést. 
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3. ábra: A 2016/2017-es tanévben középfokú szinten beiskolázott tanulók száma (%) 

 

 

Forrás: KIR rendszere alapján saját szerkesztés 

 

4. Felsőoktatás 

 

A felsőoktatással már történelmileg rendelkező városokban működő főiskolák, főiskolai karok, 

egyesültek megerősödtek, új infrastrukturális fejlesztésekkel és új képzési szakirányokkal 

bővültek, miközben új városként Orosháza is megjelent a felsőoktatás térképén. Békés megye 

négy településén, Békéscsabán, Gyulán, Szarvason, és Orosházán érhető el tehát jelenleg 

felsőoktatási képzés. 

A Kodolányi János Főiskola keretei között 2004 szeptemberében nyílt meg Orosházán, 

Gyopárosfürdő vonzáskörzetében a KJF Oktatásszervezési Központja, amely távoktatási 

centrumként működik számos alapszakkal. 2017. februárjától a Főiskola székhelyét Orosházára 

helyezte át, ami azt jelenti, hogy a Kodolányi János Főiskola Békés megye egyetlen 

intézménye, melynek központja itt található, a többi felsőoktatási intézmény kizárólag karokat 

működtet a megyében. 

A Főiskolán Orosházán emberi erőforrások, gazdálkodás és menedzsment, turizmus-

vendéglátás, szociális munka, televíziós műsorkészítő és közösségfejlesztő képzést 

31,3%

42,9%

23,8%

1,6% 0,5%
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választhatnak alapképzésben. E mellett három szakon felsőoktatási szakképzést is meghirdetett 

2018. szeptemberétől az intézmény. A már alapdiplomát szerzett hallgatók választhatnak 

gazdag szakirányú továbbképzési szakpalettákról és élhetnek a szakvizsga letételének 

lehetőségével.  

A Kodolányi János Főiskola nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű fiatalok helyben történő 

oktatására. 2018-tól 16 partnerrel 36 álláshellyel kezdheti meg a duális partnerségi programját, 

melyben a nappali képzés mellett a hallgatók fizetést is kaphatnak. E mellett 12 megyei 

középfokú intézménnyel együttműködve Mágnes programot indítottak a fiatalok Békés 

megyében tartására, a helyi felsőoktatás megerősítésére. 

2018. februárjától a Gál Ferenc Főiskola átvette a korábban Szent István Egyetem által 

működtetett békéscsabai kart. Békéscsabán gazdasági, műszaki és bölcsészettudományi 

területen, Gyulán egészségtudományi területen, Szarvason pedig a környezetgazdálkodás, 

környezetvédelem, vidékfejlesztés, vízgazdálkodás és agrártudományok területén folytatnak 

alapképzéseket és felsőfokú szakképzéseket. Szarvason az Egyetem gödöllői Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Karával együttműködve mesterképzések is folynak. Három 

kampuszukon felsőfokú szakképzésekre, alapképzési szakokra és mesterszakokra egyaránt 

várják a jelentkezőket. A békéscsabai és a szarvasi modern, jól felszerelt kollégiumban minden 

igényt kielégítő szállást is tudnak biztosítani. 

A Szent István Egyetem és a Gál Ferenc Főiskola karai nagy hangsúlyt fektetnek a felsőfokú 

szakképzés erősítésére, mely elsősorban a megye és tágabb környezetének fiataljai számára 

jelenthet esélyt a felsőoktatásba való belépésre. A felsőoktatási jogszabályok változásával 

összhangban a jelenleg kínált képzési irányok (szociális és ifjúsági munka – Gyula, 

természetvédelmi mérnök, mezőgazdasági mérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, 

kertészmérnök, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnök – Szarvas, turizmus-vendéglátás, 

pénzügyszámvitel, kereskedelem marketing, gazdálkodás és menedzsment, személyi vagy 

humánpolitikai asszisztens - Békéscsaba) további bővítését célozza a kar. Az alapszakok között 

megjelennek az andragógia, gazdálkodás-menedzsment, gépészmérnök, műszaki menedzser, 

pénzügy számvitel, turizmus-vendéglátás (Békéscsaba), ápolás-betegellátás, egészségügyi 

szervező, egészségturizmus szervező, szociális munka (Gyula), mezőgazdasági mérnök, 

gazdasági és vidékfejlesztési agármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, mezőgazdasági 

és élelmiszeripari gépészmérnök, mezőgazdasági mérnök, növénytermesztő mérnök.1  

                                                           
1 Békés megyei foglalkoztatási stratégiája 2017-2021, www.bekesmegye.hu, letöltve: 2018. február 

http://www.bekesmegye.hu/
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III. A kutatás demográfiai kérdései 

 

A demográfiai elemzés célja, hogy megvizsgáljuk a felsőoktatási intézményekbe Békés 

megyéből jelentkezők hátterét annak érdekében, hogy megértsük motivációikat. A mintavételi 

elemszám közel kétharmada lány, míg egyharmada fiú, így a lányok felülreprezentáltak a 

mintavételünkben. Életkor alapján 17-18-19 évesek töltötték ki kérdőívünket (4. ábra). A 

megkérdezettekből mindössze 2 fő jár esti képzésre. 

 

4. ábra: Válaszadók száma (fő) 

 
Forrás: saját kutatás 

 

A felvételiző diákok szüleinek legmagasabb iskolai végzettsége nagy eltérést mutat. Az 

általános iskolai végzettséggel jóval több anya rendelkezik, míg szakmunkás végzettséggel 

kétszer annyi az apák végzettsége. Megállapítható, hogy a továbbtanulni szándékozó 

gyermekek édesanya jóval magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik, mint az apák esetében. 

Amennyiben ez csak a Kodolányi János Főiskolát érinti, úgy az anyák felé erősebb marketinget 

célszerű megcélozni, melyek az értelmiséget, a tudatosságot és a stabilitást jelentik (5. ábra).  
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5. ábra: A megkérdezettek szüleinek iskolai végzettsége (fő) 

 

 
Forrás: saját kutatás 

 

Nem szignifikáns az eltérés annak kapcsán, hogy hányadik gyermekként születtek a 

jelentkezők, hiszen mind a legfiatalabb, középső, idősebb vagy egyetlen kategóriában is nagyon 

szóródtak a válaszok.  

