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Az oktatás és munkaerőpiac kapcsolatának kérdése nem újszerű, de mindig aktuális 

kérdés. Az utóbbi évek változásai térségünkben is olyan folyamatokat eredményeztek, melyekre a 

fiatal diplomások munkaerő-piaci szerepvállalásának kérdésével összefüggésben külön is 

figyelmet kell fordítanunk. Így például a diplomások számának lassú, fokozatos növekedésével a 

jövőben számolni kell a változó tendenciájú munkanélküliség kezelésében, mint ahogy a 

munkaerő-piaci kínálat és kereslet változásait is ideje az eddiginél jobban nyomon követni. 

Székelyföldön azért kell különösen hangsúlyoznunk ezeket a tendenciákat, mert tudjuk, hogy a 

térség több szempontból is periférikus–félperiférikus helyzetű, hátrányosnak mondható térség. 

Gazdasági és munkaerő-piaci szempontból olyan mozaikszerű szerkezetet alkot, amelyet főleg a 

családi önellátási modell domináns jellegével, az egyéni, családi, kisközösségi életpályák 

„alultervezettségével”, a hálózatosodás sajátos térségi modelljével lehet leírni, miközben a 

fogyasztási gyakorlat „modernizációs” erejét, erős identitás-rehabilitációs folyamatokat, a térségi 

narratívák és társadalmi gyakorlatok közötti távolság növekedését is figyelembe kell vennünk. 

(Biró, 2008:3-4) 

A dolgozat elméleti keretének kialakításakor Polónyi István gondolataira támaszkodtunk. 

A diplomás foglalkoztatás változásában megfigyelhető jelenségek, tendenciák kérdésével 

kapcsolatosan szerinte „növekszik a szolgáltatásokban és a közszférában (oktatás, egészségügy, 

szociális ellátás, kultúra stb.) foglalkoztatott diplomások száma.” (Polónyi, 2008b:4-7) Hasonló 

tendencia figyelhető meg a szellemi foglalkoztatásúak közt, ahol a felsőfokú képzettséggel 

rendelkezők fokozatosan kiszorítják a középfok végzettségűeket. Ezzel együtt a kisvállalkozói 

szférában és az önfoglalkoztatók közt éppúgy növekszik a diplomások száma, mint „a képzettségi 

szintjüknél alacsonyabb igényű munkakörökben foglalkoztatottak körében.” (uo.) Ezeknek a 

tendenciáknak az eredményeként felgyorsul az egyetemet végzettek számának növekedése, ami a 

tömegessé váló felsőoktatás első fontos következménye.  

Köztudottan nem elég azonban az egyetemet végzettek számának növekedése, a diplomás 

munkaerő felszívódására is szükség lenne ahhoz, hogy hatásuk társadalmi méretekben is 

érzékelhetővé váljék. Ez a gazdaságilag fejlettebb régiókban könnyebben megvalósulhat, ott 

azonban, ahol a gazdaság fejletlen, a diplomás munkaerőre is jóval kisebb mértékben van 

szükség. Jelenleg a székelyföldi térség, minden dinamikus változás ellenére, valószínűleg 

átmenetileg még ezekkel a gondokkal szembesül a felsőfokú képzés és munkavállalás 

összefüggésében.  

A kérdés vizsgálatához másik kiindulópontként a pályakezdés ún. tradicionális modelljét 

vettük alapul. (Kiss – Fényes – Schrantz, 2006:3-4) Eszerint az alábbi tényezők a meghatározóak: 

a munkaerő-piaci szempontok figyelembevétele nélkül folytatott felsőfokú tanulmányok, a 

képzés befejeztével történő azonnali munkavállalás, végül pedig a határozatlan idejű 

munkaszerződések, amelyek pályakezdés során domináns foglalkoztatási viszonyként határozzák 
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meg a munkavállalás körülményeit. A leírt modell kapcsán ma már egyértelműen tapasztalható, 

hogy Romániában, és ezen belül Székelyföldön is jelentős elmozdulások, változások történnek. 

Ahogy azt a hivatkozott szerzők is kiemelik, a hagyományos modellt a modern társadalmakban 

felváltja az az új gyakorlat, melyben a felsorolt elemek különböző kombinációi és változatai 

találhatóak, és ezek mentén új minták, modellek szerveződnek. Gyakorlati síkon többen már a 

képzés ideje alatt munkát vállalnak, mások a diplomaszerzés után „parkolópályára” 

kerül(het)nek. Az egyéni életpálya függvényében egyre gyakrabban jelentkeznek a munkavállalás 

különböző rugalmasabb formái. Ezek a folyamatok pedig egyértelműen jelzik, hogy a képzésből 

a munkaerőpiacra való átmenet változatosabbá, sokszínűbbé és képlékenyebbé is válik, „az egyes 

életciklusok, azaz a tanulás és a munka életciklusai nem különülnek el, inkább összemosódnak.” 

(uo.) 

A korábbi gondolatmenethez visszatérve, de a fiatal népesség szempontjából elemezve 

ezen a csoportnak a képzés rendszeréből a munkaerőpiacra való kilépését – Csata Zsombor írása 

alapján –, a makrotársadalmi változások kontextusa mellett „a tudásalapú társadalom 

megváltozott munkaerő-piaci kihívásainak kontextusát” is tárgyalnunk kell. (Csata, 2006:1) Ez a 

kontextus a szerző szerint többek között a munkaerő-piaci életutak individualizálódását, a 

foglalkozás során jelentkező rugalmasságot – és az ezzel járó fokozott kockázati teherviselést –, 

valamint a kevésbé stabil alkalmazási lehetőségek számának növekedését, a munkaerőpiacra való 

átmenetek forgatókönyvének korlátozott előrejelezhetőségét, s végső soron az újjászerveződő 

munkaerőpiacot jelenti. A jelzett változások következtében a fiatalok is kényszerhelyzetbe 

kerülnek. Ennek eredményeként hosszabb ideig maradnak a képzési rendszerben, a 

munkaerőpiacra való kilépésük így későbbre tolódik. Ezek a folyamatok együttesen a 

meghosszabbodott ifjúsági életszakaszt eredményezik. A rendszerben maradás oka többféle lehet: 

egyik legfontosabb és legsúlyosabb a munkanélküliség, illetve az attól való félelem a fiatalok 

körében. Másrészt talán a paradigmaváltás, az élethosszig tartó tanulás szemléletének az 

elfogadása és „alkalmazása”.  

