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realitás a Kárpát-medencében

Gazdaságfejlesztési koncepció és képzési stratégia a szomszédos
országok magyar közösségei számára – még néhány évvel ezelõtt

is külön vizsgálatok tárgya lett volna ez a két kérdés. Mostanra azonban az
oktatás és gazdaság világa közötti kapcsolatok olyannyira szorossá váltak,
hogy éppen a szétválasztás volna értelmezhetetlen. A jelen tanulmány alapjá-
ul szolgáló kutatás elméleti és empirikus része egyaránt azt mutatja: mindez
nem csupán a fejlett világ tendenciája, hanem a kelet-közép-európai régió-
ban ugyanúgy napi ügy és kihívás. Természetesen az itteni, versenyképessé-
güket erõsíteni ösztönzött vállalkozások és a gazdasági igényekre reagálni
kénytelen képzõ intézmények számára ez jelenleg inkább csak megoldandó
feladat, mintsem kiépült mûködési mód.

Elemzésünk tehát a szomszédos országokban élõ kisebbségi magyarok
oktatási igényeinek egy eddig nem vizsgált feltételrendszerét tárja fel. Általá-
ban ugyanis a határon túli magyarság anyanyelvi képzésének kulturális és
identitás-politikai tényezõit szokás hangsúlyozni. Mi ezeknek az elengedhe-
tetlenül fontos szemléleti kereteknek a felhasználásával arra kérdezünk rá, hogy
a magyar oktatás miképpen értelmezhetõ a képzés gyakorlati közegében. Vagyis,
a munkaerõpiac és általában az oktatás felhasználói szférája hogyan értékeli
a speciálisan magyar képzéseket? Tovább árnyalja a képet, hogy célzottan
a magyarországi tõkeexportõrök szemszögébõl vizsgáljuk a képzések
munkaerõpiaci értékét, a középfokú és felsõoktatási szakképzõ intézmények
szolgáltatásait.

A kutatás módszertana részint az empirikus szociológia eszköztárát hasz-
nálta – azonban a kérdések sajátossága miatt elméleti háttérmunkát is



tartalmaz. Ugyanis a felhasználói szféra és az oktatás kapcsolatrendszere az el-
múlt évtizedben lényegileg átalakult, ami világszerte új szemléletet hozott az
oktatási rendszerek kutatásába, értelmezésébe. Ezt a szaktudományos para-
digmaváltást a kutatás elméleti megfontolásainak és módszertani megalapozá-
sának kidolgozásában elkerülhetetlenül érvényesítenünk kellett. Enélkül
szakmailag üres általánosságokon túl ma már nem sokat lehet mondani a kép-
zésrõl – de gyakorlati okok is erre ösztönöznek. Kutatásunk végeredménye
ugyanis nem pusztán egy elvont leírás: olyan együttgondolkodás tényezõje-
ként fogalmazzuk meg tapasztalatainkat, amely szándékaink szerint elõrelen-
dítheti a határon túli magyar oktatásról zajló diskurzust mind a szomszéd or-
szágok politikai-oktatáspolitikai elitjében, mind a magyar nemzetpolitika fó-
rumain. Ehhez azonban célszerû elõítéletektõl, mögöttes ideológiai és törté-
neti motívumoktól kevésbé megterhelt érveléseket is alkalmazni – márpedig
a felhasználók közegében értelmezett képzés módszertani és elméleti oldal-
ról egyaránt kellõen szaktudományos és interkulturális megközelítést jelent.

I. MÓDSZERTANI HÁTTÉR

A fejlett világ oktatáspolitikai gondolkodásában évtizedes viták, elméleti
és gyakorlati útkeresések vezettek a felhasználói szféra szempontjainak
kiemelt érvényesítésének paradigmájához. Kelet-Közép-Európában ezt
a hiányzó elméleti nyitottságot sokkolóan pótolta a kilencvenes évek elején
nyílttá vált gazdasági összeomlás.

Azok az interjúk, amelyeket kutatásunk1 során a szakképzõ intézmények-
ben készítettünk, érzékletesen dokumentálják ezt a váltást. A korábban több-
nyire hagyományos ipari struktúrára épült közép- és felsõfokú képzõ helyek
képviselõi mindenütt beszámoltak az ilyen irányú törekvésekrõl. Az interjúk
(megfelelõ nyilvántartási bázis híján) ugyan nem tekinthetõk szociológiai érte-
lemben reprezentatív mintának, azonban számosságuk kellõ mértékben alátá-
masztja, hogy nincsenek ilyen rendszerek, általánosan elterjedt megoldások,
illetve elegendõen sokszínû példákkal és esetleírásokkal mutatja meg a próbál-
kozások formáit, sikerességükkel és kudarcaikkal együtt. Ugyanezzel a mód-
szertani értelmezéssel kapunk kevésbé derûs képet a magyar érdekeltségû
gazdálkodói kör képzési affinitásának hiányáról. A vállalkozások menedzs-
mentje számára az oktatás még mindig távoli, az érdeklõdési körön kívül esõ
területnek mutatkozik.



Ezeknek a folyamatoknak az értelmezéséhez mind az adott régiók gazdaság-
szociológiai helyzetét, mind a munkaerõpiaci szempontok általános sajátosságait
figyelembe vettük. Tájékozódó beszélgetéseket folytattunk a határon túli vállalko-
zásokat segítõ szervezetek vezetõivel, illetve elemzõ szakemberekkel is.

A kutatás megvalósítását döntõ mértékben meghatározta, hogy olyan kér-
désekre kereste a választ, amelyek alapjaiban érintik a képzési rendszer szerve-
zõdési logikáját, definícióját. Ezért nem pusztán módszertani szempontból
volt szükséges az elméleti szakirodalom feldolgozása, hanem ebbõl érdemi
válaszokat fogalmaztunk meg a gazdasági-felhasználói környezet és képzési
átalakulások kapcsolatának kérdéseire. Ezt az elméleti innovációt igénybe
véve tudtuk célirányosan áttekinteni négy környezõ ország (Románia, Ukraj-
na, Szlovákia, Szerbia) gazdaságszociológiai és oktatási viszonyait, aminek
nyomán már célirányosan megfogalmazhatóak voltak az empirikus felmérés
szempontjai. Ez a megközelítés alkalmasnak bizonyult a felhasználókkal
készített interjúk feldolgozása után a fentebb vázolt újszerû és gyakorlati érve-
lés megalapozására, hitelesítésére és érvényesítésére.

A gazdaság és képzés, felsõoktatás kapcsolatának vizsgálatakor a legfonto-
sabb sajátosság, ami alapjaiban határozza meg a feldolgozás szempontjait és
eszközrendszerét, az a kérdéskör újdonsága. Ugyanis nem egy lezárt, letisz-
tult jelenségkörrõl van szó, hanem e két szféra találkozása, egymáshoz való
viszonyának formálódása in statu nascendi áll elõttünk. Vagyis még a legfejlet-
tebb országokban is most formálódnak a gazdasági környezet szempontjait
érvényesítõ mechanizmusok s ezek szervezõdési-tartalmi következményei.
Ennek következtében inkább a fõ tendenciák és nem a letisztult standardok
vehetõk figyelembe.

Az is egyértelmûvé vált, hogy itt egy olyan folyamatról van szó, amely-
ben mind a gazdálkodóknak, mind a képzõ intézményeknek sok belsõ akadályt
leküzdve kell egymás irányába az elsõ lépéseket megtenniük. Ezért kutatásunk-
nak nem kritikainak, sokkal inkább segítõ jellegûnek kell lennie. Vagyis, nem
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a számonkérés attitûdjével fordulunk a két szféra felé, hanem az információ-
cserét kell segítenünk a vizsgálat során.