A megkérdezett diákok 42%-a nem dolgozott a tanulmányai alatt vagy igen ritkán, míg 5,9% 

mindössze a hétvégéken. Több, mint 52%-uk viszont nyaranként rendszeresen dolgozott, ami 

több dolgot jelenthet. Egyrészt a megélhetést szükséges volt kiegészíteni nyári 

munkavégzéssel, így a család anyagi lehetőségei nem túl jók. Másrészt motiváltak abban, hogy 

munkát vállaljanak. Harmadszor pedig ők vélhetően jobban bevonhatóak a duális felsőoktatás 

rendszerébe, hiszen már dolgoztak és tudják milyen diákélet mellett dolgozni. Célszerű arra 

törekedni, hogy minél több gyakorlati helyet tudjunk felkínálni a diákjainknak és a felsőoktatási 

éveik alatt gyakorlatot tudjanak szerezni. A válaszadók közül mindössze 19 fő dolgozik rész 

vagy teljes munkaidőben végzettséget nem igénylő szakmában és 15 fő a szakmájában. Alkalmi 

munkákat 18-an folytatnak. Összességében a válaszadók harmada valamilyen munkát végez 

rendszeresen a válaszadók közül. Vélhetően amennyiben duális partnerséget nem tudunk 

számukra biztosítani, akkor a diákszövetkezeteken, vagy a szürkegazdaságban fognak 

valamilyen munkát találni maguknak a megélhetésük vagy a szabad jövedelem reményében.  
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3. táblázat: A válaszadók munkával kapcsolatos gyakorlata 

 

  nem vagy ritkán nyaranta hétvégéken Összesen 

Mennyiség (fő) 92 114 13 219 

válaszadók aránya (%) 42,0% 52,1% 5,9% 100 % 

 

4. táblázat: Az iskola után/mellett dolgozók 

 

 Mennyiség (fő) 

Nem dolgozik 167 

Részmunkaidőben, ami nem igényel sajátos szakképzést 14 

Teljes munkaidőben, ami nem igényel sajátos szakképzést 5 

Részmunkaidőben, a szakközépiskolai vagy egyéb szakmámban 6 

Teljes munkaidőben, a szakközépiskolai vagy egyéb szakmámban 9 

Alkalmi munkák 18 

Összesen: 219 
 

Az összes válaszadó egyharmada jött nagyvárosból, míg a többi kisvárosból, vagy községből. 

Megtévesztő a kategória, mivel európai szintű nagyváros Magyarországon Budapest, Pécs, 

Szeged, Debrecen, Győr, Székesfehérvár, esetleg Békéscsaba. A beiskolázás szempontjából 

arra lehet számítani, hogy a hallgatóink kisebb településekről érkeznek, így a kollégiumi ellátás 

fontos lehet számukra, mivel a megközelíthetőség kisebb településekről viszonylag nehézkes. 

Az apa foglalkozásának megjelölését kértük a végzős diákoktól azért, mert ez befolyásolhatja 

a későbbi szakmaválasztást. A diákoknak nem volt egyszerű behatárolni a szülő foglalkozását, 

mivel közel a válaszadók fele egyéb kategóriába helyezték. Lehet, hogy sokan a szolgáltató 

szektorban dolgoznak, de valószínűbb, hogy álláskeresők, vagy közfoglalkoztatottként 

dolgoznak és így nem kívánták megjelölni a kategóriákat. E mellett kiemelkedő a 

mezőgazdaságban dolgozók aránya (31 fő), melynek oka a térségi erős mezőgazdasági jelenlét. 

A másik két terület a nagyipar és a kis- és kézműipar, melynek okát Orosháza hagyományos 

ipari városi létében találhatjuk meg (5. táblázat).  
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5. táblázat: A válaszadók édesapjának foglalkozása 

 

 N

T 

Mezőga

zdasági 

Nag

yipar 

Kis- és 

kézműipa

r 

Kiskeres

kedelem 

Nagykere

skedelem 

Hivatal

i állás 

Szellemi/értel

miségi állás 

Eg

yé

b 

Öss

zes 

Mennyi

ség (fő) 

6 31 19 13 8 8 12 12 11

0 

219 

 

 

A diákok legnagyobb része jeles, vagy kiváló jegyekkel kíván továbbtanulni, de közel ilyen 

arányúak a jó tanulók. Közepes, vagy közepes jegy alattiak nem töltötték ki jelentős számban a 

kérdőívünket. Az érdemjegyek minősítése a felvételi eljárás szempontjából nem releváns, 

fontosabb lesz majd a jelentkezéskor számító tárgyak érdemjegye, illetve az érettségi vizsga 

eredménye.  

A válaszadók több, mint közel 70%-a a szüleivel él jelenleg, míg csak 24 fő kollégista. A saját 

lakásban, vagy albérletben élők arány elhanyagolható. Amennyiben szeretnénk minél több 

kollégista gyermeket megcélozni, úgy a szülők számára megnyugtató biztonságot célszerű 

sugallnunk a gyermekük biztonsága, önellátási lehetőségei felől. 

 

1. Továbbtanulási általános kérdések elemzése 

 

A továbbtanulók jelentős része tudja, hogy pontosan mit szeretne, de ugyanúgy izgatottak is. 

Kevesen jelezték, hogy készen állnak a pályaválasztásra. A kérdőív kitöltésekor (decemberben) 

még teljesen normális, ha sokaknak nincs elég ismerete róla. A középiskolák, gimnáziumok 

látogatása során is felmerült, hogy az év végén célszerű egy általános tájékoztató tartani, a 

felvételi eljárásról, az intézményrendszerekről és csak után egy intézményre épített tájékoztatót 

januárban. 
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6. ábra: Milyennek érzed magad, ha a pályaválasztásodra gondolsz? Melyik áll legközelebb? 

 

 
 

Sokaknak konkrét tervük van, de 2-3 helyre is beadják vélhetően a jelentkezésüket. A 

bizonytalanok magas aránya mutatja, hogy sokan decemberben még befolyásolhatóak abban a 

kérdésben, hogy tanuljanak-e tovább, vagy sem. 