A kutatás központi kérdésével összefüggésben a munkanélküliséggel is foglalkoznunk 

kell. Az ifjúsági életszakasz és a pályakezdés folyamata ugyanis gyakran fonódik össze a 

munkanélküliség jelenségével. Egy sokszor és sokat vitatott aktuális kérdéssel állunk szemben. 

Az újabb kutatások eredményei alapján azt látjuk, nem mindegy, például az iskolai végzettség 

tekintetében, milyen csoportról beszélünk. (Kiss, 2002; Csata, 2006; Bálint, 2006) A 

munkanélküliséget ugyanis az iskolai végzettség és szakmai tartalmak függvényében érdemes 

differenciálni. Köztudomású, hogy az alacsony iskolai végzettségűek esetében más mértékeket és 

formákat ölthet, mint a diplomázottak esetében. Tudjuk, hogy a magasabb iskolai végzettségűek 

körében jelentősen alacsonyabb a munkanélküliek száma.  

 

A ma is még sok tekintetben hátrányos helyzetű Székelyföldön érdekes kérdés lehet, 

különösen a helyi szociológusképzés és az egyetemet végzett szociológusok vonatkozásában. 

Romániában az állami magyar és román felsőoktatásban egyaránt van szociológusképzés. (Papp 

Z, 2005:1-15) A szakemberek szerint ez már „telítődött” szakmának is nevezhető. (Szentannai, 

2002:1-32) 

A Székelyföldön – a tapasztalatok alapján – mégis van rá kereslet, illetve a szociológus képesítést 

a munkaerőpiacon hasznosítani lehet. Ezt természetesen több tényező is elősegíti: például a 

Sapientia Egyetem térségi szerepe, a tanszéknek, intézetnek a szak népszerűsítése érdekében 

végzett munkája, az egyetemi kapcsolatháló, amely mentén az egyes kutatások fokozatosan 

ismertek lesznek stb. Ezekkel a tényezőkkel ennek a dolgozatnak a keretein belül nem áll 

módunkban részletesen is foglalkozni. 



 

A felsőoktatás romániai helyzetére jellemző tényezők közt megtaláljuk a hallgatói 

létszámnövekedést, az oktatás expanziójának tendenciáit is. Az egyetemi központok mellett az 

egyes régiókban és térségekben kihelyezett román állami és magán felsőoktatási, illetve külföldi 

felsőfokú intézmények tagozatai működnek. Ez a jelenség a Székelyföldön is tapasztalható. A 

térség felsőoktatási hagyományokkal tulajdonképpen nem rendelkezett. A fentiekben említett 

intézményi formák azonban immár tartósan jelen vannak. Ezek közt meghatározó szerepet játszik 

a 2001-ben indított Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (a továbbiakban Egyetem), 

amely nappali képzési formákkal, több különböző szakot indítva működik. 

Az intézmény céljai között a társadalmi elvárásoknak való megfelelés igényei 

dominálnak: a gazdasági és térségi munkaerőpiac hosszabb távú szükségleteinek megfelelő 

szakemberképzés, szakmai-elméleti tudás nyújtása, általános műveltség, idegennyelvképzés, 

kutatásfejlesztés stb. Ezek többsége konkrétan a székelyföldi munkaerőpiachoz kapcsolódik, és a 

diplomás szociológusok szempontjából különösen fontos. A szociologia-vidékfejlesztés szak 

tartalmában alapvetően az állami magyar és román nyelvű szociológia képzésekhez hasonlít. 

Kiegészül azonban olyan többlet-tartalommal, mely a képzésnek a helyi és térségi munkaerőpiac 

igényeihez való igazodását szolgálja. Az egyetem a szociológia-vidékfejlesztés képzés mellett 

más szakokkal (műszaki, gazdasági, bölcsész) együtt a székelyföldi továbbtanuló fiatalok igen 

jelentős arányát oktatja, képezi. Ezt pedig – a régió lakosságára általában jellemző alacsony 

iskolai végzettség és alulképzettség adottságait figyelembe véve – pozitív tendenciaként lehet 

értékelni.  

A fiatalok körében a képzési lehetőségek mellett elsősorban a munkaerőpiacra való 

bejutás kérdése jelenik meg hangsúlyosabban, hiszen a pályakezdők – az átlagosnál magasabb 

iskolai végzettségük ellenére is – egyre nehezebb helyzetben vannak. (Bálint, 2006:23-28) A 

munkaerőpiacon jelen levő bizonytalanság ugyanis erős korlátokat állít számukra. Az ezzel 

kapcsolatos problémákat több, a térségi szakirodalom is folyamatosan visszajelzi. (Bálint, 2006; 

Bálint – Bálint – Biró – Koszta, 2004) Ezzel együtt jelezni kell, hogy nem beszélhetünk 

általában, egységesen a diplomások és a munkaerőpiac konfliktusáról, mert annak függvényében, 

hogy milyen felsőoktatási intézményről, milyen foglalkozási csoportról vagy mely 

térségről/régióról van szó, jelentős eltérések és különböző változatok lehetnek. Minthogy 

kutatásunk is erre irányult, a továbbiakban a székelyföldi diplomás szociológusok helyi, 

hangsúlyosan csíkszeredai munkaerő-piaci érvényesülésén keresztül vizsgáljuk a kérdést.  

 

A tágabb kutatási téma eredetileg a magyar állami támogatással határon túl működő 

magyar felsőoktatási intézményekben tanulók munkaerő-piaci elhelyezkedése és az egyetemi 

képzésben szerzett szakmai ismeretek munkában való hasznosíthatóságának kérdése volt. Ezt a 

kérdést konkrét csoporton vizsgáltuk: az Egyetem csíkszeredai karán végzett eddigi három 

évfolyam diplomázott szociológus hallgatóit kérdeztük meg.
2
 A félig strukturált interjúk mellett 

az egyetem alumni-rendezvénye keretében – ahol az úgynevezett „szociológus-találkozóra” 

került sor – résztvevő megfigyelőként az említett vizsgálati csoportnak a munkavállalással, az 

egyetemen szerzett tudás és ismeretek hasznosíthatóságával kapcsolatos eszmecseréjét, vitáját is 

vizsgáltuk, elemeztük. Ezek a tapasztalatok több, az interjúkban adott választ is alátámasztottak, 

megerősítettek.  