Ennek a kutatási attitûd-választásnak konkrét következménye, hogy
mind a felhasználói kör, mind a képzési szféra jelenségeit belülrõl megértve
dolgozzuk fel. Az érveket és érdekeket-értékeket mindkét intézményi kör
számára elõször saját logikája szerint tárjuk fel és mutatjuk be. Ezután kerül-
het sor azoknak az új elemeknek a megfogalmazására, amelyek a kapcsolatok
kibontakoztatása során elkerülhetetlenül be kell épüljenek a jelenlegi mûkö-
dési mechanizmusok átalakulásába.

II. AZ OKTATÁS-GAZDASÁG KAPCSOLATOK
ELMÉLETI HÁTTERE

1. A nemzetközi szakirodalom tapasztalatai

A képzési tendenciák világszerte egyértelmûen a felhasználói környezet
(gazdaság, munkaadók, önkormányzatok, régiók) szerepének jelentõs növe-
kedésérõl tanúskodnak. Ez mind a képzõ intézmények irányításának, stratégi-
ai vezetésének és tervezésének, finanszírozásának területén, mind a képzési
tartalmak kialakulásában érvényesül. A folyamat közvetlen szervezeti és tar-
talmi konzekvenciái szorosan összefüggnek egymással. Például az egyete-
mek-fõiskolák irányításában azért vesznek részt a felhasználók képviselõi,
hogy a tantervekben érvényesítsék igényeiket, illetve, hogy a diákok szakmai
gyakorlati lehetõségeit a tantervekhez igazítsák.

A központi-állami források aránya mindenütt visszaszorulóban van,
amit az ilyen kapcsolati hálók kiaknázása és a felsõoktatási intézmények inno-
vációs, illetve bevételtermelõ aktivitása pótol. Ehhez hozzájárulnak azok
a központi alapok is, amelyek financiális eszközökkel (adójóváírás, pályáza-
tok) ösztönzik a cégek oktatási és fejlesztési szerepvállalását.

Újraformálódik az oktatási intézmények megítélésének szempont-
rendszere. Egyre inkább meghatározóvá válik ebben a regionális és ágazati
teljesítmény, aminek megítélésében természetesen megnõ a felhasználók
véleményalkotásának jelentõsége. Külön hangsúlyozandó az élethosszig
tanulás általánossá válásának fejleménye. Ez az egy életszakaszra és élettér-
re korlátozódó felsõfokú képzés helyett a folyamatos és széles körben elér-
hetõ, mobil képzési szolgáltatás igényének való megfelelést követeli meg
az oktatási rendszertõl.
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Mindezek alapján ma az Egyesült Államokban, és kisebb mértékben Nyu-
gat-Európában is, a kutatók, politikai tanácsadók és intézményvezetõk a felsõ-
oktatás és a tágabb társadalom, s ezen belül a gazdasági szervezetek viszonyának
átfogó újragondolását szorgalmazzák. Ennek alternatívája, amint azt a sok
helyütt idézett futurológus, Peter Drucker állította a Forbes magazinnak még
1997-ben adott interjújában, hogy a felsõoktatási intézményeknek nem lesz
helyük a „jövõben”, feladatukat decentralizált, skill-orientált tanfolyamok
veszik majd át, amelyek közvetlenül táplálják a munkaerõpiacot.

Nyilvánvaló, hogy a hagyományos kutatóegyetem funkcióit és finanszí-
rozását kétfelõl is kikezdte az idõ: egyfelõl változni látszanak a munkaerõ-
piaci igények, másfelõl tarthatatlannak tûnik, még az egyre növekvõ tandíjak
mellett is, az egyetemi oktatás további finanszírozása, legyen szó állami vagy
magánegyetemrõl.

Az egyetemek az euro-atlanti kultúra leghosszabb múltú, legtartósabb
intézményei közé tartoznak, és még a piaci nyomásra érzékenyebb országok-
ban is notóriusan nehezen mozdulnak. Az újfajta megközelítések azonban
nem elégednek meg azzal, hogy – fenntartva az oktató- és intézmény-centri-
kus gondolkodást – megnézik, miként lehetne az egyetem „egyéb” jellemzõ-
it, például a felvételi arányszámokat, az oktatói óraterhelést vagy a tandíjat
úgy megváltoztatni, hogy az egyetem intézménye és eszméje ne csorbuljon.
Ellenkezõleg, a felsõoktatás „ökológiájának” (Berdahl, Altbach, Gumport,
1999), a „tudásipar” (James D. Duderstadt in: Hirsch és Weber, 1999, 1. feje-
zet) gazdasági elemzésére van szükség. A felsõoktatásnak alkalmazkodnia
kell új környezetéhez, s ha el akarja kerülni, hogy multinacionális vállalatok
vegyék át a helyét egy hárombillió dollárosra becsült globális piacon, lépnie
kell, akár a hagyományos intézmény-elvû identitás feladása árán, az autonó-
mia elvének újrafogalmazásával.

Ennek az átértékelésnek, amit a „tudásökológia” terminus alkalmazása fe-
jez ki, kiindulópontja az általunk áttekintett irodalomban szinte mindig a „ta-
nuló társadalom” modellje. A „tanuló társadalom” tagjai újra és újra belépnek
a tudásiparba, hogy újabb készségeket és szakismereteket szerezzenek, így
egyes becslések szerint (Duderstadt, i.m.) a huszonegyedik század elsõ évtize-
deiben a diáknépesség felét már dolgozó felnõttek alkothatják, akik tovább-,
át- vagy újraképzéséért a legkülönbözõbb gazdasági szereplõk fizetnek, az al-
kalmazóktól az államon át a munkavállalóig. Az egyetem a maga kapacitásait
szolgáltatássá alakítja, s úgy jelenik meg szereplõként az oktatási piacon, hogy
igyekszik kompetitív hátrányait – például az egyetemi autonómia elvébõl
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adódó vezetési és szervezeti nehézkességet – leküzdeni. A jelszó itt az
„outsourcing”: együttmûködés olyan gazdasági szereplõkkel, amelyek az egye-
tem presztízse és hagyományai által fémjelzett tartalmat „processzálják” és „ér-
tékesítik” az oktatási piacon – például megvásárolják a tananyagok szerzõi joga-
it, közvetítõ szerepet töltenek be a távoktatási piacon, különösen az internetes
oktatásban, vagy finanszírozóként vesznek részt az átképzés költségeinek fede-
zésében vagy az egyetem által folytatott kutatásokban.

További problémákat vet fel a diákcentrikus, szolgáltató jellegû egyetem
gondolata a kontinentális európai hagyományú, különösen pedig annak kon-
zervatívabb vonulatában évtizedekre megrekedt kelet-európai felsõoktatás-
ban. Mi lenne a minõséggel? A kutató szabadságával? Az igazság presztízsé-
vel? Egyetlen kormányzat sem fordulhat szembe az egyetemi oktatás kiszéle-
sítésével – mondhatjuk persze azt is, hogy eltömegesítésével –, hiszen a mun-
kaerõpiacon a „középosztályi” címkét kiérdemlõ pozíciók ma már többnyire
felsõoktatási végzettséghez, vagy azzal egyenértékû tudáshoz vannak kötve.

E tekintetben az európai, s különösen a francia vagy a német állam által
mûködtetett felsõoktatási rendszerek éppúgy lépéshátrányban vannak, mint
Magyarország és Kelet-Európa – míg az angolszász országokban az
endowmentbõl gazdálkodó, privát vagy alapítványi egyetemnek és a különbö-
zõ vegyes oktatási formáknak nagy hagyományai vannak. A tizenkilencedik
század végén az amerikai egyetemek kétségbeesetten próbálták utolérni
a német kutatóegyetem elérhetetlennek tûnõ ideálját, most azonban sokak
szerint (ld. pl. Harold M. Williams, in: Hirsch és Weber, Part II.) megfordul-
ni látszik a tendencia. Az államilag fenntartott rendszerek aligha viselnek el
egy olyan növekedési pályát, amelynek során az egy fõre vetített költségek 30
százalékkal, s a diákok száma nagyjából ugyanennyivel nõhet egy évtizeden
belül (Williams, i.m.). A rendszert „termelékenyebbé” kell tenni – de
hogyan?

