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könyy~]{~t, két,~zá?~1~katfe~~el,(ethaszn,á1,J5 ···r~aIlem;veszjg~nybe7 semmilyen 'se-

géde~~qf! ,~eql~,f~~ .•~·k~rd~sr~,h.9gy;relldelk~Zll~~7e ·sz~n.1élyi-,egkpz-,és módszer-l>~E·.{~H~!~!~~~l.:.(i!)~()!~él"e1:tségi,p~zjylJ:QlÓgi~.alkalmassági.;viz§ga),' igennel
4 9 %,;.~,~J1)Il1~!JJ.'Yov~a~zQJt,.,s./tQ·.~·.1J.eIll,:adottyw,aszt . kPá1yaválasztásra! irányu~

ló pszj~h()lógiai yizsgálatj.te~ztel(~t,24 %llasznáL.·'. f~... .. . é , ; " , "';i'" . . .
..
A neVelési tanácsadók pálYaorieIltációs jel1egűré~~eyé~etiysé~étJ~~t. százalék
esetéQ~Il.~egí~ a.lll~ajigyi.kqZ,p()Iltok, • 26. o/~b~peda~óWai>~ntézet~]{.és ·48 0/0-

baneg)'~~!llté,~ény~}(.;A~()nd()~()tWn:()l·y;llÓ yis.sr.aj~lzé~e1f;;§eF.ki~l~gítők. 22o/~
ról sell1wif~le,.:yiss?fljelzés·neIIr.~I"}(~.zil<,;(?po/()-*·esfetél>eIl·\P7<lig:nl(lgát()ha..szolgál~
tatásti!~épYlJe V~Y9.Jiata!tQltáj~~().;z9cft1.~.~ere~~ny~~sé~őLYagylqi~~c;ról.Fj~

gyele11,Jfe.méltó" h()gy. ,agond()k.II}.~g()1~sáho~.ren4~lke:zégeJMló . iIlf()rmációk,;,esz-

közö~}p1jIlős~9~~ek~§.}.1l.ep,nyisé,géy~1..cspp(m.;az·m~é,~éIlye}(í:~le.Ilc§~zaléka •.elégede1:tjt~Jjesrn~Jj:~~pen,.:38%:réS2;b~n~.• ·.3~.·.• %·.ewáltaláJJ."l1~JJ:l;(Il~.D1;Vá1a,szolt,.·.illetve
nem~g~pety~s;,!$,fc>).,? .,'. • ;•..• i ... x· .•. •.•...•• ' ~i>'.·.t .' . . .
<>1/.".i ·,,···;t'L~i:.. ••.. ... ".•.••.
AI1~W~~~si.till1~~sa.gó~~pr~l>e~·~9ztugQmáslÍ,·.~c:>gy.·ön~ló.péÍ}yavála~ZtásitaQács"
adó iIl~~~~IlYJ~Y~}(:óta.·~sak:;aifQyáJ:o~\)(l~V11liJkö<lik~ 'i~:il1,t~ZIlJ~ny~k:6.6·o/o-a .Il~m
tartj(l'~~~!~gí19JJ.~}(~~.Jl~;l:J,eIMt,~!et..~Q~éMJ. ..nyjla.tlcQ~Úgy,: 119gy{c~lszerű JeIllle is-

,·...c: .

mét 1~!~e1!omt):wl~])ályayálag1ási.~int~zeleJ(ett""

.;.:• ;:. . . . ,. ", .•. •. •. •'. •. :•. •. ':;.;\• .• ' .• •."~.r;.',·i .• .•'. . ':'.'.~.• •.• ;•. ·; . \• . :• .• . •'•.~• . :;. •~.• .

~

!••,.';'.'. :••••. .................,••,•.•.•• '•• ;•. ' ·.•

~\';i,:,•.• • . • ~.'

A f~.!~R~kt~t~~::.i,.t(jm~~~s,~4~§~;:.• ÖSSt~tH~g~spiIl;,f\11;;(l~g~g~.~!m;,~~~!~g?~tyáltás.,fo~
lyamatával. .A szerkézetvá1tás újfajta élvárá~2}{a~~.~~i~n:m~(l~~§pia.9()Il J)}egjelenő JJ:l~(lyálléllól%~• ,.s'1:~fI1ge,IE·.!l\. ~~~1<e~ty~~i~~L.•e~~~1~9~f1i,)~FffitolÓgiiri
innoy~€i8t"i.~jel~lltY#:~~JM1yi. §t~]{tPr,!?(l1l~···.s·~.t~j.;s~f~, • .~~~t~~,.··.W~~~~
lyek.-úJ~aj~~\1:tIgás,.t..i~~p.re~~~~·i~,p!\t,~ms,.j~l~~~; . Wl~gt'()b~}Y~Nq!p~1~~~e•. az~*j·.·tíBusú, sP~9.ia.li.?-áltt~~~t~~~.1J.y:!Q,.wmJka~r~~!~P!~· . . . . . . , : / ; ' i ; ' ; .• ' .
Ebb~~. ~~óly;~matlJ~;af~l~()R~t~s;fQIl~p~(s:fet;eI>~t~~1>h~t;(~Ni'!~9:ppRlpgiák~l1"
tallll~~g;Vy!~~t.:m~~.;~~~.s,~~t:té,s~.,;lp~IX1.1~~,;el§~j~~m~~• •wag~~l~kMJMd()tp~yos . ismerY~~1fr~,.és,.}1.~J:Il.~t9!sgs()rb~;i~~S,~~urfll~s.9~tt~t;e!;~g~D:~~l~ .• ~~.<~, . a. mai