A tizenhét interjúalanyt az egyetemi adatbázis, valamint a kapcsolatháló(k) és a hólabda 

módszer alkalmazásával értük el. Az interjú-módszer melletti döntést a vizsgálati csoport kis 
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elemszáma indokolta, illetve az a szándék, „hogy megértsük mások tapasztalatait, és azt, ahogyan 

e tapasztalatokat értelmezik.” (Seidman, 2002:15) Természetes ugyanis, hogy az a mód, 

„ahogyan az emberek értelmezik saját tapasztalataikat, befolyásolja azt, ahogyan cselekednek.” 

(uo.)  

Kérdéseink nagyrészt az egyetemválasztás, a képzés keretében szerzett ismeretek és 

szakmai tudás, a szakmai tapasztalatok valamint a munkakeresés, az első munka és a 

továbbtanulás kérdései köré szerveződtek. Az alábbiakban a vizsgálat során kapott eredményeket 

ismertetjük.  

 

 

Egyetem- és szakválasztás 
 

A felsőoktatásba való jelentkezés motivációjának kérdésével kapcsolatosan kapott 

válaszok részben a jelentkezők életkori, családi hátterére visszavezethető bizonytalansági és 

ösztönző tényezőket villantják fel, részben viszont a középiskolai évek során kialakuló szakmai 

elkötelezettségek, életpályamodellek csíráit és az egyetemmel szembeni elvárásokat is jelzik.  

„Csak rászántam magam, hogy akarok...” (I.A.); „... több okból is úgy éreztem, hogy 

megértem a váltásra…” (D.B.); „Nem akartam elkezdeni dolgozni érettségi után, és utolsó 

percben jöttem rá, hogy ha már van lehetőség – szülői támogatás, akkor miért ne, ... én egy olyan 

nagy dolognak tartottam, hát jelentkeztem.” (K.V.); „Ez egy magától értetődő dolog volt mindig 

a családunkban, ... a helyben tanulás lehetősége, az anyanyelven való továbbtanulás és az 

egyetem infrastrukturális felszereltsége is közrejátszottak.” (E.K.); „... nem mellékes az sem, 

hogy az egyetemen lexikális tudást és egy új világszemléletet lehet kapni…” (B.B.); „... úgy 

éreztem még tanulnom kell, hogy megvalósíthassam önmagamat.” (E.CS.)  

Több interjú is azt jelzi, hogy az egyetemi képzésben való részvétel a székelyföldi 

középiskolások körében is egyre nagyobb arányban magától értetődő követelménynek számít, 

hiszen a székelyföldi munkaerőpiacon is az egyetemi diploma jelenthet kedvezőbb startpozíciót.  

„Mindenféleképpen fontosnak tartottam azt, hogy egy egyetemet el kell végezni, ... és 

akkor elhatároztam, hogy valamelyik egyetemen kimondottan szociológiát fogok tanulni.” (I.G.); 

„... láttam, hogy hát igazából ezzel a középiskolai végzettséggel nagyon nem lehet ’ugrani’ 

semerre sem, és akkor ... megnéztem, hogy milyen szakok vannak, mi az, ami érdekel, melyik 

szakot hogyan lehet később használni, milyen esélyekkel lehet továbbjutni..., inkább a szociológia 

fogott meg,.. inkább az érdekelt volna…” (E.M.)   

A fiatal intézménynek számító Egyetem megítélésével kapcsolatos viták szempontjából 

sem érdektelen a székelyföldi középiskolások véleménye, az egyetem- és szakválasztás során 

eldöntendő kérdéseket ugyanis a megcélzott felsőfokú tanintézményről kialakult közvélekedés 

általában igen nagy mértékben befolyásolja.  

„A Sapientiára rendes felvételi volt, ez sokat nyomott a latba... az anyagiak is 

befolyásoltak, ... és még az is sokat nyomott a latba, hogy vidékfejlesztéssel párosult.” (B.R.); „... 

már úgy mentem a líceumba, hogy egyetemet akarok végezni... a vidékfejlesztés fogott meg, 

amiről azt se tudtam akkor, hogy mi.”(T.K.); „... gondolkodtam azon, hogy fejlesszem magam, ... 

és kicsit ennek a fiatal korszaknak a kitolódása is ott volt benne: amíg az ember érzi, hogy tanul, 

amíg iskolás, addig érzi, hogy fiatal és megtehet olyan dolgokat, amiket azután nem. ... Anyum 

dobta volt fel az ötletet, hogy miért nem próbálod meg a Sapientiát?” (Z.A.); „A bemutatók 

közben figyeltem fel a Sapientiára, hogy létezik egy magyar egyetem.” (M.V.)  



 

A válaszok alapján, a középiskola (vagy már egy felsőfokú végzettség, esetleg bizonyos 

munkatapasztalat) utáni továbbtanulást többnyire két fő tényező együttese eredményezi. 

Egyrészről a „külső”, egyéntől független tényezők. Ezek például a családi minta, befolyás, 

segítség, támogatás, esetleg a szűkebb társadalmi környezet hatása vagy korábbi 

munkatapasztalatok is, de a kényszerhatás (elméleti líceumi végzettséggel nagyon nehéz, 

majdnem lehetetlen elhelyezkedni), a „rendes” felvételi is közrejátszhat a döntésben. Másrészt a 

„belső” indíttatások, egyéni elképzelések és vágyak (a fiatalkor és a fiatal évek „kihasználásának” 

igénye, szükségessége), az önmegvalósítás kérdése, a keresés, az érzés, hogy tovább kell tanulni, 

valamint a tudat, hogy alacsony iskolai végzettséggel „nem lehet labdába rúgni a 

munkaerőpiacon”(B.B.).  

A továbbiakban az Egyetem és a szociológia–vidékfejlesztés szak mellett szóló 

döntéseket nézzük meg. A beszélgetések során leginkább azt hangsúlyozták a válaszadók, hogy 

az egyéni érdeklődés, a szociológia – mint az egyénekhez közelebb álló szak – volt a döntő 

tényező a választásban. Emellett nagyon sok esetben az a tény is szerepet játszott, hogy a 

szociológia vidékfejlesztéssel párosult. Mint motiváló tényező, hangsúlyos volt a felvételi módja, 

az egyetem közelsége és az egyetemi élet ígérete, de az anyanyelven való tanulás lehetősége, 

illetve az intézmény infrastrukturális helyzete is. Fontosnak tartottuk megvizsgálni, milyen 

ismeretekre tettek szert a négyéves képzés alatt, a tantárgyakat illetően melyeket tartották 

leginkább érdekesnek, gyakorlati szempontból melyeket tudják leginkább hasznosítani a 

munkaerőpiacon. A szociologia képzés – úgy tűnik – nemcsak általában véve szélesíti az ember 

szemléletét és alakítja gondolkodásmódját, hanem bizonyos egzakt tudományterületekre ad 

betekintést, és kínálja az elmélyülés, a részletes megismerés lehetőségét. Így nagyobb szerepet 

kap például a szociologia módszertana, a terepmunka, a szociológia-elmélet, de a vidékfejlesztés 

tantárgy is. Azon tantárgyak esetében, amelyek a gyakorlatban és a munka során hasznosíthatóak, 

különösen pozitív az értékelés. A visszajelzések alapján a képzés ebből a szempontból gazdagnak 

mondható.   