Werner Z. Hirsch az általa szerkesztett kötetben néhány amerikai kísér-
letrõl számol be, amelyek a hagyományos, „elsõgenerációs” finanszírozási
technikák helyett – állami és magánadományok – „másodgenerációs” techni-
kákat igyekeznek kiaknázni. E másodgenerációs technikák szinte mindig az
egyetem és a piac, az ismeretek forrásai és felhasználói közti együttmûködése-
ken alapulnak. Egy 173 kutatóegyetemet átfogó 1996-os kutatás szerint példá-
ul az egyetemek kutatási költségvetésüknek mintegy negyedét (597 milliárd
dollárt) licenszdíjakból és találmányok patentjeibõl szedték össze, s ez az öt
évvel korábbi költségvetéshez képest 167 százalékos emelkedést jelent.
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Közvetlen kapcsolat is létrejött ipari vállalatok és egyetemek között, például
a CONNECT program a Kaliforniai Egyetem San Diego-I campusán,
amelynek keretében az egyetem új csúcstechnológiai vállalkozásokat támoga-
tott meg kutatással és egyéb segítséggel. A program mintegy 120 új vállalatot,
15.000 új munkahelyet, az egyetemnek pedig évi 2 milliárd dolláros bevételt
hozott (Hirsch, i.m.).

Az egyetemek természetesen joggal tartanak attól, hogy az állami túlszabá-
lyozás Kharübdiszétõl menekülve az azonnal realizálható nyereséget követelõ
ipari vállalatok Szkhüllájának ölében köthetnek ki. Hirsch szerint azonban
a pátens- és licenszjogok megfelelõ szabályozása, valamint az oktatók és kutatók
szerzõi jogainak átgondolása révén kialakítható az a belsõ szerkezet, amely a piaci
partnerek felé a kompetitív vállalat arcát mutatja, befelé azonban védelmezi saját
szabadságát és sajátos küldetését. Ennek legjobb módja talán specializált közvetí-
tõ szervezetek felállítása, miközben az egyetem a maga komótos és nem túl
piackonform módján halad, szellemi termékeinek értékesítését és hasznosítását
általa felállított szolgáltató vállalatokra és beruházási alapokra bízza, amelyek élé-
re harcedzett menedzsereket állít.

2. Elméleti következtetések

a) gazdasági változások – képzési átalakulás

A fejlett világ oktatási rendszereinek mostani átalakulása egybeesik a változó
világgazdaság új tendenciáinak formálódásával. Ezek hatásai elsõsorban a képzési
elvárások átalakulásban és a felsõoktatási intézmények esetében a felhasználók
számára való kutatási-szolgáltató funkció erõsödésében jelennek meg.

A munkaerõpiac legfontosabb fejleménye a nemzetközivé válás. Ez nem
csak a multinacionális cégek korlátlan nemzetközi mobilitású vezetõ munka-
társaira hat közvetlenül, hanem következményeiben végiggyûrûzik a teljes
munkaerõ-vertikumon. Standardizálódnak a követelmények, az elvárások,
egységesül a munkakultúra. Egyáltalában: a termelési kultúra szerepe felérté-
kelõdik, ami a képzettség szakiránya mellett annak általános kulturális eleme-
it is elõtérbe hozza.

A politikai-társadalmi közeg kiegyensúlyozottsága elsõdlegessé válik a tõke-
mozgásban. Ez különösen azért fontos szempont, mert a szellemi hozzáadott ér-
ték termelése átlépi a nemzeti határokat, vagyis az innovációs és az ehhez szintén
kötõdõ termelési kulturális igények általános követelménnyé válnak.
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A munkahelyek nagy többsége új igényeket fogalmaz meg a szaktudások
területén is. Elsõsorban gyakorlatias és rugalmas tudáselemeket igényel a ter-
melés, azonban ez nem jelenti a szûk munkafolyamatokra fókuszáló képzett-
ségek elõtérbe kerülését. Ugyanis általánossá válik a folyamatos átképzési
igény, amihez nem pusztán egy praktikus célra irányult készség, hanem elsõ-
sorban tanulási-elsajátítási alkalmasság és a tanulásra való kiképzettség szük-
séges. Ez a felsõfokú oktatásban a diploma iránti elvárások módosulását is
magával hozta, megnõtt ugyanis az általános képzési tartalmak szerepe.

A munkaerõpiacon belüli változás emellett a diplomások versenyelõnyé-
nek növekedése. A munkanélküliségi és különösen mobilitási statisztikák
egyértelmûen a felsõfokú képzés értékének emelkedését mutatják, ami
tovább erõsíti a fiatalok képzési igényének növekedését.

A felsõfokú oktatás intézményei és elsõsorban az egyetemek azonban nem
pusztán a munkaerõpiacon keresztül kötõdnek szorosabban a gazdasághoz. A ter-
mékekben egyre nagyobb arányt kitevõ szellemi hozzáadott érték az innovációs
igényeketnöveli.Ezt amegnövekedettkeresletetNyugat-Európábana felsõoktatá-
si kutatóhelyek jól használták ki, technológiai fejlesztõ helyként jutottak kiegészítõ
forrásokhoz és szakmai impulzusokhoz. Bekapcsolódásuk a gazdasági innováció-
ba ugyanakkor megváltoztatta intézményi mûködésüket, közelebb vitte azt a ver-
senyszféra menedzsmentjének kultúrájához.

b) változó felsõoktatási mûködés a felhasználói közeg tükrében

Az európai egyetemnek, mint kulturális és társadalmi jelenségnek a törté-
nete idõrõl-idõre magával hozta a praktikus tudás és elméleti képzés viszonyá-
nak változásait. A kora-középkor, tehát a klasszikus egyetemi modell kialaku-
lása is a gyakorlati igények (kancelláriák, dokumentációk) és a teológiai-filo-
zófiai ismeretek viszonyrendszerében történt. Az erõs tudományos-értelmi-
ségi lobbi kiegyezése az állami elvárásokkal és ehhez rendelve a kutatás
öntörvényûségét garantáló források megszerzése a humboldt-i napoleoni
egyetemi modellben minderre egy kikristályosodott megoldást hozott, ami
az elmúlt évtizedben látszik felbomlani.

Ezzel együtt jár az is, hogy a felsõoktatás társadalmi funkciói közül a kul-
turális jelleg csökken a tudástõkét adóhoz képest. Ugyanakkor a nemzeti
funkció a nemzetköziesedés hatására átalakul, vagyis a felsõoktatás produk-
tuma számára kínálkozó versenytér részben nemzetközivé válik. Ez kiter-
jed a hallgatói rekrutációs bázisra, erõteljesebben az oktatói mobilitásra, de
mindenekelõtt a szakmai kánonok viharos gyorsaságú szétterjedésére
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a kutatási kooperációk és kizárólagos primátusra jutott nemzetközi értékelé-
si szempontok következtében. Mindezt erõsíti a pályázati források ugyan-
csak nemzetközi kiterjedése, elsõsorban az uniós programokban.