6. táblázat: Tudod-e már milyen terület érdekel? (Q15) 

 Mennyiség (fő) 

NT 3 

IGEN, konkrét célom van 79 

IGEN, 2-3 érdeklődési területet is meg tudok nevezni 90 

MÉG NEM, de már gondolkodtam rajta 27 

NEM, még nem tudom, mit szeretnék kezdeni magammal 20 

Összes 219 

 

A középiskola után nagyon kevesen szeretnének munkába állni, inkább valamilyen 

felsőoktatási szakképzésbe jelentkeznek, vagy főiskolára, egyetemre mennek. Nagy tanulság, 

hogy mindenképpen szeretnének továbbtanulni a fiatalok, így a motivációjuk megvan és ha 

Békés megyében reális alternatívát tudunk nyújtani, akkor itt is tanulhatnak tovább. 
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7. táblázat: Mit tervezel a középiskola után? (Q16) 

 Mennyiség (fő) 

NT 1 

főiskolára, egyetem 147 

felsőoktatási szakképzés 29 

gyakornoki program, munkahelyi tréning 3 

belépek a hadseregbe 10 

teljesállású munkát vállalok, mellette tanulok 15 

teljesállású munkát vállalok 3 

egy évig dolgozom, utána tanulok tovább 10 

nyelvet tanulok, emeltszintű érettségire készülök 1 

Összes 219 
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IV. Pályaválasztás 

 

A pályaválasztás motivációjához kapcsolódóan a továbbtanulást befolyásoló tényezők 

témakörben 17 kérdést tettünk fel. A kérdések egy része arra vonatkozott, hogy a válaszadó 

pályaválasztási döntésében kinek a véleményre támaszkodik, más részük pedig a választott szak 

szakmai tartalmának ismertségére kérdezett rá. A kérdésekre 1-4-ig értékelést adhattak a 

válaszadók, ahol 1: egyáltalán nem jellemző és 4: teljesen jellemző megítélést jelentett.  

 

Általánosságban elmondható, hogy a minta elemszáma megoszlott, és ezért valamennyi 

kategória viszonylag alacsony értéket kapott. A válaszadók közül legtöbben az önálló 

tájékozódást emelték ki (3,8) valamint a válaszra adott (3,17) érték alapján a legtöbben tisztában 

vannak azzal, hogy a felsőfokú végzettség milyen lehetőséget nyújt.       

 

8. táblázat: A továbbtanulást befolyásoló tényezők (Q17-Q33) 

Kérdés érték 

A szüleimnek van a legnagyobb befolyása a pályaválasztásomra 1,86 

A barátaimnak van a legnagyobb befolyása a pályaválasztásomra 1,57 

A tanáraimnak van a legnagyobb befolyása a pályaválasztásomra 1,68 

A tanácsadó vagy pszichológusnak van a legnagyobb befolyása a 

pályaválasztásomra 

1,46 

Más családtagoknak van a legnagyobb befolyása a pályaválasztásomra 1,60 

Az anyagi lehetőségek meghatározók a pályaválasztásomkor 2,66 

A jegyeim korlátozzák a lehetőségeimet a továbbtanulásnál 2,52 

A környék munkalehetőségeit figyelembe veszem a pályaválasztáskor 2,35 

Önállóan tájékozódtam a lehetőségekről 3,08 

Tisztában vagyok, hogy amilyen lehetőségeket kínál a hadsereg 2,15 

Tisztában vagyok, hogy az egyetemi/főiskolai végzettség milyen lehetőségeket 

nyújt 

3,17 

Tisztában vagyok, hogy a szakképzési végzettség milyen lehetőségeket nyújt 2,85 

Dolgoznom kell, hogy a tandíjat kifizessem 2,36 

Elvállalnék olyan munkát, amit hagyományosan a másik nem végez (pl. fiú óvodai 

munkát vagy lány pilóta) 

2,32 

A családom vállalkozásában van munkalehetőségem 1,89 

A középiskolai fakultációval/szakkal már eldöntöttem, hogy mit szeretnék dolgozni 2,34 

A szüleim, tanáraim vagy valaki más választotta a fakultációmat, szakiskolámat 1,50 

 

Az alábbi táblázatban látható, hogy a kérdéscsoporton belül az önállóan tájékozódom a 

lehetőségekről kérdésre adott 216 válasz milyen megoszlást mutat.   

Az eredmények alapján mindössze 8 fő (2 fiú és 6 lány) nyilatkozott arról, hogy  egyáltalán 

nem tájékozódik önállóan, míg 42 tanuló-  ebből  17 fiú a minta 21,8%-a – és 25 lány a minta 
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17,7%-a, kevéssé önálló a tájékozódásban az értékelése alapján. A válaszadók többsége, a fiúk 

75,6% és a lányok 78%-a viszonyt úgy nyilatkozott, hogy nagyobb részt, vagy teljesen önállóan 

tájékozódnak a  továbbtanulási lehetőségekről.  

A tanulást befolyásoló tényezők közül (Q17-Q33) a második legmagasabb értéket kapott 

változó:  

 

9. táblázat: „Önállóan tájékozódtam a lehetőségekről” (Q25) nemi (Q1) megoszlása és 

százalékai zárójelben 

„Önállóan tájékozódtam a lehetőségekről” Fiú Lány Összesen 

1 Egyáltalán nem értek egyet 2 (2,6) 6 (4,3) 8 

2 Nem igazán értek egyet 17 (21,8) 25 (17,7) 42 

3 Nagyjából egyetértek 39 (50) 55 (39) 94 

4 Teljesen egyetértek 20 (25,6) 55 (39) 75 

Összes 78 (100) 141 219 

 

 

Az alábbi táblázat a legmagasabb értéket kapott változót mutatja be.  A válaszadók százalékos 

eloszlása alapján látható, hogy a megkérdezett diákok döntő többsége a fiúk 87,2%-a, a lányok 

86,5%-a érzi úgy, hogy teljesen, vagy nagyrészt tisztában van a felsőfokú végzettség által 

nyújtott lehetőségekkel. Mindössze 5 tanuló, a minta 4,1 %-a véli azt, hogy egyáltalán nem 

ismeri a lehetőségeket.  