„Egy csomó területre betekintést nyersz. Ami nagy hozadéka a képzésnek: a szemléleted 

és a gondolkodásmódod megváltozik. ... De a legérdekesebb a szociologia módszertan volt és 

főleg azok a tantárgyak, amelyek kapcsolódtak a valósághoz, és akkor  a vidékfejlesztés – ezek 

voltak egyben a leghasznosabbak, ... és az informatikai ismeretek bővülése is ide tartozhat, de az 

angol nyelv is, adatbázis-kezelés, interjúzás, ilyenek.” (Z.A.)  

A képzés konkrét gyakorlati tartalmát illetően az egyes részfeladatok, bemutatók és 

prezentációk, önálló és/vagy közös kutatói munkák, a különböző szakmai gyakorlatok, a 

kapcsolatépítési lehetőségek és különböző együttműködések kapnak nagyobb hangsúlyt. Ezek 

mind-mind olyan tényezők, amelyek a későbbi szakmai munka szempontjából mint 

kiindulópontok hasznosnak bizonyultak. Ez az eredmény a jövőre vetítve is jelzés értékű a képzés 

működtetői számára.  

„Az egyetemen kellett bemutatókba, előadásokba beleszokni.” (K.V.); „Tudományos 

munka tervezését, ... kapcsolatteremtést intézményekkel – a kutatásainkhoz, és a társas 

kapcsolatokat: évfolyamtársakkal, tanár-diák kapcsolatok kamatai.” (D.B.); „megtanultam azt, 

hogy mit hol kell keresni, és nyilván... voltak a szemináriumok „eladós” részei ... A statisztika 

volt a leghasznosabb nekem, úgy érzem, de a román szociológiatörténet, a faluszociológia is 

nagyon ’emlékezetes’.” (G.F.)  

A beszélgetések során arra is rákérdeztünk, hogy milyen ismereteket szereztek 

interjúalanyaink az egyetemi tanulmányaik alatt. Itt többen is az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó 

fontosabb ismereteket jelölik meg, gyakran előtérbe kerül a legérdekesebb tantárgy és az azzal 



 

kapcsolatos tapasztalatok. A mostani helyzetben leginkább mégis a munka szempontjából 

hasznos és hasznosítható legfontosabb ismeretek kerültek a középpontba. 

„Az alapdolgokat megtanítják, és ezután lehetsz sikeres szakember.” (I.G.); „A statisztika 

alapjait és az spss-t utólag is nagyon sokat használtam. A legérdekesebb egyébként a 

szociológiaelmélet, a szociálpszichológia volt, de a legtöbb gyakorlati haszna az EU-s 

intézményrendszer ismeretek tárgynak volt.” (E.M.); „A lexikális tudásom is bővült a világ fele, 

szélesebb látókör, de gyakorlati tudás annyira nem volt – vagy legalábbis amit a munkában 

csinálni kell, olyan nem. ... De mindig jönnek a hétköznapokban elő az egyetemen tanultakból.” 

(K.V.)  

A szociológiai képzés során tehát a válaszadók szerint sokféle ismeretet lehet szerezni, 

ahogy az egyik interjúalany mondja „sok mindent” meg lehet tanulni. Természetesen változnak a 

vélemények, de a többség a felkészítésnek a gyakorlatias irányultságát emelte ki, miközben 

akadtak, akik inkább elméletinek, esetleg arányosan vegyesnek ítélték a képzést az elsajátított 

ismeretek hasznosíthatósága szempontjából. Itt azonban nemcsak egyszerűen az ismeretekről, 

tantárgyakról van szó, hanem „…a választott módszer, az előadásmód, az oktató személye is 

befolyásoló jelleggel bírt” (S.B.)   

Mint azt már említettük, az alap szociológiai képzés vidékfejlesztés specializációval 

egészül ki. Ezzel kapcsolatosan a válaszok jelzik, hogy a vidékfejlesztés egyes gyakorlati 

tartalmai (tantárgyak, terepmunkák) kifejezetten hasznosak a munkaerőpiacra való belépéshez és 

a munka során. Ugyanakkor körülbelül hasonló súllyal jelennek meg a szociológia 

módszertanához kapcsolódó ismeretek és azok hasznosíthatósága, alkalmazhatósága is. 

Természetesen e két fő vonal mellett az egyéni érdeklődések és az aktuális munka(kör) 

függvényében változik a munkában felhasználható, egyetemen tanult ismeretek (mint 

szociálpolitika, szociológia-elmélet, antropológia, vagy szociálpszichológia stb.) listája.  

 

 

A szakmai gyakorlat szerepe 
 

Már a fenti válaszokból is láthatjuk, melyek a gyakorlat szempontjából kulcsfontosságú 

oktatási tartalmak a képzésen belül. Melyek azok a részelemek, amelyek a térségi munkaerőpiaci 

szerepvállalásban a fiatalok esetében nagyobb jelentőséggel, hasznosíthatósággal bírnak? Az 

egyetemen a szociologia képzéssel kapcsolatban a szakmai gyakorlatok két kategóriáját 

különböztetjük meg. A képzés keretében zajló kötelező (többnyire nyári) szakmai gyakorlatok, 

illetve a tanév folyamán adódó, a tanszék vagy más társadalomkutató csoportoktól, esetleg nem 

szakmai szervezetektől származó munkák, megrendelések alkotják a két típust. Az első tartalmát 

meghatározott, konkrét tanszéki feladatok jelentik, amelyhez nem, vagy csak kivételes esetben 

társul például anyagi juttatás is. Míg a másodikban az esetenként (csak) az anyagiakért végzett, 

de általában szakmai jellegű munka tartozik. Interjúalanyainktól azt is megkérdeztük, részt 

vettek-e ilyen vagy ezekhez hasonló szakmai gyakorlatokban a négy év alatt. Milyen 

tapasztalatokkal rendelkeznek, milyen szakmai gyakorlat formákat preferáltak leginkább, milyen 

eredménnyel végezték ezeket stb. A kötelező szakmai gyakorlat mellett többen csak minimális 

mértékben vettek részt más szakmai munkában (legtöbbször kérdőívezésben). Nem keresték 

azokat, de ha „adódott” egy-kettő, úgy bekapcsolódtak. Természetesen ezek a lehetőségek nem 

„bombázzák” a diákokat, de kis szerencsével megtalálni őket a térségben. Ennek a néhány 

munkának nemcsak az anyagi haszna volt fontos. Ráadásul ez csak kevés esetben származott 

szerződéses formákból. Sokkal fontosabb volt a szakmai tapasztalatszerzés.  