Ezt a folyamatot erõsítette, hogy az egyetemek és az oktatók finanszírozá-
sában csökken az állami felelõsségvállalás, ezzel pedig a nemzetállami korláto-
zás is. A finanszírozás kedvezményezettjeinek megoszlása is módosult: az
egyes elitcsoportok érdekérvényesítõ erejének súlypont-eltolódása, a szakte-
rületi presztízsek elmozdulása átstrukturálta a finanszírozást. És ezen a pon-
ton megintcsak közvetlenül a felhasználók szempontjainak megjelenését
tapasztaljuk: a szakmai érdekcsoportok, közösségek horizontálisan járják át
az állami és gazdasági döntéshozatal, a nyilvánosság és az egyetemi szféra
intézményeit.

c) az együttmûködések következményei

Mindez alapjaiban érintett felsõoktatási szervezõdési elveket. Elsõként
átértékelõdött az intézményi autonómia. Ez korábban az állammal szemben
fogalmazódott meg progresszív eszmeként; mára retrográddá vált a gazda-
sággal, a felhasználókkal, a hallgatókkal és családjaikkal szembeni privilégi-
umõrzés formájában. (A probléma különösen ott összetett, amikor felhaszná-
lói igényeket az állam közvetít…)

A belsõ mûködés sem maradt érintetlenül: az intézményi döntési köz-
pontok eltolódása, tanszékek-intézetek felértékelõdése következett be a nagy-
fokú külsõ finanszírozás miatt, ami alapvetõen a konkrét kutató-oktató hely-
nek szólt. Mindezt nem lehetett a régi intézményvezetési módszerekkel
kezelni. Az egyetemi menedzsment funkciói megváltoztak, a tudományos
reprezentáció mellé legalábbis egyenrangúan felnõtt a gazdasági-társadalmi
érdekek és kapcsolatok közötti menedzselés, valamint az intézmény
menedzsment-jellegû átszervezése is. Mindezt indokolja az intézményi
struktúra megváltozása is. Új képzési formák jelennek meg, a távtanulással és
rövid idejû képzéssel pedig más oktatói-szervezési követelmények járnak
együtt. Az intézményeket vezetõ grémiumokban, fontos bizottságokban fel-
kért képviselõik révén a regionális és ágazati szereplõk is megjelennek, részt
vesznek a felügyeletben és a vezetésben.
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III. MAGYAR NYELVÛ KÉPZÉS ÉS A HATÁRON TÚLI
MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK HUMÁN ERÕFORRÁS-FEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJA

1. Általános tendenciák

A régió munkaerõpiaci tendenciái az ismert gazdasági körülmények (késle-
kedõ privatizáció, fokozódó lemaradás, politikai bizonytalanságok, a rendezett
piaci viszonyok és intézményrendszer hiánya) miatt az elmúlt évtizedben nem
mutattak javuló irányba. Összességében megállapítható, hogy a képzettség ter-
mészetesen ezekben az országokban is esélynövelõ tényezõ, de a piacgazdasági
értelemben vett munkaerõpiaci mozgástér jóval korlátozottabb.

Ennek következtében a munkaerõpiacon a képzettségek szakmai tartal-
ma önmagában alig érvényesülõ értékképzõ tényezõ. A rejtett vagy ki nem
mutatott munkanélküliség, a jelentõs cégek fennmaradt mesterséges életben
tartása már önmagában is fellazítja a képzéssel szembeni elvárásokat. Ehhez
járul a szakképesítésüknek megfelelõ munkakörökben érdemi elhelyezkedé-
si esélyekkel nem bíró szakemberek negatív tapasztalata.

Az információs horizont kitágulásával a magasan képzett értelmiségiek
igényszintje nem a hazai standardokból, hanem a nemzetközi lehetõségekbõl
indul ki. Ezért az elsõdleges perspektíva ezekben az országokban is a multinaci-
onális gazdasági egységek körébe való bekerülés. A tõkeinvesztíció alacso-
nyabb mértéke miatt erre kicsi az esély, így jellemzõ a gazdasági emigráció.

A képzettségi elvárások területén még nem dõlt el, hogy a magasabb hozzá-
adott szellemi értékû termelés vagy a bedolgozói szintû alacsonyabb kvalifikált-
ság lesz a jellemzõ. Mutatkoznak ugyanis jelek a túlképzettségre, a munkaerõpi-
ac diplomásokkal szembeni felvevõképességének szûkösségére is. Ez közvetle-
nül hat a szakképzésre is, hiszen egy ilyen helyzetben a diplomás és középfokú
végzettségûek között ugyanazon a terepen jelenik meg a konkurencia.

2. Az empirikus kutatás általános tapasztalatai

a) a képzõ intézmények az új gazdasági helyzetben

A szakképzõ intézmények mögül eltûntek a támogatói hátteret, valamint
a végzettek számára ágazati és regionális felvevõbázist jelentõ vállalatok.
A képzési profil kényszerû átgondolása ezért a piac igényeit gyorsan bevitte az
iskolába – elsõsorban azzal, hogy a hagyományos ipari szakmák helyett
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a humánszolgáltató szakok felé fordulnak, valamint bevezették az informati-
kai és közgazdasági képzést. Ez azonban sok esetben azt eredményezte, hogy
a képzés képzeletbeli ingája átlendült a másik oldalra, így ma már hiány van az
ipari szakmunkásokban. A reagálás másik útja az volt, hogy a korábban admi-
nisztratív úton megszüntetett szakokat újraindítva olyannyira csak erre kon-
centráltak, hogy nem vezettek be semmilyen újítást a képzési rendszerben
(„intézményi rehabilitáció”). Így mostanra már jelentõs hátrányba kerültek.

Az adott helyi közösség általában elismeri a törekvéseiket, persze az adott
régióban elfoglalt presztízst éppen úgy befolyásolja a felvételi arányszám és a tech-
nikai felszereltség, mint az örökölt múlt. A szakképzõ intézmények számára
nem lehet közömbös, hogyan vélekednek a gyerekeik szaktudásáról – és ezáltal
az iskolában folyó szakképzési-pedagógiai munkáról – a helyi cégek és vállalkozá-
sok. Errõl nem szívesen nyilatkoztak az intézmények vezetõi, de akad olyan igaz-
gató, aki tudatosan igyekszik megismerni a potenciális munkáltatók véleményét.
Ugyanígy azt is vizsgálják, hogyan ítélik meg a gyerekek az egyes szakmákat.
Romániában mindezt segítheti az elfogadott „humán források nemzeti fejleszté-
sének stratégiája”, aminek nyomán a jövõben várhatóan még jobban közeledni
fognak a munkaerõpiac által várt és az iskolák által nyújtott szakmák formai és tar-
talmi elemei.

Az iskolák természetesen érzékelik a szülõi igényeket, ám mivel itt elvileg
összefut a szülõi és a munkaadói igény is, látják a kettõ közt feszülõ ellentmondá-
sokat. Ez részben arról szól, hogy nincsenek olyan nagyobb cégek, amelyek fel-
szívnák az adott szakmában kiképzett munkaerõt, másrészt pedig arra enged kö-
vetkeztetni, hogy családi vállalkozásokba kerülvén ezek a fiatalok igen gyorsan
egymás konkurenciái lesznek, ráadásul sokszor olyan helyen, amely ennél szû-
kebb kereslettel rendelkezik. Több iskolában a vezetõk – az utóbbi két-három év-
ben – gyakorlattá tették, hogy megkeresik a kisvállalkozókat, és évente felmérik
a közvetlen szükségletet; ezekkel a szakemberekkel, illetve a nagyobb vállalatok
menedzsereivel tárgyalásokba bocsátkoznak, mielõtt az iskola jóváhagyja a beis-
kolázási tervét. Ennek szükségszerûségét az oktatás-igazgatási irányítók, vezetõk
különösképpen hangsúlyozzák, hiszen érzékelhetõ folyamat, hogy az az isko-
la, mely nem képes évrõl évre megújulni, elesik a jobb képességû „gyerek-
anyagtól”. Például a Babeº-Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi fõis-
kolai karán, ahol menedzsment ismereteket oktatnak, saját maguk térképez-
ték fel az intézmény indulása elõtt, hogy a régióban mire van igény. Ebbõl vi-
szont az következik, hogy a hallgatók elhelyezkedésével nincs különösebb
gond.
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Az iskolák rugalmas piaci alkalmazkodásának figyelembe veendõ korlát-
ja a stabil anyagi háttér, hiszen az új szakmákhoz szükséges eszközök, infrast-
ruktúra és oktatók biztosítása többletköltséggel jár.