 

10. táblázat: A tanulást befolyásoló tényezők közül (Q17-Q33) a legmagasabb értéket 

kapott változó: „Tisztában vagyok, hogy az egyetemi/főiskolai végzettség milyen 

lehetőségeket nyújt” (Q27) nemi (Q1) megoszlása és százalékai zárójelben 

„Tisztában vagyok, hogy az egyetemi/főiskolai 

végzettség milyen lehetőségeket nyújt” 

Fiú Lány Összesen 

1 Egyáltalán nem értek egyet 1 (1,3) 4 (2,8) 5 

2 Nem igazán értek egyet 9 (11,5) 15 (10,7) 24 

3 Nagyjából egyetértek 42 (53,9) 77 (54,6) 119 

4 Teljesen egyetértek 26 (33,3) 45 (31,9) 71 

Összes 78 (100) 141 (100) 219 

 

Mivel a megkérdezettek többsége tájékozottnak érzi magát, érdemes megnézni a családi 

háttérre, ezen belül is az apa iskolai végzettségére utaló értékeléséket a tájékozottság 

összefüggésében.  
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Az alábbi táblázat adataiban látható, hogy a teljesen tájékozatlan diákok mindegyikének 

édesapja szakmunkás végzettségű.  Ez az iskolai végzettség az alacsony szinten tájékozott 

diákok többségének (15%) esetében is igaz, de az alacsony szinten tájékozottak eltartói között 

8-9%-ban érettségizett, illetve felsőfokú végzettségű édesapát is találunk.  A rendelkezésre álló 

adatokat tovább vizsgálva azonban úgy tűnik, hogy a diákok tájékozottságának  hátterében 

nincs jelentős szerepe az apa iskolai végzettségének, hiszen a felsőfokú végzettségű apák 

gyermekei 90,1%-ban vallják magukat nagy, vagy teljes mértékben tájékozottnak, az 

érettségizett apák gyermekei esetében ez az arány  92% és a csupán általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők apák gyermekei esetében is 92,3%. Érdekes, hogy a legrosszabb 

eredményt ebben a kategóriában is a szakmunkás végzettségűek gyermekei mutatnak, közülük 

mindössze 81.2% vallja magár teljes egészében, vagy nagyrészt tájékozottnak.   

 

11. táblázat: A tanulást befolyásoló tényezők közül (Q17-Q33) a legmagasabb értéket 

kapott változó: „Tisztában vagyok, hogy az egyetemi/főiskolai végzettség milyen 

lehetőségeket nyújt” (Q27) megoszlása és százalékai zárójelben az apa iskolai 

végzettsége (Q5) szerint 

„Tisztában vagyok, hogy 

az egyetemi/főiskolai 

végzettség 

milyen lehetőségeket nyújt” 

nem 

tudja 

8 ált. szakmunk

ás 

érettsé

gi 

felsőfok

ú 

Összese

n 

1 Egyáltalán nem értek 

egyet 

  5 (4,7)   5 

2 Nem igazán értek egyet  1 (7,7) 15 (14) 4 (8) 4 (9,1) 24 

3 Nagyjából egyetértek 3 8 

(61,5) 

57 (53,3) 29 (58) 22 (50) 119 

4 Teljesen egyetértek 2 4 

(30,8) 

30 (28) 17 (34) 18 

(40,9) 

71 

Összes 5 13 

(100) 

107 50 

(100) 

44 

(100) 

219 

 

Érdemes az apa iskolai végzettségének és a tanuló önálló tájékozódási képességének 

összefüggésében is megvizsgálni az eredményeket. Általánosságban elmondható, hogy a 

gyermek önálló tájékozódási képessége esetében már az előzőnél jobban kirajzolódik a családi 

háttér szerepe, ugyanis a 8 általánost végzett édesapák gyermekeinek 46,2% nem, vagy nehezen 

tájékozódik önállóan, a szakmunkás végzettségű édesapák gyermekei esetében ez az arány 

25,3%, az érettségizettek esetében 16%, és diplomával rendelkező apák gyermekeinél 17,3%.  



 EFOP-3.4.4-16-2017-00001  

Pályaorientáció és felkészülés az intelligens szakosodás szakmáira 
 

26 
 

A teljesen, vagy nagymértékben önállóan tájékozódni képes gyermekek édesapja 53,8%- 

általános iskolai végzettségű, míg a szakmunkás végzettségű 74,7%, érettségizett 84%, 

felsőfokú végzettségű 81,9% gyermek édesapja.  

 

12. táblázat: A tanulást befolyásoló tényezők közül (Q17-Q33) a második legmagasabb 

értéket kapott változó: „Önállóan tájékozódtam a lehetőségekről” (Q25) megoszlása és 

százalékai zárójelben az apa iskolai végzettsége (Q5) szerint 

„Önállóan tájékozódtam a 

lehetőségekről” 

nem 

tudja 

8 ált. szakmunk

ás 

érettsé

gi 

felsőfok

ú 

Összese

n 

1 Egyáltalán nem értek 

egyet 

 1 (7,7) 4 (3,7) 2 (4) 1 (2,3) 8 

2 Nem igazán értek egyet 1 5 

(38,5) 

23 (21,6) 6 (12) 7 (15,8) 42 

3 Nagyjából egyetértek  4 

(30,8) 

47 (43,9) 23 (46) 20 

(45,5) 

94 

4 Teljesen egyetértek 4 3 (23) 33 (30,8) 19 (38) 16 

(36,4) 

75 

Összes 5 13 

(100) 

107 50 44 (100) 219 

 

A családi héttér mellett fontos összefüggést mutathat az „Önállóan tájékozódtam a 

lehetőségekről” kérdés vonatkozásában a válaszadók az önállóság és a válaszadók tanulmányi 

eredményének összevetése. Az erre vonatkozó adatsorokat az alábbi táblázat tartalmazza.  