 

„Kimerült a kérdőívezésben, amit pénzért csináltam. Az anyagi hasznon túlmenően 

tereptapasztalatot szerezhettem.” (B.B.); „Legtöbbször nem én kerestem, hanem rám találtak, és 

egyszerűen elvállaltam. Jól jött a jövedelem-kiegészítés.” (E.CS.); „A pénzbeli juttatás és 

tapasztalat, ami nem ér fel a pénzzel.” (J.G.)  

A képzés teljesítéséhez szükséges államvizsga-dolgozat – mint egyik fontos szakmai 

gyakorlat – elméleti és gyakorlati részével kapcsolatosan is megkérdeztük interjúalanyainkat. 

Válaszaik jelzik, hogy többnyire nagy kihívás volt ennek a feladatnak a teljesítése.   

„Számomra az elméleti rész volt a kihívás, ... talán azzal a részével töltöttem el a legtöbb 

időt…” (M.V.); „Nagyon pozitívan tudok erről nyilatkozni, talán a szakirányító, talán az én 

hozzáállásomnak köszönhetően.” (E.CS.); „... a tereprészét nem lehet sikerélményként 

elkönyvelni, de mindenképp nagy kihívás volt, és a tény, hogy végig tudtam csinálni, mindenképp 

növelte az önbizalmamat, a szakmait is.” (B.B.)  

Ugyanakkor az is kiderült, hogy az egyetemi képzés során nem mindenki számára volt 

azonnal világos, mit is jelent a tényleges kutatáson alapuló szociológiai tevékenység.  

„Azt sem tudtuk, mi az a diplomadolgozat...” (Z.A.); „Na abban (dolgozatban) látszott, 

hogy volt valami haszna a négy évnek, ... úgy hogy azzal nagyon meg voltam elégedve, minden 

szempontból.” (E.M.); „Akartam valami újszerű témát, és akkor sokat olvastam angolul...” 

(R.G.); „Ott kezdődtek a problémák, amikor meg kellett védeni a dolgozatot...” (I.G.); „Végül is 

megoldottam ezt a problémát, kicsit nehezen, de...” (G.F.)  

A kihívást is különböző tényezők okozták, kinek az elmélet, kinek a gyakorlat, a munka 

(államvizsga) fogalma, a vezetőtanár hozzáállása, egyéb feltételek (mint például az idő rövidsége, 

a szakirodalom hiánya). Tény, hogy az utólagos megítélésében – attól függetlenül, hogy 

többnyire inkább pozitívan ítélik meg összességében az államvizsgadolgozat megírásának és 

megvédésének folyamatát – szinte kivétel nélkül mindenki látja annak problémáit s ki-ki 

megfogalmazta a maga hiányérzeteit, valamint a továbbgondolandó pontokat. És többen is 

kifejtették, szeretnének a jövőben visszatérni szakdolgozatuk témájához, annak tovább- vagy 

újragondolása érdekében. A magyar nyelvű képzést külön is értékelték a megkérdezettek. 

Közülük néhányan a felvételi és az egyetemre való jelentkezés kérdése kapcsán tartották 

fontosnak az anyanyelv használat lehetőségét. Ennek előnyeire és hátrányaira is fény derült a 

nyelvtudással kapcsolatos kérdéskörben, mint ahogy az idegennyelv-tudásra is reflektáltak a 

megkérdezettek. A magyar képzésben van ugyan egy-két tárgy román nyelven, az 

alaptantárgyakat azonban csak magyarul oktatják. Ezzel kapcsolatosan több hiányérzet, gyakran 

sajnálkozás is megfogalmazódott az interjúalanyokban. Román nyelvtudásuk szempontjából 

többen is előnytelennek – a szakmai nyelv ismerete szempontjából pedig különösen 

hátrányosnak, visszafejlődésnek ítélik meg az egyetemen eltöltött négy évet. És egyértelműen 

megfogalmaznak igényeket, elképzeléseket, amelyek teljesülése feltételezhetően segített volna – 

esetleg segíthetne a következőkben. Néhányan jelezték, hogy gondolkodtak az önállóan 

nyelvtanulásról, s meg is próbálkoztak vele, több-kevesebb sikerrel. Bevallásuk szerint egyébként 

a többség középszinten beszéli a román nyelvet. Többnyire pozitívak az angol nyelvvel 

kapcsolatos vélekedések. Egyrészt azért, mert kötelező volt első két évben angolul tanulni – ami 

a kezdőknek különösen hasznosnak bizonyult. Másrészt mert a negyedév végén, az államvizsga 

miatt (nem feltétlenül angolból – de sokan emellett döntöttek) nyelvvizsgát kellett tenni. Ez a 

későbbi munka szempontjából is előnyükre vált. 

 

 



 

Munkakeresés, pályakezdés 
 

A megkérdezett szociológusok alig fele végzett már valamilyen fizetett munkát az 

egyetemi tanulmányai alatt. A többségük messzemenően nem szakmai munka hanem – ahogyan 

az egyetemisták körében gyakran előfordul – magasabb iskolai végzettséget, bővebb tudást nem 

feltétlenül igénylő munkák voltak. Mindenképpen valamilyen hivatalos formában működtek, és 

többnyire az anyagiak miatt vállalták el (többek között: magyar irodalom és nyelvtan tanár 

általános iskolában, titkárnő, számlázó, tanító néni, munkatárs a Vöröskeresztnél, pályázatíró, 

eladási ügynök, reklámfelelős egy napilapnál, statiszta). A friss diplomás szociológusoknak 

kivétel nélkül a munkakeresés és munkavállalás volt az elsődleges elképzelésük. Többen is 

vannak azonban, akik kiegészítették a mondatot: „és aztán továbbtanulni”. Elhelyezkedési 

esélyeket alapvetően a közintézményeknél, a térségben található helyi önkormányzatoknál, 

oktatási intézményekben láttak. Az egyéni munkavállalás kérdésében nagyon sokan negatívan 

vélekedtek, minimális esélyt „adva” vagy „látva” maguknak.  