A cégek ezzel szemben nem mutatnak igazi érdeklõdést az oktatási intéz-
mények iránt. A posztliceális oktatás területén figyelhetõ meg a gazdasági
cégek aktívabb jelenléte, itt fõleg gazdasági szakemberekre van szükség, és
sok ilyen osztály indult be.

b) kapcsolatépítés a spontaneitás jegyében

Valamennyi vizsgált régióban azt tapasztaltuk, hogy az oktatás és a gazda-
ság közti kapcsolatépítés nem szervezetten, hanem spontán és/vagy informá-
lis módon, egyéb személyes ismeretségeken keresztül történik, személyhez
kötött. Jelenleg az intézmények mindennapi életében a munkaerõpiac csak
minimális szinten van jelen (kihelyezett gyakorlat, esetleges kapcsolatok),
s ennek egyik oka abban rejlik, hogy az iskolák felének még helyi gazdasági,
munkaügyi szervezettel sincs kapcsolata. A munkaügyi igazgatással való kap-
csolat csak ritkán mutat túl a kötelezõ adatszolgáltatáson, érdemi együttmû-
ködésre nehéz példát találni.

Országos munkaerõpiaci és gazdasági szervezetekkel már senki sem áll
kapcsolatban (ez alól csak a munkaügyi hivatal és az iskolaügyben mûködõ
munkáltatók egyesületével való kapcsolat képez kivételt néhány iskolánál).
Nemzetközi, multinacionális vállalattal való kapcsolatról csak egyetlen (felvi-
déki) iskola nyilatkozott a Nokiát megjelölve. A Leonardo program egyéb-
ként nem ismeretlen a szakképzõk elõtt, van olyan iskola, amelyiknek már si-
került is bekapcsolódnia, és ez bizonyos szintû nemzetközi kitekintésre és
összehasonlításra teremt lehetõséget egy-két helyen, de inkább csak az egyén
szintjén. A határon túli magyar középiskolák közül gyakorlatilag egyik sem
tud felmutatni partneri kapcsolatot magyarországi munkaerõpiaci, gazdasági
szervezettel.

Szakmacsoportok szerint jellemzõ, hogy a mezõgazdasági iskolák, illetve
az építõipari, építészeti szakiskolák vallottak a legmagasabb arányban a helyi
gazdasági szereplõvel való kapcsolatról. Bizonyos szakmáknál az üzemi, szak-
mai gyakorlat során kialakult kapcsolatok révén a helyi kis- és középvállalatok-
kal állnak kapcsolatban az iskolák. Vagyis azokban a szakmákban, amelyek-
ben az iskola nem tudja biztosítani a gyakorlati képzést, szerzõdés alapján kül-
sõ cégek teszik ezt. Ez azonban nem feltétlenül jelenti a diákok munkaerõpi-
acra lépésének direkt elõsegítését.
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A felsõoktatásban is hasonló együttmûködési példákat találunk:
a Modern Üzleti Tudományok Fõiskolájának székelyudvarhelyi kihelyezett
tagozata – saját bevallásuk szerint – jó kapcsolatokkal rendelkezik mind
a helyi középvállalatok, mind az olyan magyarországi, de Erdélyben is jelen
lévõ cégekkel, mint például a MOL vagy a Dunapack. A hallottak alapján
azonban ez is valószínûsíthetõen egyedi viszonyokra épül és kevéssé rend-
szerszerû, a céges interjúkban nem is igazolódik vissza.

Ezt igazolja, hogy a megkeresett magyarországi cégek alig felének van
közvetlen kapcsolata felsõoktatási intézményekkel, ebbõl csak 3-nak rendsze-
res. Vannak persze itt is jó példák, például az egyik cég vezetõje tagja a BME
tanácsának, a BME-re járó doktoranduszoknak külföldi ösztöndíjakat adnak.
Kutatóintézetükben szakmai gyakorlatra hallgatókat fogadnak. Cégük adja
a Kecskeméti Fõiskola egyik tanszékvezetõjét.

c) legnagyobb gond: az információhiány

A gazdasági információkhoz való hozzáférést, és ezen keresztül a piaci igé-
nyekre való rugalmas reagálást nagymértékben megnehezíti, hogy ezekben az
országokban gyakran maguk a központi állami szervek sem rendelkeznek infor-
mációkkal a makrogazdaság állapotának alakulásáról, például az elkövetkezõ
öt-tíz év tekintetében, így nem is tudnak olyan információkkal szolgálni, ame-
lyek a tanügyi intézményeknek segítséget jelentenének a képzési struktúra
megtervezésében és/vagy megváltoztatásában.

A statisztikai nyilvántartó rendszer Magyarországról is jól ismert hiányossá-
gai szintén nehezítik a hatékony és gyors struktúra mobilitást. A hivatalos
tanügyigazgatási és egyéb szakmai statisztikák csak késve és hosszútávon adhat-
nak fontos döntéseket megalapozó adatokat (ráadásul ezeknek a statisztikáknak
a megbízhatósága egyik régióban sem feltétlenül adott), ezért ezek csak korláto-
zottan használhatók a piaci igények felmérésére. A felsõoktatásban éppen úgy,
mint a középfokú szakképzésben hiányoznak azok az alapvetõ és naprakész sta-
tisztikák, melyek lehetõvé tennék a gyors alkalmazkodást a piaci viszonyokhoz.

Ezt a hiányt az anyaországi intézmények kihelyezett tagozatainál pótolja,
hogy a képzés rendszere igen közel áll a magyarországi anyaintézményben
tapasztaltakhoz. Itt tágabb lehetõségek adódtak a piaci szempontból is kur-
rens szakmák oktatására, és így olyan képzettség biztosítására, amely az átala-
kuló munkaerõpiacon is keresettnek mondható

Természetesen a gyakorlati helyektõl közvetlenül is érkeznek informáci-
ók, s talán ez az a forrás, ami a leghatékonyabbnak tûnik. Mindez azzal is járt,
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hogy az iskolák filozófiája gyökeresen megváltozott, a képzési struktúrában
egyre nagyobb szerepet kapnak a pragmatikus ismeretek az elméleti jellegû
információk rovására, a munkaerõpiac változásának függvényében.

További probléma, hogy ha lennének is ilyen információk, megfelelõ
humán erõforrások hiányában sok szakképzõ intézet egyszerûen nem tudna
mit kezdeni a helyzettel, mert nemcsak az új, keresett szakmákban jártas okta-
tók hiányoznak, hanem az átalakulást levezénylõ, az új profilt megtervezõ és
kivitelezõ menedzser-oktatók is.

Az információhiányt valamelyest csökkentheti az az adatbázis, amivel az
OSZT rendelkezik. Ugyanis a pályázatok mellé az OSZT mindig kér egy felmé-
rést arról, hogy az adott területen, régióban milyenek az elhelyezkedési esélyek
az adott szakmában. Továbbá a felmérés kiterjed arra is, hogy eddig mennyire tud-
tak elhelyezkedni az adott támogatásban részt vett pályázók diákjai, miután elvé-
gezték a képzést a pályázónál. A regionális munkaügyi központoktól is kérnek
igazolást arra vonatkozóan, hogy az adott szakmára a térségben van-e igény illet-
ve kereslet vagy sem. Már a pályázat feltételrendszereibe bele kell venni azt, hogy
a pályázó hogyan tudja majd hasznosítani a kért támogatást. Ki kell térni a pályá-
zatnak a támogatás munkaerõ-piaci szegmensére is. A pályázónak a társadalmi
környezetébõl hoznia kell együttmûködési nyilatkozatot, hogy a térségben mû-
ködõ vállalatok, intézmények alkalmazni fogják a kiképzett munkaerõ egy ré-
szét. Ezen együttmûködési nyilatkozatok megléte egy pályázati anyagban általá-
ban nem kötelezõ, azonban az elbíráláskor növeli az adott értékelési kategória
pontszámát.

d) a felhasználói szféra vélekedése a képzõ intézményekrõl

A gazdasági szférának nem érzékelhetõ a humánerõforrás-gazdálkodási
jövõképe. Láthatóan az ad hoc piaci kihívások érvényesülnek a megalapozott
stratégiák helyett.