Az értékek alapján látható, hogy a gyenge (közepes alatti tanulmányi eredmény alatt) teljesítők 

közel 30%-a nem, vagy csak kis mértékben tájékozódik önállóan, míg a jó eredménnyel 

rendelkezők közül ez az arány 20, a kiváló eredményűek körében pedig 22%. Az eredmények 

alapján arra következtethetünk, hogy a jó tanulmányi eredményt elérők a pálvaválasztásukban 

is tudatosabbak.  
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13. táblázat: A tanulást befolyásoló tényezők közül (Q17-Q33) a második legmagasabb értéket kapott változó: „Önállóan tájékozódtam a 

lehetőségekről” (Q25) megoszlása és százalékai zárójelben a válaszadók tanulmányi eredményének (Q12) tükrében 

 

„Önállóan tájékozódtam a 

lehetőségekről” 

NT közepes  

alatt 

közepes ÖSSZEVONVA jó ÖSSZEVONVA jeles/kiváló ÖSSZEVONVA Összes 

1 Egyáltalán nem értek egyet  1 1 
10 (29,4) 

2 
17 (20,2) 

4 
21 (21,9) 

8 

2 Nem igazán értek egyet 1  9 15 17 42 

3 Nagyjából egyetértek 1  14 
24 (70,6) 

33 
67 (79,8) 

46 
75 (78,1) 

94 

4 Teljesen egyetértek 1 1 10 34 29 75 

Összes 3 2 34 34 (100) 84 84 (100) 96 96 (100) 219 
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Az alábbi táblázatban a tanárok pályaválasztásra gyakorolt hatását és az apák iskolai 

végzettségét vettük össze. Az adatok alapján látható, hogy a 8 általános végzett apák 

gyermekeinek több mint 60%-a úgy véli, hogy a tanároknak egyáltalán nem volt hatása a 

pályaválasztásukra, míg a szakmunkás végzettségű apák gyermekei esetében ez az arány 

lényegesen kisebb, 44,9%.  Ehhez hasonlóan alakul az érettségizett apák gyermekeinek 

megítélése, 42%, és ennél csak kicsit magasabb, 50% a diplomával rendelkező apák 

gyermekeinek értékelése. Összesítve az eredményeket azonban kiemelendő, hogy a tanulók 

több mint fele, tanulmányi eredménytől függetlenül véli úgy, hogy a tanárok pályaválasztásukra 

egyáltalán nincsenek hatással.  

Elenyésző, a 216 fő megkérdezettből mindössze csak 4 fő véleménye, hogy a tanárainak 

meghatározó hatása volt a pályaválasztására és még csekély hatásról is mindössze 25 tanuló 

számolt be.  

Az eredmény rendkívül elgondolkodtató, további vizsgálatra érdemes lenne. 

 

14. táblázat: A tanárok hatásának megítélése a pályaválasztásra az apa iskolai 

végzettségének bontásában 

„A tanáraimnak van a 

legnagyobb 

befolyása a 

pályaválasztásomra” 

nem 

tudja 

8 ált. szakmunk

ás 

érettsé

gi 

felsőfo

kú 

Összes

en 

1 Egyáltalán nem értek egyet 4 8 

(61,5) 

48 (44,9) 21 

(42) 

22 (50) 103 

2 Nem igazán értek egyet  4 

(30,8) 

47 (43,9) 19 

(38) 

17 

(38,6) 

87 

3 Nagyjából egyetértek 1 1 (7,7) 11 (10,3) 7 (14) 5 (11,4) 25 

4 Teljesen egyetértek   1 (0,9) 3 (6)  4 

Összes 5 13 

(100) 

107 (100) 50 44 

(100) 

219 

 

A családi, tanulmányi és iskolai hatás pályaválasztásra gyakorolt hatásának értékelése után a 

munkatapasztalat és az önálló döntési képesség összefüggéseit vizsgáljuk meg.  

A diákmunkát vállalók a  válaszai alapján a munkatapasztalat teljes vagy nagymértékben 

befolyásolja a pályaválasztást.  A ritkán dolgozók 71,7%-a a nyaranta dolgozók  79,8 %-a a 

hétvégeken dolgozók  92,3%-a nyilatkozott ennek megfelelően. A válaszokból látható, hogy 

minél több munkatapasztalattal rendelkezik egy diák, annál inkább fontosnak tartja a 

munkatapasztalat szerepét az önálló döntésképesség kialakulásában.  
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15. táblázat: A munkatapasztalat és az önálló döntésképesség összefüggése 

(Q7/Q25) – fő és (százalék) 

 nem vagy ritkán nyaranta hétvégéken Összes 

 dolgozott  

1 Egyáltalán nem értek egyet 3 (3,3) 5 (4,4)  8 

2 Nem igazán értek egyet 23 (25) 18 (15,8) 1 (7,7) 42 

3 Nagyjából egyetértek 46 (50) 44 (38,6) 4 (30,8) 94 

4 Teljesen egyetértek 20 (21,7) 47 (41,2) 8 (61,5) 75 

Összes 92 114 (100) 13 (100) 219 

 

Ismeretes, hogy a pályaválasztás önismereten és a leendő szakmával, lehetséges munkahellyel 

kapcsolatos információk alapján összegyűjtött lehetőségek közötti mérlegelés, döntés. Fontos, 

hogy a pályaválasztás során a diákok ismerjék mindazon értékeket, amelyek egy választott 

szakma, vagy munkahely előnyeit jelentik. Az alábbi táblázat a lehetséges munkahelyek 

legfontosabb értékeit mutatja be a válaszadók véleménye alapján.  A leendő munkahely 

legfontosabb értéke, hogy ne elszigetelt legyen, a környéken más munkahelyek is 

megtalálhatók legyenek. (3,09%) Fontos még, hogy a munka mellett a színvonalas 

továbbtanulás is elérhető legyen (2,57), és meglepő módon előkelő helyezést kapott az az érték, 

hogy a munkahely Budapesten vagy környékén helyezkedjen el (2,29). A Budapesti munka 

magasabb értéket kapott mint a szülők közelsége, melynek mértéke 2,25%. A válaszokból 

következtetve elmondható, hogy a tanulók nagy része tervezi a fővárosba költözést a lekérdezés 

időpontjában. A jó munkahely legfontosabb jellemzője a jó munkahelyi légkör 3,49%, és a 

fizetés nagysága 3,44%., de fontos még az a szempont is hogy a munkahelyre ne kellejen sokat 

utazni. 3,19%.    