„Hát nem sok esélyt láttam, nem volt sok lehetőség. Most... az azóta szerzett tapasztalatok, illetve 

újabb ismeretek és képzés alapján talán valamivel jobbak.” (S.B.)  

Ehhez az állapothoz talán az is hozzájárult, hogy kevesen érdeklődtek állásbörzék iránt 

már az egyetemi évek alatt, legtöbben csak a diploma megszerzése után néztek körbe. Ekkor 

pedig csak ritkán adódtak „rögtön” megfelelő álláshirdetések. Amennyiben pedig valaki csak az 

adott területen szeretett volna elhelyezkedni, akkor az már eleve szűkítette a maga lehetőségei 

körét. Munkaajánlatok azonban mégiscsak „akadtak”:  

„Igen kaptam, a helyi polgármesteri hivatal és a megyei tanács részéről, de engem az 

aktuális munkahelyem érdekelt. Az ajánlott munkák nem kapcsolódtak a szakmámhoz.” (J.G.); 

„Egy tanárom keresett meg személyesen, és kérdezte, hogy szeretnék-e a munkacsoport tagja 

lenni...” (T.K.); „Nem volt konkrét ajánlat, de már formálódott a kapcsolat, amikor fejeztem 

volna be az egyetemet, és adta magát, így alakult.”(D.B. )  

Ők a „kivételesek”, a „kiválasztottak”, körükben néhány embernek az egyetemi 

tanárokkal, a tanszék vezetőségével való kapcsolata, az egymás munkájának az ismerete 

eredményezte az együttműködést. Míg másokra a különböző lehetőségek mentén különböző 

próbálkozások, versenyvizsgák, interjú-beszélgetések sorozata várt. Természetes módon az egyes 

évfolyamok végzősei a diplomázás időpontjához viszonyítva eltérő időkben találtak állást, az 

azonban messzemenően nem jellemző, hogy valaki hosszabb távon is munkanélküli legyen. A 

munkakeresés módja változó, de mindenképpen kapcsolódik a személyes kapcsolatrendszerhez. 

Jellemző, hogy a végzősök figyelnek ugyan az egyes álláshirdetésekre, lehetőségekre, keresve 

azokat, nagyobb arányban mégis kapcsolataik révén jutnak álláshoz. A kapcsolatok esetében is 

elsősorban az információterjesztés, a lehetőségek megosztása, ismertetése dominál. Ez 

természetesen a diplomás szociológusok kisebb „klikkjein” belül működik inkább, a teljes 

diplomás szociológus „nagycsoportban” már kevésbé.  A kapcsolatok mentén szerzett állások 

természetesen nem egyértelműen az állást, a munkát jelentik, hanem a lehetőséget. Ennek keretei 

közt a versenyvizsgának, a felvételi beszélgetésnek, az interjúknak, gyakorlati feladatoknak, 

teszteknek, mint a munkaszerzés következő momentumának különösen fontos szerepe van. A 

székelyföldi diplomas szociológusok körében tehát működik egyfajta – erősnek nem kifejezetten 

nevezhető – kapcsolatrendszer, amely munkakeresési célokra is felhasználható. Továbbá van 

ennek egyfajta, az egyetem irányába mutató kiterjesztettsége is. Az ott dolgozó szakemberek egy 

része a Társadalomtudományi Intézet kutatóival is kapcsolatban áll, néhányuknak már a képzés 



 

ideje alatt elkezdett közös munkáik is voltak. Az Intézet, az oktatók ajánlás a fontos „aduk” a 

munkaerőpiacon, s jó, ha kezükben vannak ezek.  

„Nem fordultam konkrétan senkihez, csak az ismerősöknek mondtam, hogy ha tudnak 

valami nekem való állást, szóljanak.” (B.B.); „…a tanárom által ajánlott lehetőség segített.” 

(S.B.); „Újsághirdetés, volt tanárok, rokonok, ismerősök...” (E.K.)  

A legtöbb interjúalany a végzettségének megfelelő munkát keresett, és az egyetemen 

szerzett tudás hasznosítása volt a célja. Ezzel együtt az interjúalanyok körében megjelennek a 

vállalt és jelenleg végzett munka szempontjából túlképzettnek minősülők is. Esetükben az adott 

munka végzéséhez nem lett volna feltétlenül szükséges a felsőfokú szakirányú végzettség. Ez 

azonban nem feltétlenül tekinthető jellemző tendenciának.  

„Az első munka során – mondhatjuk, hogy titkárnőként tevékenykedtem – csak a 

számítógépes adatfeldolgozói ismeretekre volt szükség, a második esetben – felsőfokú 

végzettséggel, szociológusnak meghirdetett állásra vettek fel – már az összes elméleti és 

gyakorlati ismeretre szükség volt.” (B.B.)  

Mindez elsősorban a munkaerőpiacon frissen megjelent álláskeresők számára jelent 

inkább problémát. A korábbi évfolyamokon végzettek hozzájuk képest már inkább „megtalálták” 

magukat. A vizsgált csoport többsége olyan állást tölt be, amelyhez felsőfokú végzettség 

szükséges. Az álláshelyek közt azonban kevesebb azoknak az alkalmazásoknak a száma, ahol 

konkrétan szociológiai végzettségű szakembereket keresett a foglalkoztató munkahely. Ez 

egyrészről értelmezhető úgyis, hogy a diploma alapesélyt biztosító tényező, amely egyre inkább 

fontos a székelyföldi munkaerőpiacon is, ugyanakkor a szakspecifikus tudásra ma még nincs 

tömeges igény. Felmerülhet a kérdés: mindez a diploma formális jelentőségére mutat rá, vagy 

egyszerűen csak arról van szó, hogy a székelyföldi munkáltatók közül ma még csak kevesen 

vannak tisztában a szociológia és a szociológus szakember tudásának, ismereteinek a 

fontosságával, felhasználhatóságával. Vagy esetleg a két tényező egymást erősíti fel. A 

megkérdezettek közül szinte valamennyien az egyetem utáni első munkahelyen voltak az 

interjúkészítés időpontjában. Ez különösen az első végzett évfolyam szempontjából tűnik 