A gazdasági szféra oktatással kapcsolatos attitûdjére és informáltságára két
típusú megnyilvánulásaikból következtethetünk: egyrészt a képzés színvonalá-
nak megítélésébõl, másrészt a diplomás munkaerõvel szemben támasztott
követelmények megfogalmazásából. Ezeket a megfogalmazásokat vetettük alá
mélyanalízisnek, összehasonlítva az ellenõrzõ kérdésekkel.

Az oktatási rendszerrõl alkotott kép meglehetõsen vegyes. Teljességgel
hektikus, milyen véleményt fogalmaznak meg a képzés színvonaláról. Orszá-
gonként ugyan találunk szignifikáns különbségeket: Romániában feleannyi-
an mondják, hogy jó az oktatás, mint amennyien ennek ellenkezõjét állítják.
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Jugoszláviában megegyezik a jó véleménnyel bírók száma azokéval, akik in-
kább a hiányosságokra hívják fel a figyelmet. Szlovákiában minden megkérde-
zett pozitívan vélekedett hazája felsõoktatásáról. Mivel azonban érdemi érve-
ket alig találtunk, ez azt valószínûsíti, hogy nincsenek olyan standardok, ame-
lyek benne lennének a gazdasági szféra közgondolkodásban, vagyis az oktatási
teljesítmény alig játszik szerepet a humánerõforrás-gazdálkodásban.

Ugyanez jelenik meg a diplomások munkaerõpiaci esélyeirõl alkotott
vegyes képben. Az egyik markáns vélemény, hogy keresett a diplomás munka-
erõ, a másik viszont azt állítja, hogy a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ szak-
emberek sokszor kénytelenek nem a végzettségüknek megfelelõ állást vállalni.
Természetesen ebben szerepet játszik a gazdaságok kétarcúsága ugyanúgy,
mint a különbségek az egyes térségek ipari fejlettségében, az elmúlt évek beru-
házásainak nagyságában, és az, hogy az adott kistérségbe mennyi mûködõ tõke
áramlott. Ugyanakkor feltûnõ, hogy az interjúalanyok nem mertek – vagy csak
nagyon ritkán – vállalkozni az általános helyzet értékelésére, csak a közvetlen
környezetükben tapasztaltaknál, a legtöbb esetben kizárólag saját cégüknek
a diplomás munkaerõ alkalmazásával kapcsolatos gyakorlatát említették. A leg-
kevésbé stagnáló gazdasággal rendelkezõ Szlovákiában pedig a megkérdezettek
kivétel nélkül megkerülték a kérdést. Mindez a fentebb említett általános hoz-
záállást igazolja.

A munkaerõ-gazdálkodás szempontjainál kapott válaszok bõségesebbek
voltak. A leggyakrabban emlegetett tényezõk: a szaktudás, a gyakorlat,
a modern technológiák ismerete; diploma idegennyelvtudással, gyakorlattal;
nyelvtudás és informatikai ismeretek. Mindezek között feltûnõen gyakori
volt az a vélemény, hogy kevéssé érdekli õket a végzettséget igazoló papír,
ellenben a szaktudást és a gyakorlatot kiemelten kezelték. A képzõ helyekkel
szembeni általános kritika (túlságosan elméleti a képzés) olyannyira közhe-
lyes, hogy vélhetõleg az érdeklõdés és informáltság teljes hiányát leplezi.
Ugyanakkor a referenciák és a gyakorlat primátusában a multinacionális
cégek magyarországi vállalatainál tapasztalt toposza játszhat még szerepet.
Az itt készült interjúk egybehangzóan állították, hogy a diplomások felvételé-
nél az esik a legnagyobb súllyal a latba, hogy más, hasonló nagyságú és árbevé-
telû cégnél dolgozott-e már hasonló munkakörben a jelentkezõ.

Mindez egyfajta semlegességet is eredményez a diplomákat kibocsátó
helyek státusza iránt. Azok, akik nem tartják fontosnak, hogy ki a diploma
kibocsátója (ez a válaszolók fele), szinte kivétel nélkül arra hivatkoznak, hogy
a tudás számít, nem a papír és fõleg nem annak az eredete.
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e) a magyarországi szerepvállalás megítélése

Eközben jelentõs források áramlanak ilyen célokkal a régióba, amit
a cégek és képzõ intézmények képviselõi szóvá is tesznek. Ismerik és elisme-
rik az olyan forrásokat, mint a az Illyés és az Apáczai Közalapítványok, azon-
ban a támogatás rendszerében alapvetõ problémák körvonalazódnak. Jelleg-
zetes példa erre a szakképzési hozzájárulás forrásaiból való határon túli támo-
gatások sorsa. Az ezzel foglalkozó OSZT körében út tartják, senkinek nincs
teljes körû rálátása a határon túli helyzetre. Régebben fõleg könyvek, szak-
könyvek megírását, kiadását támogatta az OSZT a határon túli térségben,
a konkrét fejlesztési célokhoz azonban ma sem rendelkezik megfelelõ infor-
máltsággal. Még abban sem volt egyetértés az OSZT tagjainak ötödét érintõ
interjúkban, hogy egyáltalán írtak-e ki pályázatot ilyen céllal. A résztvevõk
nem érzik azt, hogy bármi szerepük lenne abban, ha nem fogadnak el egy
adott felhasználást célzó beszámolást.

Nem magától értetõdõen elfogadott, hogy a magyar szakképzési alapból
határon túli támogatások finanszírozandók. Az OSZT körében úgy véleked-
nek, hogy ez nem alulról, a befizetõ cégek oldaláról induló kezdeményezése,
hanem kormányzati-politikai döntés. Ugyanakkor a humán erõforrás-fej-
lesztési célú támogatásokhoz a hazai források használatával a döntésben részt-
vevõk egyetértettek, amiben az is szerepet játszott, hogy közvetetten
a magyar tulajdonos is húzhat abból hasznot, ha a határon túli befektetésekor
ott megfelelõ szakképzettségû munkaerõ áll rendelkezésére. A probléma az,
hogy a támogatás felhasználtsága – többek szerint – nincs igazán szoros kap-
csolatban a szakképzéssel.

A válaszadók közül többen kifogásolták az Apáczai Közalapítvány beszá-
molójának tartalmát. Az alapítvány információnk szerint határon túli pedagó-
gusoknak lakásokat építtetett, kollégiumi fejlesztésekbe kezdett, valamint
a pedagógusoknak fizetési kiegészítést adott a támogatásból. Ezzel szemben
a szakképzési hozzájárulást a magyar munkaadók fizetik be abból a célból,
hogy több és jobb munkaerõt lehessen kiképezni. Ezért elengedhetetlennek
tartják a szakmai kontrollt, egyebek között a kuratóriumban a vállalkozások
súlyának növelésével.

Többször is felbukkan az a vélekedés, hogy szétforgácsolódnak a határon
túli támogatási források, és nem fedik idõben egy képzés elõkészítésének és
beindításának intervallumát (szeptemberi kezdés, szorgalmi idõszak, vizsga-
idõszak stb.). Erre megoldást kínálhat a régióközpontok szerepének növelé-
se. Szakmai kritika is megfogalmazódott azzal szemben, hogy kevés
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anyaországi támogatást kapnak a „profitorientáltnak” tekintett, tandíjas képzé-
sek. Itt az ellenvetés az volt, hogy profitról szó sincs, a tandíj az intézmény talpon
maradását segíti elõ. További kritika volt, hogy diszpreferáltak kurrens szakmá-
kat (informatika, jog, pénzügy) adó intézmények is.

f) nemzeti elem a képzésben és alkalmazásban

Ennek mérlegelésekor mindenekelõtt arra a tendenciára kell figyelem-
mel lenni, hogy magyar hátterû cégek alkalmazási gyakorlatában nagy több-
ségben vannak a magyar származást elõnyben részesítõk. Ez gyakran egysze-
rûen annak köszönhetõ, hogy eleve a jelentkezõk magyarok, illetve, hogy
a munkavégzéshez szükséges a magyar nyelv ismerete. Igen óvatosan és csak
ritkábban fogalmaztak meg nemzet-karakterológiai jellegû érveket az ilyen
alkalmazások mellett. Mindezek a válaszok egyértelmûen jelzik az érzelmi és
közösségi motivációk meglétét.