Magy#ot;i~zá~()Il;t2bl>ek,;~Rz9tt(l,fel~R8~~~}{~!e,~iItötj~iil:;v~~~~~a!9.l11,~9·. '... '
A~~!lqSt~fV~~~,··1ftAA·~ .•·~gyeteffi:Yf ér~k~lils;~zo~at;'~r;el~~~s()k.~~~.'ap1elyel,(et;a
munka~rőpiac.:~3·· p~t*~.~a.l. §:z.eJ:l1b~Il/t~es~,;hiS2;~p:~~..I~.l:tet9~~~e,t;J~J:e.IIlt.~~uk
ra, hogy:é,l:!elsőq~yt~~~t.~f.~()~atci~. ;.*jm;(~~Y~e~#!.!~@~t~;.'!i~~~ll.i;Mi.~d,~:z.~f1rq~l}1 a
felsőq~tás, . ir~t;nö;V~~2~sa4~mi}{e!~~~~nel . •. V~.~~?~i;~'p~11Zhi~YAs.a ·n()r-

matív}iIl~~n,r9~~ir~Jl4~~~.r.()lY~~i!~y:bW1··hflt, .•P:q&Y:az:~~et~W,.·~~vé!ly~p~tSZ
tízsét. ·f~l~~s~á1Y~s:~~!gfl!9~•.•t9myge!!:.YP;~.l1J.~g~q~,.9yn~r,n, .yflllaJjafel. ,telJYS
egészé~;~Il.~új1111.l*f1~~~~i~c"l<!híy*s~h.< ... · . ·ú'.<::· .. '.,~;'<.<., •. • '..' ....• '.......... .
Az .az elvárás, .Il1js~~~J.l~.11~Jl.J~~SŐP!<t.~W~s~P.~·~~1•. 9kt~!i~,Ja, :(i(lt~8~flt, /.akISor
könnY~9~eJ1'~J\!~dp(lIE@(ljd ·.• áI14st,fu1f11~,··Il.~~.~izOJ.l)Jll·ig~~:.·. ~9~.eJ,őtt.·.afia
talok~IQ~,~' I1~rpp1<l&~.~14~IY~#S~~"d~1~me~ p.~01!l aJ,!Yrt:l,a#"a~ált·
• munkaQé~ség;
.•
• továbbmaradrii.az··oktatásitendszerben;
• flexibilis~.aIkal:m.i vagy idősmos mlfukavá11alás.
i'
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A ·késle1tetettIi1unl<anéllruliS~g,pá~;\'~~.Zél~~~~rrejt~ül~ábah~·;I,Uszellie~*e~~~g~

életszakaszban.(amikorra·.a .csal~?~~pítás·is'es~)Sokka~inehezebbúj:~épzFs~,~:e:~
deni·.vagyegyáltalán'akíí;. szereplő~é~tf~llép~FiV~~~~gondo~ások~i~s~er~l1l:?
társadalomban'perm;:tnens tanulá:s·i"alósul"11le&:.válas~laz.•~larídósul?"·lil~~e~ni#7
ciós kihlvás?kra, ám ez ITlaMagyarorstágon wsajátkUlfúraés amodemizáCió7'ösz~
szeütközésétvo~jarnagautáJt:: "[. .;';·if".i:>;r!,~,,::,"
'.~:
Ame~yibena·fi~ta19~'sokájg:k~finge~e~.afó~:aiási:r~~~szerbeIl"a~,~ ?1<ta!~is,~
ren~szet(111~ödésén~~:l<riti~áj·~~n~.,ís,ér:te:lR1~Z!l~}9:1~~ae~or.~:~éIl~.~~e~~Iy;;~tl
deke.a>leh~tséges.iIl),a~lllulÍ1()~:;cla~~iJ:~l1~lg~~9:~~~f(~o~at!~:'pri~~szírq~:~!~:'~
így azokt~tás ,a1{t0rai:'kö'~~!f .~~lj~t~s:el.I~Il~r,q~~e!r~~$~~jö~etIlek1~tr~ •. W~l~~ll~'~fil
denároIloe!öltefii .a;~~()kat,??~;jrány?~~:t~Ya.PQ~~Illllo/':'a.s~~k ye~séIl)'~'a!~r~~7
' , ' i i •....•.... i " ...••.......• i · . i

". "',

.,'

sokétt»)i~z~~::alternatí~a ;éppú~t?~i~I~~Zk~Gé~i'he~é~~$)Kketyég:l0diM~alfi~t~1~~
szál11ára;,;his~en .11incs,garcuióia;; hogyr'iáfal(ÍHlak,ia1 ;mégfeleI0':'~~Bz~'~rt:;;'"Miri~~~r~

alapján elpto~d~ató:.h??r~~Ia}(lJI~b~;.~a~·~g)'.?!Yél11i~?r~s~ály;~~elY':'~~slélt~tet.;
ten vagy:tattósan'~'eztlllósürqégql~lll.';~~~~lllt~·~~~;Jli~)Il'l~ja:'~eilles~edn!;':~~fdé~,
hogyiazÓKtatá~P?lit~a;:eztJártós,í1?j~~.~.~a&:t~~,~~~:~~~~~n~t;i§ZáIfll~já~á:~!~atqi;' :\t?i
A magánszféia]kibpnt3közásávak~9J,<t~~~~};,té~~t:Wm{il(?~6:y~lf~~~~SO~;~iá.l
ma is gyarapodni kezdett, melyek egyfelől,:teFmé~~etestfuÓG0h'igyeReznektolyari~el;'
várá~o~.~ megfelelni, amelyeknek az oktatási .rendszer képtelen. Másrészt olyan
oktatási>programokat isműködtetnek, amelyeket az oktatási rendszer intézményei,
szakiskolái, főiskolái, egyetemei is ~ín~lnak.· Az oktatási reIldszer ezt a piacosodási
folyamatot 11légn~~~~~i:~t:t~lje§JfltRt~S~?~~rn';~F~~~:: ~~*·P~;.t'~z; az expanzió,
amely azelmúltévekbeneÍkezdőaöri:'Ma,jd expaltzi5folYhlnatanak 'elején tartunk.
De~z .• ~~téz~~Ill~k~~~5?lk~I~' B9n?()~~~~~.~.~()n'.\~p@'ez,~.~akfr ~~t~~éI1yes

felsöoKfa~~~tér~~!i~:~'~~jCl~~y~~5IleJ~9':a#:~~~~~:9kt;~tásíif·~~p~~~(á.~~té'.1e,s~~~~~~;
leérty~ ~.:V(Üt~~~~i~·?í?~1~~~~te,~1?r\1~);é ".;:.':;·~.•.It· ,~".~~fs.!l" •. '~'i}'~"é·.··.;,·í . :i'·/."'é.,,"';"~.·... '. . . . '. ', ~'. .•;". . '.....:. . '.:.'::.