16. táblázat: A munkáról alkotott elképzelések, hozzá kapcsolódó értékek, elvárások 

(Q34-Q43) 

„Amikor a jövőben a munkámról döntök, fontos hogy… érték 

…ott legyen, ahol most is élek.” 1,83 

…a szüleim közelében legyen.” 2,25 

…jó iskolák legyenek a környéken.” 2,57 

…más munkalehetőségek is legyenek a környéken.” 3,09 

…Budapesten vagy közelében legyen.” 2,29 

„Amikor egy jó munkahelyet képzelek el, fontos a… 

…külföldi tapasztalatszerzés.” 2,71 

…jó munkahelyi légkör.” 3,49 

…a munkahely és a lakóhelyem közelsége.” 3,19 

…a fizetés nagysága.” 3,44 

…továbbtanulási lehetőségek a közelben.” 2,97 
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Az alábbi táblázat a megkérdezettek pályaválasztásához kapcsolódó képességeire vonatkozik. 

A legfontosabb értékek között az új iránti nyitottság 3,42%, a biztonság 3,28,  a kreatív és 

logikus gondolkodás, 3,10% jelent meg.   

 

17. táblázat: A pályaválasztáshoz kapcsolódó képességeidre vonatkozó kérdések (Q44-

Q57) 

Kérdés érték 

Jól teremtek szóban kapcsolatot 3,07 

Írásban jó vagyok 3,06 

Könnyen dolgozom együtt másokkal 3,21 

Kreatívan gondolkodom 3,11 

Logikusan gondolkodom 3,10 

Vezető típus vagyok 2,80 

Szeretek adatokkal és számokkal dolgozni 2,38 

Szeretek szerszámokkal, eszközökkel dolgozni 2,33 

Jól osztom be az időt, boldogulok határidős munkákkal 2,71 

Mindig pontosan érkezem a találkozókra 3,01 

Jó a hozzáállásom, nem akarom kihúzni magam 3,10 

Értem és betartom a biztonsági előírásokat 3,28 

Kezdeményező vagyok 2,97 

Kíváncsi vagyok, szeretek új dolgokat megismerni 3,42 
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V. A megkérdezett diákok elvárásai 
 

A diákok válaszai alapján fontos, hogy a munkahely környékén jó iskolák legyenek. Az alábbi 

táblázat ennek az igénynek, és az apa iskolai végzettségének az összefüggéseit mutatja be. Az 

adatok alapján látható, hogy a  két szélsőséges érték, vagyis az egyáltalán nem értek egyet és a 

teljes mértékben egyetértek vélemény egyik csoportban sem dominál. Azonban míg az alacsony 

végzettségű apák gyermekei 30, 8% - 30,8%-ban megegyező módon vélik azt, hogy a jó iskolák 

a munkahely környékben kismértékben illetve nagymértékben fontosak, addig a szakunkás 

vagy annál magasabb végzettséggel rendelkező apák gyermekei 40%-50%-ban a munkahely 

környékén az iskolák létét meghatározó fontosságúnak ítélik.  

  

18. táblázat: A jó iskolának igénye a munka mellett az apa iskolai végzettségének 

tükrében (Q36/Q5) – fő és százalék a zárójelben 

„Amikor a jövőben a munkámról  

döntök, fontos hogy jó iskolák  

legyenek a környéken.” 

nem tudja 8 ált. szakmunkás érettségi felsőfokú Összes 

1 Egyáltalán nem értek egyet 1 4 (30,8) 17 (15,9) 4 (8) 5 (11,4) 31 

2 Nem igazán értek egyet 1 4 (30,8) 29 (27,1) 15 (30) 14 (31,8) 63 

3 Nagyjából egyetértek 1 4 (30,8) 43 (40,2) 26 (52) 20 (45,4) 94 

4 Teljesen egyetértek 2 1 (7,6) 18 (16,8) 5 (10) 5 (11,4) 31 

Összes 5 13 (100) 107 (100) 50 (100) 44 (100) 219 

 

A jó iskolák munkahely környékén való elérhetőségét különösen fontosnak tartják a már 

munkatapasztalattal rendelkező válaszadók. Különösen magas ez az arány a ritkábban munkát 

vállalók mintegy 62% és a nyaranta dolgozók 55, 3% körében, míg a rendszeresen hétvégente 

dolgozók esetében a megítélés sorrendje megfordul, és a tanulási lehetőségeket nem, vagy 

kevéssé fontosnak ítéli a válaszadók 61,6%-a.  
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19. táblázat: A munkatapasztalat és a jó iskola lehetőségének elvárása egymáshoz 

viszonyítva (Q36/Q7) – fő és százalék a zárójelben 

„Amikor a jövőben a munkámról  

döntök, fontos hogy jó iskolák  

legyenek a környéken.” 

nem vagy ritkán nyaranta hétvégéken Összes 

 dolgozott  

1 Egyáltalán nem értek egyet 15 (16,3) 14 (12,2) 2 (15,4) 31 

2 Nem igazán értek egyet 20 (21,7) 37 (32,5) 6 (46,2) 63 

3 Nagyjából egyetértek 42 (45,7) 48 (42,1) 4 (30,7) 94 

4 Teljesen egyetértek 15 (16,3) 15 (13,2) 1 (7,7) 31 

Összes 92 (100) 114 (100) 13 (100) 219 

 

Az alábbi táblázat a születési sorrend és az önmagukat kíváncsiként értékelők arányát mutatja 

be. Általánosságban elmondható, hogy a válaszadók inkább kíváncsinak tartják magukat mint 

nem, leginkább kíváncsiak a legfiatalabb gyermekek (teljesen egyetértek értéket 63,9% 

választott).   