Azonban ezek abszolutizálásával szemben komoly ellenérvek is megfogal-
mazódnak. Egy növekedés-orientált cég kilépésével a magyar nemzetiségû terü-
letekrõl óhatatlanul igényli az etnikai homogenitás feladását. Még fontosabb,
hogy már az alapmûködésben is azt hangsúlyozzák a gazdasági szereplõk, hogy
az államnyelv tökéletes ismeretének hiánya behozhatatlan hátrányt jelent a mun-
kaerõpiacon és a gazdasági teljesítményben egyaránt. Mindez természetesen
dilemmát jelent a beiskolázó családoknak is.

A magyarországi diplomákkal szemben ugyanakkor nem tapasztalni ellenér-
zéseket. Általában is az adott ország és a magyar felsõoktatás összehasonlítása
gyakran érzelmi jellegûnek tûnik, amiben jelen van a lebecsüléssel szembeni
védekezés ugyanúgy, mint a jobb magyarországi oktatási adottságok elismerése.
Az akkreditáció nem játszik komoly szerepet a cégek képviselõinek értékítélet-
ében, azonban az állami követelményeket érvényesítõ munkahelyek esetében
természetesen felmerül a szükségessége.

Az oktatásfejlesztések kitüntetett formája, a határon túli magyar nyelvû
felsõoktatási intézmények alapítási szándékáról egyöntetûen kedvezõen nyi-
latkoznak a megkérdezettek. Az érdeklõdést az is igazolja, hogy határozott
véleményeket fejtenek ki az elvárásokról, amelyek a minõség és színvonal
követelményében fejezõdnek ki leginkább. Nem tartanák elfogadhatónak,
ha ez pusztán karrierépítésre szolgálna a bennfentesek számára. Ezzel szem-
ben a piacképes diploma elsõdleges szükségességét hangsúlyozzák, azt, hogy
a magyar diákoknak csak azzal használ, ha a munkaerõpiacon nem kerülnek
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kedvezõtlenebb helyzetbe, például az államnyelvû szaknyelv elégtelen isme-
rete miatt.

Általában véve is igen markáns az a vélemény, amely az anyanyelv
kiemelt fontossága mellett a környezet nyelvének tökéletes ismeretét is a kívá-
nalmak közé helyezi. Demagógiának tartják, hogy a szakképzés lenne az
egyetlen eszköz a magyarságtudat megtartására, inkább a család, egyház, kép-
zés egyensúlyában javasolják a megoldást.

Megfontolandó szempontként merül fel többször is a hatékony befekte-
tés-ösztönzési és oktatás-fejlesztési programok kölcsönhatása az országok
közötti politikai kapcsolatok javulásának szükségességével. Ez már csak azért
is figyelembe veendõ, mert olyan beruházásokra is sor kerül, amelyek egy
másik állam rendelkezési körébe kerülnek.

Elvi kérésként merül fel a magyar tõke és munkavállaló definiálása is. Itt
alkalmas eszköz lehet a képzési támogatásokat magyar nyelvhasználathoz kötni.
Ugyanakkor megoldatlan és folyamatosan emlegetett probléma a képzett mun-
kaerõ megtartása, a magyarországi brain drain ellensúlyozása.

3. Az egyes régiók elemzése

a) ERDÉLY ÉS PARTIUM

Romániában az 1989-es fordulat után a kelet-európai országokhoz hasonló-
an megkezdõdött a gazdasági szerkezetváltás, azonban itt ez jóval nagyobb nehéz-
ségekbe ütközött, s fejlõdése több szempontból is ellentmondásos.

A piaci reformok bevezetésekor az ország elavult ipari bázissal és ehhez
igazodó humánerõforrás-készletekkel rendelkezett, a társadalom többsége
súlyos megrázkódtatásokat élt át, amit törvényszerûen követett a politikai
instabilitás. 1997-ben új gazdasági stabilizációs programot vezettek be, mely-
nek sikeres megvalósításához nemzetközi szervezetek is hozzájárultak (elsõ-
sorban az IMF és a Világbank). Annak ellenére, hogy az árakat teljes mérték-
ben liberalizálták ebben az idõszakban, valamint a privatizáció erõsebb ütem-
ben haladt és egyre nagyobb számban zártak be veszteséges állami vállalato-
kat, a további politikai instabilitás megakadályozta a teljes strukturális reform
sikeres végrehajtását.

A befektetés-ösztönzés intézményesült formája (RDA) ellenére, a külföl-
di tõkebefektetések aránya csökkent, a befektetõk nem érezték az országot
eléggé stabilnak. A külföldi befektetõk számára Románia különbözõ okok
miatt lehet elõnyös partner az RDA szerint. Elsõsorban széles fogyasztói
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piacot képez (a második legnagyobb ország a térségben), a tradicionális keres-
kedelmi utak keresztezõdési pontjait is magába foglalja, viszonylag olcsó
a munkaerõ, a mérnöki és technológiai szakemberképzés színvonalas, termé-
szetes erõforrásokban gazdag térség. A romániai külföldi befektetésekre
vonatkozó törvény általában liberálisnak mondható, a külföldi befektetések,
melyek a törvényeknek megfelelõen jöttek létre és mûködnek, a létrejöttük-
kor életben lévõ jogi körülmények elõnyeit élvezhetik mûködésük során,
hacsak késõbbi törvénykezés azt nem teszi az elõbbinél is kedvezõbbé. A kül-
földi befektetõk jelentõs mértékû adókedvezmény-csomagban részesülnek
a Külföldi Befektetések Törvénye alapján.

Megállapítható, hogy a külföldi befektetésekre vonatkozó törvények és
rendeletek igen gyakran változnak, ami azt is jelentheti, hogy nem következe-
tes, egyirányú politikáról van szó, hanem politikai és gazdasági lobbizás alakít-
ja az erre vonatkozó törvénykezést. A külföldiek bizalmát leginkább a politi-
kai és gazdasági instabilitás, a vontatott szerkezeti reform és a korrupció ront-
ja le, a befektetések biztonságának hiányát még a legnagyobb helyismerettel,
tapasztalattal rendelkezõ magyarországi befektetõk is megemlítették, többek
ezzel indokolták, hogy nem a fõvárosban, hanem Erdélyben létesíttettek vál-
lalkozásokat. A bizalomhiányra utal egy másik – szintén a befektetõi magatar-
tásra utaló – jelenség: a magyar munkavállalókat nemcsak szorgalmuk, kultu-
rális közelségük, hanem megbízhatóságuk miatt is elõnyben részesítik a ro-
mánokkal szemben. Ebben persze más szempontok is közrejátszhatnak: meg-
figyelhetõ volt egy látens „magyarpártiság” a munkáltatók körében, akik nem
a felkészültséggel, hanem a magyarokat sújtó általános diszkrimináció ellen-
tételezéseként alkalmaznak inkább magyarokat. A fentieket figyelembe véve
különösen érdekes, hogy ugyanakkor a válaszolók döntõ többsége hangsú-
lyozta – még a tömbmagyarság által lakott Székelyföldön is –, hogy a román
nyelv tökéletes ismerete nélkül nem lehet érvényesülni a munkaerõpiacon,
s ezért nélkülözhetetlen a magyar nyelvû oktatásban is a román nyelv tanítá-
sa. Tehát a kisebbségi helyzetbõl fakadó, nem ritkán elõítéleteken alapuló ér-
zelmi különbségtétel mellett létezik egy nagyon racionális hozzáállás is a ro-
mán nyelvtudás fontosságát illetõen, amely mögött markánsan jelenhet meg
a hétköznapi tapasztalat.