•

AZ·ó~át~~~.,gi~~~:~~~R~~l~l~~~r,s?~a,l,~?~p:·j§~~~!~..·~~#~?b) ?,~~,·~z; .•·.·1l()~ . ~7H?
kötik . ha~o~§i~oI(,.•. .W?rs~Q~1M··áll.~átJ~j:·t~~á!Íf1~a~.·.:mBe~!:e~~~r~,.~1uál!~~BlJit,~~
dást:tud;nYÚjtárii~··.es:iiri"ei·.piad:alaP?~9~:;m~9~pt~a.W~R!eP~~l,ők'i!Hll()~~~:,tgi~~~

riu~ok. . ~~~Rjá~ .•.ér:ék~lik.'.,E~,.~.j~~~.~~~;;..ll~~}~§~~Ef~j~~:~ro/l1ő~;é,gi~~·Y~Jíki.y~l,~a1~

kozá~i .•.• ~~~P~fR~;~~~9~':9~~\á~~·'3?Y.:'~tŐ~·~;~9~I#.~9i:%~:ht.·1~rf}~ajtl:·~el~,~~ .• ·~~~
tenímel·;$z~lllp~ri;:.~~~~~ • .rir~ií1~e;a~(~I,s~oJff~~~P~H'S~1~~~~fő.•··diplo~~J~é.t!~K~l2L
dése '. is .el§állp~Í;;:,.,~i,P~~P9~·~~:t~~bl1~;r;e~S~W9·~X~W.r~1~t~~~.,~ise,p~. ·~~~e~~t,~s~.~l

:~~Z:~~~~~~~~~~~~!~~~~,~~ffé~~~~~;~
hangzá~~.i~t,~znleriy~e~.;~oiii"§~'·:~~;;e,gyéb,::é11n~~~~!"~~ffl • lia&y~~CRn&.:.··.•,.' . :.,,"...•. :':';~;".:.,
Az e~e~~W:?bá,i~~~éf~ptc;fl!~Ilw~rt~p~~~OcS9~~s(f9i~~~i~~ák(,~~·',;~~~fi.{t~S~i~

.•

kait"" cs~'*!~a· c~i~s,.~~j~;·'lié#::tr~4j~i~~~i,~c.~%Q~~~~~~~,:·• ~el~őí'.~~.··Nf~é· ~l~
vont, PÓf19l~~g~·forrá~~~.at·sz~~e~~~I1~: . .FI~.'~?:y~1Jpt~'f~.~·.e~~t~~ll, .• .s'.·pla?p~at.e~ged:~!.,a
gazdaságf~Zféránhl<~;'hossZú/tá~on"nell1i6s4 'á~'~m.~~~?'(~~a,{.~eftitil(c~~j~ • ís!~~L
szűkül~et.\ . Afl~Rté~~~)l1::~d~Z7ffi~~. ':~.~~.' •..... i~r~~e~t;.t~t~~~~C~;f~ly~~t~t,:s·,ep.;
nie kell~(jíi])iaci'~iegnreI1.sekfefé;'ani~lYe.:~~'eIveSz.iéni)átszjJ.(;.' ..... ';"': . • '," ... '
L

És ·miW5q~n,115.~~~!~~iit*~~:?'~8~~.~~~~~§1~;?~é~!~~~e~~Cl~S~,tahix~st~.(~q[

gyan értékelik· sajáilielYigtüKeta·jeieÍ1~köfuIménYek~ltözÖtt?'f99R..~árci~s'24i25~
én állásbörzét rendeztek a debreceni Kossuth LaJos· Tudomá11,yegyetell1enrf~ ese-mény fő szervezője aH;lllgatói Önkor111ánYzat,{lIQK)L;volt,amélY'lerzék~1v,e.a;ha1h.
gatók megnövekedett igényét. a:mwma,~l'qplélcifeUC~~~l~SFe;,;felkészité~r~;i.w.va1y
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novemb~rb:~nkarrier;-JrQda:létteb:~~s*ttűtt~j1<.i"CéljáüL .Eziaz·.ir()d~.e~épzeléseik
szerint,l"egi()Ilális.kar~~r"ta-Ilác~a,1á~j;1!pál~~()~egtá~i~s . ;felad~t~kat!látI1~; . el, folya-

matos ÚUlácsa4á~t.és!info~cióSiSz()l~áltél.t~.so~tmYÚjtap.a ·.azérdeJ;<Jöclők számára.
1997. decemberében kutatócsoportunkmeg~llapo~ástJkötÖtte;J-I~K:-l}eL a· projekt
megvalósítása során felmerülö és jgéll)'~~t..:tqI~~~~~.:f~~.~?am~e!~égzés~r~ ..~ állásbörzét megelözően február~~.j~:.~~:!~~~~g~ ..;1;~t!~2.~~~~!~;'~~~gV~~pi Hallg~tói Önkormányzatok. Kulturáli~.!~~7sille!~~1§;a,~!~§.~B~()~tc)t.~~~e~~~~t!r~Z ·álláskeresési technikákr()I~ ...~~ttlll~ögé~ji~k~r~t~lJ~~;.~I,~.ői·!e~.~~a,W~,,~:z:~19~d4s~()ro!-'lt hallgatói
fogadtatá~állak, . a!hallgatók .lgénYeÍ11~~t"j~~lIl).~{~~~·Y9ff{·:ErrF.ényeinket a karrier
iroda stratégiai tervének .elkészítés~~~t;.0~~~t:~~s:oI1lR ..~IŐ~dások tartalmának
meghatár()zásak()rtervezikn~sZl1()j~i!~~!~(;!.~.!~;·f~';'!jr;!;:.•:.:, .•····.!!.:.L ';l'; •...•.
.. ii:'.··
Első feladat1!tY<hf:z:;;~lQ~c:l~~~.()r,()~t.y·~é~~~Y9i~~k.k9r~9.yn,':\fé,~zett· felmérés volt.
Ekkor·,nyíltmód·annak·atké(dőívnek:~!~teszt~l~~$r~'~~.~m~~Y":később· az állásbörzén
mérőes~özül.szolgált. Akérdőívhil:>áiIl~~~~j~y!!~~~.~tfM1'~~~ltsor,alllár~ius 2425-ei aililtgyűjtésre.·A vizsgálat· megkez~ése,-s~~#~'Ja~J~Öy~~~~§;~hipotéziseket állítottuk fel: .élhangatók.körében.bi~ol1ytalaIl~á~ér~~~elhetŐ 'a;telrintétben' . mihez kezdenek vé~;z:~§. ~t*mélbi~gIlrt~.~~~~gt~~i,m~t~g~XlcJ. :t1~Ill;Il().1JWgéll! a;lla!lg~t~~ág~ a bizonyt~~1~Sj{i·.<t~1twJa!()§.,~fll1~~19j]c§2l-19~Q~jBb~~lppítJ1~tq~},(itCSQP()rt()kkülönb