 

20. táblázat :A születési sorrend és az önmagát kíváncsiként értékelők összefüggése 

(Q4/Q57) – fő és százalék a zárójelben 

„Kíváncsi vagyok, szeretek  

új dolgokat megismerni” 

legfiatalabb középső legidősebb egyetlen Összesen 

 gyermek  

1 Egyáltalán nem értek egyet 1 (1,4)  2 (3)  3 

2 Nem igazán értek egyet 9 (13) 4 (10) 4 (6) 3 (7) 20 

3 Nagyjából egyetértek 15 (21,7) 19 (47,5) 28 (41,8) 15 (34.9) 77 

4 Teljesen egyetértek 44 (63,9) 17 (42,5) 33 (49,2) 25 (58,1) 119 

Összes 69 (100) 40 (100) 67 (100) 43 (100) 219 

 

A pályaválasztáshoz kapcsolódó önértékelés kapcsán a legtöbben (43 fő) a pontosan tudja mit 

szeretnék választani kategóriát jelölték meg. Ezek többsége (19 fő) ezzel az állítással egyet is 

ért. Magas választási értéket kapott az „aggódó” kategória is, ( 38 fő), az ezt választók többsége 

teljes vagy kismértékben (26 fő) aggódóként értékelte önmagát.    
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21. táblázat: A pályaválasztással kapcsolatos önértékelés és az adatokhoz való viszony 

összefüggése (Q14/Q50) 

Sorcímkék 1 Egyáltalán 

nem  

értek egyet 

2 Nem 

igazán  

értek egyet 

3 

Nagyjából  

egyetértek 

4 

Teljesen  

egyetért

ek 

Össze

s 

NT    1 1 

magabiztos 3 10 9 9 31 

aggódó 11 15 9 3 38  

izgatott 7 8 9 1 25 

unott 6  1 1 8 

készen állok 2 3 3 1 9 

nem vagyok rá kész 1  5 1 7 

pontosan tudom, mit 

akarok 

9 15 8 11 43 

rengeteg lehetőségem 

van 

2 5 3 5 15 

nincs elég ismeretem 

róla 

9 3 5 5 22 

túl sok ismeretem van 

róla 

 1   1 

még nem kezdtem el 

tervezni 

5 5 7 2 19 

Összes 55 65 59 40 219 
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VI. A diákok felsőoktatási intézményekkel és munkahelyekkel 

kapcsolatos elvárásai 
 

1. Felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos elvárások 

 

Mit vársz a továbbtanulástól, mi az, amiben a leginkább segíthet az iskola a munkaerőpiacon? 

Írd le néhány szóban, mondatban! 

A kérdéstől azt vártuk, hogy fogalmazzák meg a 16-22 éves fiatalok, hogy milyen is számukra 

egy ideális főiskola, egyetem, mit szeretnének az oktatási folyamat alatt, illetve milyen 

eredményt szeretnének elérni a képzés által. A válaszadók több, mint 70%-a megválaszolta a 

kifejtendő kérdést, melynek a kulcsszavait, kifejezéseit rögzítettük csoportosítva, hogy 

elemezhető legyen. 

Több olyan elem felmerült a válaszokban, melyre a Kodolányi János Főiskola már felkészült, 

illetve korábbi elégedettség-felmérésein tapasztalata. Békés megyében nem meglepő, hogy a 

képzés végével a munkahelyi igény megjelenik. Sajnos bármennyire minőségi egy képzés, nem 

sok eredményre vezet, ha nincsenek olyan kapcsolati hálók, melyek segítségével el tudnának 

helyezkedni. A második „Gyakorlatias” válasz szintén olyan igény, melyben a hallgatók 

kedvében igyekszünk járni. Jelentős erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a 

hallgatóink a gyakorlati helyen valódi ismerethez juthassanak. Erre legjobb példa a duális 

felsőoktatási képzés, melyben munkaviszony mellett tanulhat a diák. A tudásszerzés és a 

minőségi oktatás szintén törekvés részünkről. Meglepő volt tapasztalni, hogy a kapcsolati tőke, 

az élmény, az elismerés és a szeretett téma kategória megjelent. Valóban fontos megfelelő 

kapcsolatokhoz juttatni a diákokat és hasznos ennek felhasználása a nappali és a levelező 

képzésben egyaránt.  

Összefoglalva élményszerű, gyakorlatiorentált tudás átadás a cél, melyben a kapcsolatok, a 

munkaszerzés dominál célként. A fenti célt megfelelő környezetben, örömszerzéssel 

kombinálva, megfelelő elismeréssel kell megvalósítani. Egy vezető számára ez azt is jelenti, 

hogy az intézmény fejlesztésébe, az ergonómiába, a programokba és a képzés szervezésének 

módjába célszerű nagyobb rálátást adni a hallgatóknak és amit lehetséges, úgy célszerű az ő 

igényeiknek megfelelően változtatni.  
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22. táblázat: Felsőoktatással, továbbtanulással kapcsolatos válaszok összesítő táblája 

   

Válasz 

Válaszok 

száma 

Válaszok 

aránya 

Adjon munkahelyet 52 30,8% 

Gyakorlatias 24 14,2% 

Kapcsolat kialakítása 12 7,1% 

Tudásszerzés 12 7,1% 

Azt tanulja, amit szeretne 9 5,3% 

Elismerés, megbecsülés 9 5,3% 

Ne legyen drága 6 3,6% 

Szellemi tőke fejlesztése 6 3,6% 

Jó környezet 6 3,6% 

Tapasztalatszerzés 6 3,6% 

Megfelelő nyelvtudás 6 3,6% 

Minőségi oktatás 3 1,8% 

Versenyképes tudás 3 1,8% 

Élmény 3 1,8% 

Prezentációs, kommunikációs gyakorlat 3 1,8% 

Csapatmunka 3 1,8% 

Legyen hírneve 3 1,8% 

Külföldi tapasztalat 3 1,8% 
Forrás: saját kutatás 

 

2. Munkahellyel kapcsolatos elvárások 

 

Hogyan képzeled a jó munkahelyet, mik a legfontosabbak, amit vársz egy jó munkahelyen? 

Írd le véleményed pár mondatban, szóban! 