érdekesnek. Egy-két személy kivételével az első végzős szociológus évfolyamból valamennyien 

rendelkeznek állással. Az is figyelemreméltó, hogy az első végzős évfolyamban nem akadtunk 

olyan személyre, aki „a nem tanul ’már’ és nem dolgozik ’még’ ” kategóriába lenne sorolható.
3
 A 

csoport nagyobb része a helyi vagy megyei szintű közintézmény alkalmazottja (a kultúra, a 

szociális szféra, az oktatás, ifjúság területén), egy részük non profit szervezetben, mások 

vállalkozásoknál dolgoznak. A munka tartalmát tekintve valamennyiük esetében gazdag 

feladatkörről beszélhetünk. A fiataloknak munkájuk során néhány rokon területen több feladatot 

is el kell látni (pl. adminisztráció, statisztika). Alapvetően csak bizonyos részben tartják 

munkájukat az egyetemen szerzett ismeretekkel, tudással összemérhetőnek. Egyrészt azért, mert 

kezdőként több különböző feladatot is kaptak, másrészt mert az egyetemi képzés eleve nem 

tudhat sok konkrét munkaerő-piaci feladatra felkészíteni. Mindezektől függetlenül a végzett 

munkát a többség megfelelőnek tartja, ugyanakkor valamennyiük megjegyzésében jelen voltak a 

kritikai észrevételek a főnök személyével, az anyagiakkal, szakmai tényezőkkel, 

munkafeltételekkel stb. kapcsolatosan. Az egyéni igények és elképzelések nagyon differenciáltak, 

így a szükségletek sem rendezhetőek egyértelműen csoportok szerint. A munkavállalás hivatalos 

formáját – mint fontos mutatót – vizsgálva azt láthatjuk, viszonylag kevesen vannak a 

csoportban, akik határozott idejű munkaszerződéssel dolgoznak. Lényegesen többen vannak, 

                                                 
 
3
 Az első végzős évfolyamról 14 személy, a második és harmadik évfolyamokról pedig 20 és 15 személy 

diplomázott. 



 

akiket határozatlan időre alkalmaztak. Mielőtt ezt a kérdést tovább gondolnánk, jeleznünk kell, 

hogy a székelyföldi munkáltatók körében az utóbbi foglalkoztatási szerződésforma a 

legelfogadottabb. Sokan ezt ajánlják fel a pályakezdőknek. Így nem feltétlenül azt jelzik a 

válaszok, hogy a diplomas szociológusok körében esetleg kisebb a mobilis vagy a rugalmasabb 

munkaformákkal „élők” száma. Ez a szerződésforma inkább egyfajta biztonságérzetet ad a 

munkavállaló szociológusoknak. Természetesen gyakran megjegyzik a munkaszerződéssel 

kapcsolatosan, hogy tulajdonképpen „nyugdíjas” állásokról van szó. Ugyanakkor azt is jelzi, 

hogy a megkérdezettek többsége tisztában van helyzetével: „ez így hosszú távon mégsem 

megoldás.” (B.B.) Az interjúalanyok szinte kivétel nélkül mind foglalkoztatottak. A 

munkatapasztalatok szempontjából azonban értelemszerűen mégsem kezelhetjük őket egységes 

csoportként. Különbség észlelhető ugyanis az egyes évfolyamok között: az „öregebbek” (a 2005-

ben és 2006-ban végzettek) esetében nagyon egyértelműen látszik, hogy az eddig összegyűjtött 

munkatapasztalatok alapján a munkaerő-piaci helyzeteket és folyamatokat tekintve reálisabb 

képet tudnak alkotni. Erősebb értéklistát képesek felállítani, sokkal határozottabb 

megnyilvánulásokat, értelmezéseket és elképzeléseket produkálnak. Körükben erőteljesebben és 

konkrétabban jelenik meg a munkahelyváltás kérdése is. A „fiatalabbakra” (ők a 2007-ben 

végzettek) pedig inkább jellemző, hogy első munkájukban a szépet, a hasznosat keresik. 

Tapasztalatokat gyűjtenek, egyelőre „próbára teszik magukat”, „kipróbálják” a feltételeket és 

kísérleteznek.  

A gyakori munkahelyváltás egyáltalán nem jellemző tendencia a vizsgált csoportban. Az 

első, esetleg az időközben alakuló második munkahelyen a vizsgálat alanyai határozottan keresik 

a szakmának, a tanultaknak megfelelő vagy megfeleltethetőfeladatokat. Többen is hiányérzettel, 

sajnálattal regisztrálják, amennyibenez a szempont amunkából többé-kevésbé mégis 

kimarad.Másodállásbankevesen dolgoznak – nagyrészt jövedelem-kiegészítés céljából, nem 

feltétlenül konkrét szakmai munkát végeznek. Többen kijelentették, hogy kénytelenek 

gondolkodni ezen a lehetőségen. 

 

 

A szakmai továbbképzés és a tudományos karrier 
 

Az utolsó kérdésblokkban a továbbtanulás tényezőiről kérdeztük az interjúalanyokat. 

Három csoport körvonalazódik az erre a kérdésre adott válaszok szerint. Egyrészt azok, akik a 

munka mellett mesteri vagy doktori programokba iratkoztak be, többnyire a munkának és/vagy a 

végzettségnek megfelelő, esetleg azzal rokon szakon, specializációban tanulnak. A munka mellett 

továbbtanulók több problémába, nehézségbe ütköznek, ugyanis valamennyiüknek az ország más 

városaiba, esetleg külföldre kell járni. A munka többnyire összeegyeztethető az egyes 

képzésekkel, problémák a távolságok, a tandíj, az utazási költségek, a családi tényezők mentén 

jelentkeznek.  

„Nagyon nehéz a kettőt egyeztetni... fizikailag és szellemileg is nagyon megterhelő, a 

fizikai távolság miatt is... a tanulási idő viszont felemészti a szabadságom jelentős részét is. 

Áldozatokkal jár, de szeretem, amit tanulok.” (B.B.); „Főleg anyagi kihívásokkal kell 

szembenéznem, ugyanis nem kaptam ösztöndíjat, így nagyon nehéz, tandíj, utazás, egyéb 

költségek elég nagyra rúgnak.” (E.Cs.)  