ségei lllflg;yélr4zRélt9~).él·cs~1~gtJ1;l~t!~~Jm!,~QH~()§;;~~~Il1~iv~1~.·,;~'1!allg~lókép~é~elik azt,
hogy. arm1J~~~~9I?iil~lffi~sfajl:;t •. ~1Y'~~4~.?~a!]~l~~S~JY~lük"Js'z~ll1lJ~J:1?J:1l1jIl~amelyekre
eddig fYJ,l5~spl~§.~.;~(ipt~rJ:.ailj(lllg(ilQ~~)yaJ:WW<~~épz:el,és~ik:··arf61;ywilyel1 fajta
segítség~tdgépy~l~e.k ..•. ,....;; .. ~.'. .
~
A kérg§!y~tf75J~@n)itQltQ!I~kj~j\tJ\:.u:!i!1J!lN~t~bfol~aW:(itPs(iIl.t9rt~1l!;J)~irendezvény
mindkét:~il1apj~Iv·l(iA·• .Qt94~Y'.y.sztAf!~Js~QS!,i~~lg~12.~. ;t~J1itá~k • gy~()rl~t~a'is figyelemme}JijélelŐ1t.~.~.·c:lél~t~d~;+~. ~.gy}~lq~ll!:i,~q!:a.fr~p.re~~t~tíY:1l~:1l19n4ható az állásbörzé,~Jl1ygj~1~~tj;~(~el~~§~{),~~11~at~~.9s,()n?:ffjNa.)néZYe.\··~d' i u •..'..• " . .<\: ·;i .
A köyet1<ező~pe.Q(X!s{)S()~BM~il:z)!g~t1.Qtéyes.;i\~~es·~zal}QJ.sesetépelllláJ;OJ;n.éves J •..•••

..• /

•.• \ . . . . . .

. ...•.•.•.•.•. ).)) ..•..••••.•••..•.•..•.•..•......•.•.• )

...

: '•.

képzés:@e~lJefej~~9.,P~lpatgli.~Q~~re:~?l1Ge~tr<Upnk;Ay~~:lŐ~9k,~a:t~ljes;mintában
46 o/o-otJet1e).( .~~ ~.•. ~.•'el@Ip.zé§;~§rJl:~;~m,ll~t()tt .a:Qflt~~,.ha!m~sh()gy:úne111; jelezzük,
erre a·~Qrrey9natkozp*';.f&\7:;.egy~.tem';~w~§;·karaiI1:i.ikvis:zqIlyl(it:J.15ani;a.végzősök
eloszlásáIl3k;a:~éÍ11Y~. a,nrint4!>.a:J1'rJ.s9y;e~ef:Q. yglt:
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Mivel a pályaorientáció· . ~ifo1ifOtts~gátl~azi~lkéI?zelés,ekhatár0zott~~.gáf;több~.kér
dés is felméri,ahallgatók~ti4?~ér~~se~e;ac:l0~'vála~zaikIalap~áncé~sz~lŰ;·~~pusokba .
sorolni aszerint;:mih~z. szere~n.ének·;kezqehi,tanulmányaik b~fejeiése.;utáR.Most a
következő tipológiát dava~oljlllc j'.: t· '..
"munkába áll"

L*.t~1~:::~9W·~·~}~·k~.~~:;f~g:;~,í~i.;;.·:~:: •.

ij

L~él·~jn~~~I·~~P~~J~~~!~:r..~9Ií;il;J~íyiK.~Zf~~á,~~n ..................

~rv1:Q .túCljar;~\I~~prClr:r~~Rakörtipu~~fJ~.á~.~ato! .
........................... :.i.:.~.;~1J!!;Q~!~~J~.~d!~!~~1~;,~:R~8.~~~~!f.~~.9.~~~~J~9!.~!~~?~~t~.~.~g!~f~JH:::;.:.t:.. ~ ........ .
"tanul"
j ;T()y,~pptélI'lW\lCl.ICiQ:lilY:~rlrpás~irc3nyl:>C! ii?i.!";: .';, .3':;'
." :.(I •.• ' ;:;C
1.~pI<tR~i;~~p~~~~~9\y~~~ré~~; ..i\; •. !i;:
.j......'} .~'
.............................. ~..... 1..~Q!f9!~j:~~#~~~Jj~~.p.~!y.~?.m~.$l2·:+,:·,·.·'.··7···'··:~,·,·,::,:"._':,·,-.-.,. :,f.,.,_•••••.. ,.:.t •. " ....l'., ..
"bizonytalan"
i T~P9:.~"t~[,?lr~o.Y:9.~I~~P7;~I~.s~;yCln· ,.,. ..... .'. . ........ ..' ...,' .. i :
.~i·N~ní:(jÖrlt~l:;zf~.r~~:~~él~cgatciK~ö~~~/"I~gal~.öö··. Hármat .j:lol.· ,iL:
i., ••.• ••.