E kérdéssel a munkáltatói elvárásokat kérdeztük a fiataloktól. Az anyagi motiváltság az első 

helyen szerepel, hiszen minden területen elvárás, hogy jó egzisztenciális környezetet 

biztosítson egy munkáltató. E mellett azonnal megjelenik a jó légkör, a jó társaság. Érdekes 

volt tapasztalni, hogy nem a megközelíthetőség, vagy a környezet volt a második a rangsorban, 

hanem a munkatársakkal való kapcsolat, a munkaidőben eltöltött idő minősége. A rendezett 

környezet, megfelelő felszereltség kiemelkedő a válaszok számában, de a diákok már 

megemlítették az örömteli munkát (szeresse a munkát), a fejlődési lehetőséget, a kevés stresszt 

és a megbecsülést. A megfelelő munkakörnyezet fontos a diákoknak a jövendőbeli 
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munkavállalás kapcsán, de azok a körülmények, melyeket a munkavégzés alatt átélnek legalább 

olyan fontosak. A perspektíva, a jövőkép, a megbecsültség olyan elemek, melyeket érdemes a 

munkáltatók felé kommunikálni.  

A munkáltató partnereinkkel megosztjuk tapasztalatainkat és felhívjuk figyelmüket arra, hogy 

hallgatóink (emberi erőforrás és gazdálkodás és menedzsment) szakosok segítenek felmérni a 

dolgozói elégedettséget és esetleg partnerek ennek fejlesztésében, ha igény merül fel.  

23. táblázat: Munkahelyi elvárásokkal kapcsolatos válaszok összesítő táblája 

Válasz 

Válaszok 

száma 

Válaszok 

aránya 

Jó fizetés 117 26,9% 

Jó légkör 87 20,0% 

Jó társaság 45 10,3% 

Rendezett környezet 24 5,5% 

Jó megközelíthetőség 21 4,8% 

Szeresse a munkát 21 4,8% 

Fejlődési lehetőség 18 4,1% 

Kevés túlóra 12 2,8% 

Rugalmas 12 2,8% 

Megfelelő felszereltség 12 2,8% 

Kevés stressz 9 2,1% 

Megbecsülés 6 1,4% 

Munkaruha 3 0,7% 

Tisztaság 3 0,7% 

Célok 3 0,7% 

Felkészít váratlan 

helyzetekre 3 0,7% 

Nyitottság 3 0,7% 

Utazás legyen 3 0,7% 

Tisztelet 3 0,7% 

Folyamatos elvárások 3 0,7% 

Nyüzsgés 3 0,7% 

Empatikus főnök 6 1,4% 

Kihívások 9 2,1% 

Fiatalos, modern 3 0,7% 

Továbblépési lehetőség 3 0,7% 

Külföldi utazás 3 0,7% 
Forrás: saját kutatás 
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VII. Összefoglalás 
 

A kérdőíves kutatás tapasztalatai 

 

A kérdőíves kutatás alkalmas volt, hogy betekintést adjon a megkérdezett diákok 

pályaválasztási motivációjába a diákok továbbtanulással kapcsolatos információira és a 

tanulmányokkal kapcsolatos elvárásaira. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a diákok 

pályaválasztása tudatos, az elérhető szakmákkal kapcsolatban elegendő információval 

rendelkeznek, döntésüket különösen azok hozzák meg könnyen, akiknek szülei magasabb 

iskolai végzettséggel rendelkeznek. A leendő szakmával kapcsolatban alapvető elvárás, hogy a 

diplomaszerzést követően az jó elhelyezkedést biztosítson, de a tanulmányok ideje alatt is 

fontos a munkalehetőség a válaszadók számára. A továbbtanulási és elhelyezkedési 

lehetőségeket azonban a válaszadók jelentős része nem a lakóhelyén képzeli el, hanem 

Budapestre, vagy annak környékére orientálódik. Meglepő eredmény, hogy a válaszok 

tanulsága alapján viszonylag alacsony a középiskolai tanárok hatása a tanulók pályaválasztási 

döntéseire éppen ezért lényeges lehet, hogy a diákokat más módon, nem csak az iskolákon 

keresztül, hanem egyéb számukra vonzó csatornákon keresztül is megszólítsuk, olyan 

kínálattal, amely a számukra lényeges prioritásokat is figyelembe viszi a képzés tartalmára 

vonatkozó tájékoztatás mellett. A beiskolázás személyes tapasztalatai is megerősítik, hogy nem 

elég – és nem is feltétlenül szükséges – a szakok ismertetése, annak átadása, mely online 

eszközök segítségével megtalálható. A diákok arra kíváncsiak, hogy milyen élményeket 

szerezhetnek, milyen érzelmi viszonyulásokat építhetnek ki az intézménnyel, annak keretei 

között. Három fő dimenzió fontos számukra: milyen érzés lesz ott tanulni, ott eltölteni az 

éveket; mennyire lesz hasznos a gyakorlat, munkaszerzés, kapcsolatépítés szempontjából és 

milyen esélye van bekerülni. El kell mozdulni a felsőoktatási intézmény, mint klasszikusan 

oktató intézmény dimenziójából és az élményátadásra, az értékátadásra célszerű törekedni a szó 

legszélesebb jelentésében. 
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Jövőkép 

 

A kérdőíves felmérést célszerű minden évben elkészíteni legalább ilyen mintavételi számban. 

A felmérés során a jövőben arra törekszünk, hogy az egyes intézménytípusoknak megfelelően 

el tudjuk különíteni a válaszokat. Nem mindegy, hogy kérdőívünket gimnáziumból, vagy 

szakiskolából, szakgimnáziumból töltik ki a diákok. Ennek mentén a beiskolázási programot is 

át lehet dolgozni. Érdekes és hasznos lehet a motivációs tényezők térképi megjelenítése az 

egyes intézmények elhelyezkedésének, egyházi-állami dimenziók függvényében. A célcsoport 

beiskolázási motivációi nagyban függnek attól, hogy milyenek az elhelyezkedési lehetőségek, 

illetve a szülőknek milyen a végzettsége, esetleg a család anyagi lehetősége. A kutatás kapcsán 

hasznos volna a motivációk feltárása más térségben, hiszen egy jobb munkalehetőséggel 

rendelkező térségben alapvetően más motivációk jelenhetnek meg. 

Összefoglalva a kutatás mintavételi elemszáma, a kérdésekre adott válaszok alapján 

megállapítható, hogy a beiskolázási motivációk alapján a jövőben pontosabban tudjuk 

megérinteni a célcsoport szakmai, továbbtanulási érdeklődését. 
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