A másik csoportba a munkahelyi képzésekben – többnyire kötelező módon – résztvevőket 

sorolhatjuk, akik jelzésük szerint ezeket a képzéseket több szempontból is hasznosnak és 

érdekesnek értékelik.  



 

„Nagyon jó lehetőség volt ez a munkahelyi képzés, mert nem kellett külön megfizetnem, és 

a munkaidővel is egyeztethető volt, és egyébként is sok mindent tanultam belőle, amit nap mint 

nap használok.” (J.G.)  

Végül pedig külön csoportba sorolhatók azok, akik még nem jelentkeztek továbbtanulni, 

diplomázás után; képzésekben még nem vettek részt. Ezek körében is kiemelkednek azok, akik 

gondolkodnak, illetve már konkrét elképzelésekkel rendelkeznek a továbbtanulásukat illetően. 

Többen is online mesteri képzésekben, illetve a munka szempontjából könnyen megvalósítható, 

és az érdeklődéseknek megfelelő továbbtanulási formákban gondolkodnak. 

„Gondolkodom rajta, de még eddig nem volt lehetőségem, sem anyagi, sem energiám, 

hogy elkezdjem... az online jobb volna, mert a munkámat is tudnám Mellette végezni...” (I.A.); 

„Szociológia mesterin gondolkoztam, a munkám hozná is a témát, a kutatás részét nagyon 

könnyen meg tudnám oldani, csak kérdés, hogy a képzésben a hiányzás miként megoldható.” 

(K.V.)  

Minimális azoknak a száma, akik a munkavállalás után, azzal egyidejűleg a munka 

tartalma és szükségletei miatt lettek „kénytelenek” továbbtanulni, képezni magukat adott 

speciális területen, hogy hosszabb távon is abban a munkakörben maradhassanak. Ez az 

eredmény jelzi tulajdonképpen azt a jelenséget, miszerint kevesen vannak a vizsgálati csoportban 

egyelőre azok, akik az adott munka szempontjából még nem megfelelően képzettek.  

„Még mielőtt befejeztem volna az egyetemet, létrejött az intézmény, és már akkor tudtam, 

hogy itt lesz számomra egy állás. Aztán mikor az államvizsga után mindjárt felvettek, két hónap 

után – ősszel – be is iratkoztam látogatás nélküli mesterire, mert ehhez az álláshoz kellett...” 

(D.B.)  

Vizsgáltuk a volt hallgatóknak, diplomás szociológusoknak az egyetemmel való 

kapcsolattartását, viszonyát. Az úgynevezett alumni-rendszer működtetésének kérdéséhez 

szerettünk volna néhány információ erejéig szintén hozzájárulni. Mivel legtöbbjük itt található a 

térségben, Csíkszeredában és a környéken, illetve a közelebbi városokban, így a kapcsolattartás 

viszonylag könnyen fenntartható. Változó annak módja, ki miként gondolkodik, érez ebben a 

kérdésben.  

„Ez inkább informális kapcsolattartás, azaz nem szakmai, hanem baráti, illetve 

kollegiális (akikkel együtt dolgozom, és az egyetemen is együtt tanultunk).” (B.B.); „Alkalmi 

találkozások, illetve rendszeres, folyamatos kapcsolattartás.” (S.B.); „Időszakos találkozók, 

szakmai együttműködés.” (E.K.); „Munkámból kifolyólag időnként bejövök az épületbe és 

találkozom egy-két emberrel...” (B.R.)  

Abban azonban konszenzus van, hogy érdemes lenne egy szorosabb szakmai keretet 

kialakítani és működtetni a szociológus szakemberek hálózataként, amely az egyetemmel való 

kapcsolatot is intenzívebbé tehetné. Van néhány elképzelés, hogy mi is jöhetne szóba, de a 

megvalósítás csak időszakosan egy-két program erejéig működött, működik. A kapcsolat másik 

iránya az egyetemnek a hallgatók fele való „kereső”, „megkereső” tevékenysége szintén most 

kezdődik és további gondoskodást igényel. 

 

 

Összegzés 
 

A pályakezdés bevezetőben jelzett tradicionális modellje alapján fogalmaztuk meg 

kutatási tapasztalatainkat. A vizsgált székelyföldi, diplomás szociológus csoport esetében 

jellemző egyfajta elmozdulás a jelzett modelltől. A felsőoktatási tanulmányok mellett már jelen 



 

van a párhuzamosan végzett hivatalos munka. Emellett létezik egy kisebb csoport, amelynek 

tagjai meghatározott időtartamú munkaszerződés alapján jutottak foglalkozáshoz. Érezhető 

módon a változás, az elmozdulás lassan és fokozatosan bekövetkezik. Ugyanakkor erőteljesen 

jelen vannak továbbra is, főleg a gyakorlat szintjén, a tradicionális modell egyes elemei. Jellemző 

például a felsőfokú végzettség megszerzése utáni közvetlen munkavállalás. Hasonlóképpen a 

munkaerőpiacra való kilépés nélküli felsőfokú tanulmányok is megfigyelhetők egy kisebb 

csoportnál. Ezenkívül a harmadik tényezőként említett szerződéstípus is ma még a határozatlan 

időtartamú munkaszerződések dominanciáját jelzi. Következésképpen a tradicionális modelltől 

való elmozdulás ebben a csoportban jelen van, de egyelőre minimális mértékű, azaz nem 

tekinthető meghatározó tendenciának. A folyamatos munkaerő-piaci változásoknak 

tulajdoníthatóan azonban feltételezhető, előrevetíthető a további változások felgyorsulása.  

A kutatás kérdéseivel kapcsolatosan sokféle választ kaptunk, ezek átfogó elemzésére 

azonban a tanulmány keretében nem volt módunk. A képzés és munkaerőpiac viszonyát 

vizsgálva találkozunk egyértelműen inadekvát viszonyokkal, ezt azonban nem feltétlenüln kell – 

még a diplomás szociológusok esetében sem – negatív tényezőnek felfognunk. „A munkaerő-

kereslet és a képzés összehangolása egyébként sem arra irányul, hogy az oktatási rendszerből 

kilépők szakirányok és képzettségi szintek szerinti összetétele ’pontosan’ megfeleljen a 

keresletnek. Ez módszertanilag és tartalmilag elérhetetlen, társadalmilag és gazdaságilag káros 

lenne” (Tímár, 2008:996). Ezért is értelmezzük úgy ezeket a mechanizmusokat, mint 

folyamatosan változó, az „ideális” fele közelítő vagy attól távolodó mozgásokat.  
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