i·.·.~~rr].~M9j~t~~~[j~1~Om~~i~a.rlj~si~unka.I<~j"tJl beosztá~t; sz.ak~btit~rOletetJ

........................:.~.;,:. . ;:..~J:fl.~RQX~,~t~r.~~~~!~}.',~i:t~,~,~~ ..;;;.;:,,;:M.,/.:á.';,.:~:;.,;·:.Ll::J; ..;:. ... ~13:;:~:A,:,>:,:;.:u!.·);::j~c;:;~,.; ..:.,
"mobil"
.,. :,A'~~lmi,w~n.l<ál<a.t:y~II~L,.... .
,
.. i KbiföléfÖn"yá!laEníYhkát ...
A kÖVetkezŐkbelf·me~~1Í~~g~tjw<t .• ~~~;;~~lY~Il• ~19~~·Sé~~k~t.ft'll~~,~)~ges· típusokhoz tarto~óh~ll~~tó~·1(9~9tt,,iel#~~~r~(}~.·aj.~~~~~?~.'~~~ér;?:i~9I.1K0s. ~~ltIIleire,.· a

településtípusra:és·~:~or*PRi·Tili1l(~~~Pa.S,~~!~~9~a·!fiR1~iv~;,~~~~F.s'~:l~~~t:az"fl1.i
határozhatja·meg;,.ai!,,~9~·y~l~i·~7!~~i!ípRs,~at~o~~~·~~~t~~~~.. ~~et@plő . 128

végzős megoszlása .afenti.'tíPllsp~y9hat1()iásábáil(a:következ?~~pp;~~:c~1~t
A munkába ~llók Ssop()rtj.~tfP~~~.~~.·. •~•. s~()~ .• ~.~ko~~ •. v.é~z:n~~~e;.~a~~§~p~}~~an,
mint a többi' típ~sb(l1l'~~~.~.egu~ly~~fP:léF1é~~~~;. h~fY:~i1~~~~~enioJj?fll1i;'~~gy a
szülői végzettség~ha,t~Jozottlt~bf~1K~p~~t~s~l{o~n~.,~spit?ei9~1J~i~~al~*\lq~íkl{Igaz~ ·a
munkába ánók';többségét:~"fe~s(S~~~?~~~~et~~~pűhal}y-*'~~~·~p~·~~f~~~i~'a4j3K;·. de
jelenlétük .az egész. !llintá~~Ii:iisth~§,9~Hra~}.~1~~t?~í·r1Í·if~~s,pf~~·:v~~rr~~r~~püek)gye
rekei közül· tízs:lá~~~a,li.t~~p~P::.~I;n~·~u~á~~.·a;z'öss:e,s;~~gf~~~?~V~;s~()~YíÍ\Ta,
de még így iS·cs~.·~~i~jtR9P~lP}·a,l~I:·;·i~1:s~lo~.~sk,?I~iY:~gze~séB~\~t~~~~t'csak
szerény mérték?::n!y~l1~befoly~s~~h~;~UiiKá~a·íUlás,:a:.',·.1f.·.§~?~..fq~l~l~~~s,i'st~tu
sza annál inkáÖb.·érezteti! hatását ·N.Jwa~~sZféf:á~an.~~lB07ó';s~~?~:~er~ekelin
kább tudatosak, mint a többiek, közülüktŐbBen' kerültewebbe; ácseportba:4Jgyanakkor ez sem egy erős elv, hiszen itt is csak az átlagtól való .viszonylag csekély,
'.
.'
mindössze tíz százalékos eltérésről van szó..
A válaszolók 30 o/o-a számolgy:~9rábbi rnllIl1.),at~pasztalatokró1. Olyan tapasztalatok ezek, amelyeket szervezeti{Qw,~~a,~,szere~~k. Az viszont, hogy.ők munkába
állnak ezzel n.elllmagyarázható,~~.~~~g~;i~··,. ·.y,l~~allkodók és azaiternatív munka·~·.fl;grőpiaci .tapasztalatot gyűjtöttek.
vállalók is ;hqs~*lószámú vagY}~PR~ITit~~
Úgy látszik,lllÍl1denhallgatói~íp~~·1~.~. t.. .(~~ltelyi tapasztalatokat és nagyjából egyenlő '~4ttyban. A me&y:~~q~~)é'.'r;( . :·.t~Q*majdnem fele szeretne elhelyezkedni vé:~f~~ után. A t:~~p~!~~~Wf~9~;~)'igitp}~szólnak bele a munkába állási
hajlandóságba, hogy. akik~i~;y~?~O~~2~;~~~c&~~b1)·.telepü1ésekről valók egyre kevésbé határozottak abban, hogynv.~;:t~.~~~~R~~.<f'.· ."
A bizonytalankodók között szinte.egx~11J9JlfáiÍyban föszlik .meg. a. szülők iskolai
végzettsége. Éppúgy képviselteikmagukat 'a középfokú és a felsőfokú végzettségű
szülők. A bizonytalanság okai, úgy látszik,máshol gyökereznek. Mint már.em1ítettük, nem tapaszta1atlanoka munkaerőpiacon. Dolgoztak (34 %), pályáztak már ál-
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lásrq/~a;~i";~),YQI~Jelyét~UJrW&P~U~élt~SQll (l2,1~);!:(?~lk~szültségük~thasOnló,,"
an í!%H~i~~yg,)l1jnt~ yég:lŐ§Q~áJf~lá1:>.~~i .' ;• . " i o ' o ,<;~«'i!.'>·r
.
~,íJ;
ABf:~RJ1Y!~J@§~g~S.élt~t~pii!~~nélgy~~g egJ;e~~~,~~y1:>~n:@1,egYroá~sa1~4eez.a
kijelem~s ismétc~~.~qt:I~t9.:lQttq~i~ry~ny~s,~S:l~Ha:l~~él!O~l)ól.él·teIldencia Iáts~
ugyamioqe. élcldilön1J~ég:~;JIl~gyelcQ?pQllt;~é!·~~~éÍl"~~;i,é~,a.falwlc()zött korántsem számot!~~p,;;il\.,fteJ)geI1,ciél.~wré§~ .élB1?~·!Pll41*Q~weg;;.hp~Ja .ki~!elepülése~·Ja1fói

inká~~:t~t:tq~~:.J1Bi:l()l1yté}J~od~kJqsopoI1jág~, . má~ré~~;a;váIélszolc.egyenIetes~n
szó~ff})iwuuJ<~9a;áII~s . ~s.:ar· aJt~f11~tíY.p1~ayáJ!~~ás);Y9w~tk0~sában.is,:
A ·fi~1~O}(. köréb~Il;1J1~gfígy~~t:piz~J:lYt~,ap,ság:~~1~Q~~rbé\IlabQól ;a~;felisIll~résbQI
táplál~~tik,.i):logyia tg9Igolc·Jlel1l]í,gyoJ,lljíkp%~k;.,a4ogyal1,yáI"ták.>Ac.·feIsőOktatásban
szer:l~1}j~~g!;~~t~égJl1,~!H2~I~g~D~Q,);iDl<ápJnt~kiJ:Jt1J;~tő.e,~)cs~épz~tts~gn~k,;anlife

vagy;.;~~ségy~n;.~:piélC()1l,f"él~·qe,1ll,.;~~r~wa~9ttiJ~.~~t§égű,l\~pességű,'ambí9ió-:
jú fjflt~lri*;,I~l1et .p~a~~.~dó •. tt:~r,·~~.gy,tl~P~~t:H§§?!·',.~;·!'b:R~.api.~QJméIl'amdást;

a kég~~!!.~~g~t,'. ez.~ga.:ll}Íj.·~Jew;L~it,~~h~löbeég~t~11i:11·:~s>!~bbi,gondQJk:Qd,ásQa~.·.,,/f..
társa.g~.9~:j~Ie!l!~g.'.s~~P~9·.·iI1J~~~J1yJ.l~~il1~~~~j~t~:.egyetemetés •.ezétt.·;van
az, lww~a.zrúj, ely~k,épp~~ érv~J1~~s~k.(l:l((~~~~~~,;,rrri,J1t~?flrk;imást:a,;akiapia9"
nak 3,~?NI.ít"?f.I~a.z,egyete~'ÍlldRIJ}~yo~i~~~~éJ:lY'1Ilél1"~~t:i)\olna~:aIIl,ely.struktl!
ráIis •.·y~tt()cztatásQlf" •. J:léll9iI·,.·neII!j;v(lIQ§uIl1()Jo~itp~g;T,lta;:1Je,.lIl.is:yise~edb~tn~.·,úgy;
mint~~:)JeIl! .épIltetl •.~. :·pia<;4()lg~p.~,.11~Ill}(erülJ:l~a,llo@ol<teJ:ébecilyen"Ilagyság-c
rendií:,~~?qalrnj~s.ga?;9~ság!el"V4r~s()lq1~t,!.•.• :•• ,j.:'i;:;'fi' • . •. •.• .•. .•......•••.•. . .' '. ..••.

A.tq}!.~pbJqnulóJs'9s()pqItja;a~Q~qQI.a.ha.ll&a.t~~P9táIl,.·3l<i1f:ilyen.yagy.olyanIAó~

don. -t;.:~~~orikép2:és,)pNya.ll1P~o~jt.ás; ·küI(ö.1di().Szt9.n4íj.~.J()~~lJbntis.az :Q~tás
renq~7~ré1J~n;l<íyáJ1Il~ma.r~9ni,~;·ApáIY~9~Q~itá~+J;1· .• ~;~ö~t.értéke n~m•. tűnik
túlság()sBIvmaga.sIlé)k, . ·áIJ})ha.. h~~Y~~~~.Il1é~ca.1~ölclöp'.;t,@lll~:§.z.áJldéko:zQk~t
és a .d()l\t2ri.k~pzés;ir@yáb~k·gQneIoJl<qq2~at;~gt~~~IIll~gá1Japítallllnk, hogy. a, ,1la,II~
gatók~5,9 .o/o-a a végzés .előttnéhányhónapp~;'lÍgylátja,iyala.Illilyen fOf1l1ábaIl
folytatmsz~x~tné ataIllJ.Já,si;. .•. .•. .•.•. ' , }
,y",i,
(;;;',
.....
....•. '.
~eg)'erteIIl1i!,p4JX~Ód()sít~§j.s:lá1l?~~9tIciIl)'ily~!t()~.(}(9~}(Öze16O. % :Ilem
tudja .•·.(ya~negL~arjélllTI~~on4aIti;Il1ny~n,iI'~1}~p~imé>P()~íta1Ja.·.Így.Ők.élPizOIlYc
talano~s~oportj@oz.i~,!~()i4a.tIl~~~A@i~~'ln~gi.s:~l:Jp~.assOPQJ:1ba·kerülte}(, .• éll1'"
nak 91<.~ . (!Z,;l1ogy; ~gy~diiliapáJYa~ó4os\!~stj~löIJ~~w~g,·~s· seIl11llilytw 1llás; aIter~
natív~Il~1}~;tJ1g(Wcl()U<:2.cllléÜ{.•. i~ne:x~sítjlca,/RáJY~9q()sjtás:il'éÍ!ly41,(pén~gyi;.jo
gi, kü!L<~!e,sked~IIlli "a~áJta.Iál)ap.·Rsél!,;gazc,las.~g~F,~ráJ;lYban:télllJ1JIl~ tQ,yá,pb.
A Pá1YWlódosím§i.szán4é}(azt.j~lentj,,~b.ogy;~n~os,taniszak .befejezéselmfJ,\apott
diplolllátI1~1.U'JeIci,:t1Jia~llall~(,!t().el~ge,1l<l()Il~k··~Q.:z,41.()gye1kép:z~léseiI1,ek.J.ll~gfele.,

lő helyet,l>iztosítsQJ:l.;magáIl*;.•~. llJ,~ael'(jpiac()Il,~ígyf;y~gya.páIYal<oxr~l}Gió,vagy
az egyet~IlliJ(éP:z~s·Jilltikáj*~~t~rt~lmezllctQ;·iIIe.t9:,legtlÍ~;JtQgy·a~OI'ábbipáIya
orientá,dó.szenv:edett l<:lJ.darR?t'(ll1ut~tlcom<~~éÜgItc:;m~,.>.~,< . .':;". .' ,. .
A küJf(jldi.ös~töt!d(jq!c·páIYázásána)<E)z4nd~l<~J3'}·'o/0'7baJ:l,foJ:du~t ~lő!amintáhan
szerepJő.'y~gzŐsQ}(·köI'~l>eIl,sa.1<i.U[öIW: t3JlWlJlápyo~~tc::fQI)'t~tm' Jd'{áD()}(;s~~inek

iskolai·'\T~gzettsé~ea, .. s~~*~t\ép2:őtQla:l.:~~~(e,p1jgJer.ied() '. ská1áIl i~:zQI'é>cljl<;
Szint~11;!l~rrl.••plg(~tIsq~p~E):zefii,~~~§.~.;~§AU9l<i[Q~lWs().z4E)i.,~.?téI~j4y~1".·A>l?~Ymn

kívállQJ<;tQQlJ,.~ntf~I~'FTI<~s(bipI9gtI~,Pl'pg~~~:l6Illat~m~tikps,'.1l,l~te,watil<aés

fizika, .taA$Íf;' qssz~§~n l<ileJ:lc{fQ);iJQyá,pl>iJl~gy~Il.~gy'Jfqy~lkép;yi§.elt~ti ··Qla,g4t'a B.l1{:K
(ném~t,11lq~~lQdésill.1.enedZ.S~1')2és.al(rr~;;M:,·aráDYQl}azt~jel~,.itt·neJ:nfeltétl~IlüI
határo~Q1:ttl1.do1lláIlYos inclittéltású .§zá)1ciékokrQI .Y()JlSZÓc;sllpárl,)llaneW)~:lek.olyan
területek, ahol "()1\1lakÖs~öndíiI~.hetŐE)ég~k;,így.i~ál>h. ;egykitQr@sLpont Ieh;eta
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módQJ:1,a;,J1allgatQkJ~U"ogadjákazt, .hogy;a.sl.3kllUliképzés:ílyen,. bizonytajanságukat
inkábhapiac által megkövetelt technikák;is1neretén~kchiányaként<fogják .'. feL ,A
hallgaró~,~~hátnem,érzékeliK .~.s talánnemisérzékelhetik ~a Sz.ak sz~rinti :képzés
hiány()~§ágait.i<,>.
. . i ' : ' '. ..",
',.:'
A,h~llgatókikörében bizonytalanságok,.érzél(elhet~KEzek'iIl}ögöttegyrészt pálya?

orient~ciÓ~lriány~~§á,po~á1lnak;·.nem·tu~j~;;,tnit~(lk·.csinálni;:Másrészt·.a~iac
mííködésérteJ<.megtapasztalása.ókoz[némi.zavélrt~.,az;hogy·a piac.:avégzőshallgató

sors~~;lc~m()ly:hat~st'gyal<orot: c\hallgat~k·ít~lé~e.;s~7~~!.a.·s~aitl1dásésa.bt~

zonyítvánYQk,neni.()lya;n . .sú.llyal,esnek!latb~;;.áh()gy:~.k()~~bbi;~zociálizációjuk:sorá1t
aztels~J~tították;:,ésah().g)fart·aztj,azintéiIn~l1}ian.ag~isfelfogja éSikepYiseli.A hall;.
gatók,ér;z,é~elik; .ai11e.Ill:~1'~Zf1kmaifelkés~tSc~g~k~örépeJ~s.Őmunl<aetQP~acielvárá..
sokat;.4Il1.~~előrenem, tudJ:lak;eiekq~k;ll1~g:fel~lIli..·E~"relkészült~égük lnegítélé~~7
ben is;~ej~z;ésre jMlta,tják;~Meg·tu<ln.~,,fogglIl1aZni;ll.~.~~!atez~k;közül,.elsős.orban
azokat~~rIllítik, .3J:tlelyek·.az!ehnúll~lléhány\é~.falattfíli:yat()sr:és;;isJllettJ<Jfejezések,let..
tek. A hallgatóságot nehéz .·bizonytalansági.··szintek ·szerint,csopottokba, sor()lni;;
jelen .Ír~~ban használt· csoportosítás glkalmasnak bizonyult llgyan' a vizsgálatra, de
nem ~olfJ.(épes igazi különbségeket megjeleniteniaz egyes típusokhoz tartozók családi háttere vona,tkozásában. A vizsgál(italapján úgy tűnik, a családi szocializáció

iA.

tárgyunk tel<il1t~t~Re!lc:s~~~lyqe,k.m,?nd~~t2., .' .•.•. •. . . . . :. '. ' . . . . ',....••. '.' . ' .' .'
Vizsgálatui:lk'sóránazt'tapasztalllik; liogya'pály(iorientáció, illetVe' a munkaerőpiacife,*~szíil~~, az~spir~ciókl<i~lakulásé.l.n~.In~ vagycsai(korlátozott Inértékbell' a
csalá~.3zt)c~~li~S~óTé~~e..•.. ·7~eteIn.·s~?cializá.ct?s·.• ~at~~a~sekél~111~rtél{bénje
lenik·m~g,;·~}e,.~.eteJ.llsZllkoKav.'fa~it·és'Pldey~~é~et.!?llíts~i. 'A .hallg~tQ~sze~ÍJit
ezekja~"~áp~s~ály~~t éf1éK~1~sekor, ..a~elyételiint7rj~:·~lJ(~hnáv~l.,~evé~b~;es~~~
latba.'!. • §~l(k~rfollt~~~l)~g(l}( •. ··ít~ln~k . . olrélI1··~tT~li~iK~fIK·~m~l1ekpek. :o~atása·Ilel1:l
szerep~f;,~~:e~etern.'~(lpirellcljén;·~ .felsŐ9~t~si.illté~~llr~k ,·h~lgatói.'lll~~m?do~
kon· n~7!~~~:ím~rl1láci~kat~/m~s fajta~a,táso~!a,la~j~n.f~~álódll(l]( • ·.lmlnka,erő~iaci
elvárásaik.és·e1Képz€léseik;'Kérdéskéntmérul:J~l;:h:ogymi,az é!,szocializációs:té"
nyező'/'~elY'~!~űl9hbözŐi's~őkontariuló,"~~nbqz~<csalá<li" háttéttel··rehdetkező
hallgatókelképzelés~it,aspirációit, te~e1t;~~Z~lí~l ...... ' .... '. ". . ...... ...... .... . ,. '" .' " :
Az ere?ll1éllye~etösszefoglalva ehn?lld~a,tó;~owaq;nagyar okta,tási. re ds zerben
ll
erősö~ik:a,:'~zd~~Ci~,:"és·. Inegle~ető~e~~or~'?l~?~,"k,iRŐl'lllirle:sz .. Aé s,~el~~dó .a
rends:er·al~ób~;s~lltjeínelSősorbaniaz;.i~~e~éIlY~7 )yalÓ:l)e~erüléskQr •. ll1ú]{ödik
közre~;~~ső~~itová?btanulási esélyékét'1lleg~atátozó;;mÓcl~J1;"'a)felsőoktatásban to'vábbá.·.gazdasági:31apon történő~zelekciór()lisbeszélhetij~l
-Minfiáttuk, .a.~fn?lll1ányb~n ;felvázol~,4;;~an1l9k-előtt/állÓ '. altern,at~vákletező

A::•.

hallg~~9:i.csoportQ~at~.el~Iltene~.·{rermés,z~t~sell·~égine,1lli,lá~szik"pontosall~':kt~ől

leszmlinkanélKüli,;;ki'~z, "ak!vé~, is:továb?t ü1'éskileszaz, ·aki.alkal~.mun
kákból ~lmajd! végz~~ut~n..A. h~ll~~tók egy'mo~~ás~~n"lévőfintézméIlyre~dszet
klienseL 'A kérdés amelyet :azoktatáspolitiKaés az intézmények döntenek; d= taz,
hogy ~z alllo~g~s~ogródás l~s~-e. . .. ' •. '.' '. '. . . . .' .'... '. ..••...... . . ' ..•...•..••.• "'.•.
A fel.~9Q~~tás . • lllegpjításához kii~ső'péIlz:~ •. beyon~~~~él:is:.~zükségv~l1·A.~llrika;
erőpi~~;~f~esl.e~~l~al~,f~l1épőg~zd~ságis~~r:eplők.'. ewr~~dat~sabb·~Ull1~Politi"
kával·fel1aelkezn~k;.:S'Fkségükvan szak~ll1~erekre"és éiftazidőréSpénzt,'yagy an;.
nake~~f~szétratl'liVjel~n1e~. a vállala~ke?~lénbelülelköltenek:afrisse,n~égzettek
Szakniáis~ociaIizációjáúl;;talán~ és a 'témában :avállalatokra irányulóJilltgtásaink

an
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ezt t~íplasztják;alái..a··'pályakeid~Rl11111nká9aIá1Hís.~lőttl;:az. egyeiellliüanWniáriY9~
időszákéÍIéresőszocializál~saf~/()r(}ítl1atlláI<~;L,.;l~
li' V
';>r,'
A lehetséges együttműködé~,tártal1llÍie1~rrieít{ácégeR .• ·a köVetk:ezők~PiJe,rFfQg;;ti:
maZZ<ÍIf.meg. (ez egyúttal:a~is)elzi,~il~~~fajr~.k~~petenciákathiányol~*·~)l~g~
inkábp .• a.mQs~ani·yégzősö~pől)tal~a1,,!az~Clf~}Ylyeivlu{t1ssal . fendelkezői1Il:Hhk~~ll
lalók~t:·.sz~retilénekt··;szakm~i;·n~~lVi;!~nit~$.~t;igéIl~1~·~tegyt:!t.~!Ut~lJ"'·~Y~M-:'~.~~

molnak~~·arról:~h?~.; a~~~al• lll~av~I~~q~T~ell1·rképes~k.egytl~tn;f1köd~$~e~o,~~~
gáikkal,.~olott:ialnunka .• ~aIg"an:€§9I?()I!g~~~~tfoly~;}!~~enjr.áIlYtl .feIK~s~r~s~e~·tis
el tudp~jképzelni.e~~~~ö~~~p;;é1J:ie~'m~riik·~~i~él1y\ia sp~piá!i$"!szqkffzqi'" ttid/foS
iránt . ~~, •. qfl1elretiá,szal()kspe~iá!k:()l1é~~ó~er~t~lJ~~fNrdethetnének'lll~~ca'rá11~la,"
tok. m~gren~elé~§Fe.·:v~gülJ",a'·~~l~l}(,~~~ok:·~~?:~ol~';~~~yos~á~okat.;látfiálC·(lfi~~a,1
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ki. Nigrn~h.ány(évyelY-ez~19ttiS~l,1t~it~flIl~~:Z:~1~;5~?1!'i!18gy '~~.lal1~t!~~pl1:)Xég~:l,
az tanárkéJtt~f~g~:elb.~I)(eZke9J~i, .•.3;ZQn~<ln\!már~.aI;h~J~?tet·r~:q9ki~~pyt9-!!W~<!~l,~1Jt
gyökel"e~enJlle~áltQ;zott:iJ\í1:~• •111~!7!a .taI1<\rk~p~~~Q~Il.ré~7fVev9!h~lga!ól<,j~le)~t9~.Ié.
sze egyáltá1áflJnelll.akar.··tMár!le1UÚ".mé:Ísré§ze. .$zakVé:Ílgs~ás.~~.~l,l~n~r~ci;57Q~~()l,1yt(l
lan még a tanári pályán való elnelyezkedés tekintetében, valamint a hallgatók egy