A gazdaságihoz hasonlóan az oktatás terén is ellentmondások figyelhe-
tõk meg: a törvényi keretek a legújabb nyugati oktatási trendek átvételérõl
tanúskodnak, de alkalmazásuk, illetve végrehajtásuk már komoly akadályok-
ba ütközik.
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A romániai magyar közösség a román állam reformjával párhuzamosan
saját intézményei által próbált a magyar populációt érintõ oktatási kérdésekre
választ találni. Az általánosan elfogadott és kifejezett cél a magyar nyelvû okta-
tás biztosítása minden szinten. További magyar intézkedések a romániai
magyar oktatás helyzetfeltáró kutatására, magyar tanárok továbbképzésére,
alternatív magyar tankönyvek megírására, a hazai anyanyelvû oktatás magyar-
országi képzésekkel való helyettesítésére, távoktatási lehetõségek beindításá-
ra vonatkoztak.

A romániai szakképzést korábban az állami vállalatok rendelései alapján,
valamint a többi minisztérium és a helyi adminisztráció ajánlásait figyelembe
véve alakították ki, a vállalatoknak kötelezõ volt mindenkit felvenni a végzet-
tek közül. 1989 után az alkalmazások a piaci követelményeknek megfelelõen
történtek meg, a régi típusú szakképzettségre való igény drasztikusan lecsök-
kent, így sokan maradtak munka nélkül.

A szakképzõ intézmények a korábbi évtizedekben egy-egy ipari üzem
szakiskoláiként mûködtek, egy-egy településen meghonosodott ipar, gazda-
ság determinálta a szakképzési kínálatot is, ebben csak a nagyobb települések
tekinthetõk kivételnek. Az állami üzemek leépülése a szakképzõ intézmé-
nyek alól is „kihúzta a talajt”, melyeknek az életben maradáshoz nagyon gyor-
san kellett alkalmazkodni az új igényekhez. A magára maradt, s jórészt mun-
kanélkülivé váló tanulókat termelõ szakiskolák ad hoc jelleggel igazították kép-
zési kínálatukat a munkaerõpiachoz, leggyakrabban informatikai, közgazda-
sági képzést indítottak el, azonban súlyos problémának bizonyult, hogy sem
helyi, sem ágazati szinten az átalakulás mögött nem fedezhetõ fel stratégia.
A késõbb elfogadott szabályozók, valamint a „humán források nemzeti straté-
giája” c. program ezen a sok helyütt kaotikus helyzeten kíván változtatni.

A piaci igényekhez történõ gyors alkalmazkodás megköveteli az ilyen irá-
nyú információk beszerzését, azonban jelenleg Romániában ez sem szerve-
zett intézményi keretek között zajlik, hanem az iskolák vezetõinek ambíció-
ján múlik ezen információkhoz való hozzájutás. Ezt az is alátámasztja, hogy
a szakképzõ intézmények és a felhasználói szféra között csak helyi szinten van
kapcsolat, országos intézményesült kapcsolatok még nem alakultak ki. Nehezí-
tik a gyors alkalmazkodást a megfelelõ humán erõforrások korlátai, illetve –
a meghirdetett elvekkel szemben – a bürokratikus túlszabályozás akadályai.

A szakképzés reformjában is felismerhetõ tehát a már említett ellentmon-
dás az elvek és a gyakorlat között: 1994-ben a minisztérium megkísérelt egy
olyan rugalmas szakképzési rendszert megteremteni, amely hatékonyan tud
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reagálni a munkaerõ-piaci elvárásokra és szabályozott akkreditációval és diplo-
ma-kibocsátási joggal rendelkezik. A jogi szabályozás, illetve a még mindig
fennálló centralizált rendszer egyelõre nagymértékben akadályozza ennek a ru-
galmasságnak a létrejöttét. A szakképzésben érdekelt felek konzultációjának
még nincs kialakult mechanizmusa. Romániában a szakképzést nem a piaci
elemzéseknek megfelelõen szervezik meg, noha az oktatási törvény ajánlja ezt,
és a kabinet is kinyilvánította szándékát ez irányban. Így a szakképzés egyelõre
nagymértékben a pedagógusok szakszervezete alkudozásainak eredménye,
mely elsõsorban a képzett pedagógusok elhelyezését tartja szem elõtt.

1997 óta a módosított oktatási törvény új lehetõségeket nyitott a szakoktatás
számára: továbbképzések minisztériumok, vállalatok és intézmények számára,
a felhasználói szféra igényeit megfogalmazó konzultatív testület jött létre.

Az oktatás körében bevezetett reformok leginkább a nemzetközileg
támogatott projektek keretében valósultak meg. Ezek közül is kiemelkedik
a TEMPUS program keretében kialakult együttmûködés, amely már a nyu-
gati modellhez hasonló kapcsolatépítést tesz lehetõvé a két szféra között.

Az oktatási reform felemássága áttételes formában tükrözõdik a befekte-
tõk véleményében is: míg más határon túli régiókban általában az ottani társa-
dalmi-gazdasági környezettel összefüggõ általánosítható nézeteket tapasztal-
tunk, addig Romániában szinte minden kérdésben megoszlottak a vélemé-
nyek pro és kontra:

– a válaszolók egy része szerint nem a diplomát kiadó képzõ intézmény
számít, hanem az egyéni tulajdonságok, azonban sokan azt a nézetet képvisel-
ték, hogy nagyon is fontos, hogy mely egyetem, szakképzõ iskola adta ki az
oklevelet, ilyen esetekben általában a saját korábbi intézmény került megemlí-
tésre;

– a felsõoktatás értékelésekor a válaszolók egy része igen negatív vélemé-
nyen volt, míg mások dicsérték a romániai oktatást. A hasonló és eltérõ vélemé-
nyeket alaposabban elemezve, kirajzolódik, hogy ez az attitûd attól függõen válto-
zik, hogy a válaszoló az oktatás tartalmi, elméleti fontosságát vagy gyakorlatorien-
táltságát helyezi elõtérbe: az elméleti tudás átadása egybehangzó vélemények sze-
rint európai színvonalú Romániában, azonban mind a szakképzés, mind
a felsõoktatás gyakorlatra történõ felkészítése alacsony színvonalú. A romániai
oktatásról kialakuló képet pontosítja a magyarországi felsõoktatással történõ
összehasonlítás, ahol a magyarországi oktatás gyakorlati oldalát, hasznosíthatósá-
gát emelték ki, mint követendõ példát. A romániai magyar felsõoktatásról a vállal-
kozóknak csak felületes képük van, s ez sem mentes az ellentmondásoktól,
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a kihelyezett képzéseket kissé idegenszerûnek tartják, ami az elõbbi okokkal is
magyarázható, az állami magyar oktatás kapcsán – felületes információik ellené-
re – érzékelik a meglévõ emberi erõforrás problémákat, elsõsorban a fiatal okta-
tók hiányát.

Szakképzettségi igények tekintetében megfigyelhetõ volt, hogy a diplo-
mához kötött állásoknál szinte nem is kérdés, hogy rendelkezik-e az illetõ
a megfelelõ végzettséggel, ez általában szükséges, de nem elégséges feltétel-
ként jelenik meg. Ezen túlmenõen a rátermettség, a gyakorlati érzék és más
adottságok kerülnek elõtérbe, s akadt olyan is, aki a diplomához egyfajta fele-
lõsségérzetet, komolyabb munkamorált kapcsolt.

Romániában a többi határon túli régiónál sokkal hangsúlyosabban fogal-
mazódik meg az angol nyelvtudás és az informatikai jártasságok szükségessé-
ge. Mindezt megerõsíti, hogy a romániai szakképzõ intézmények körében is
igen gyakori profilváltás tapasztalható az informatikai képzések irányába,
több intézményvezetõ is beszámolt arról, hogy erre óriási kereslet mutatko-
zik.

Szükséges Elõnyt jelent

• Végzettség
• Államnyelv

tökéletes ismerete

• Adottságok (rátermettség, munka men-
talitás)

• Nyelvtudás, informatikai készségek
• Nemzetiségi hovatartozás

b) VAJDASÁG

Jelen kutatás készítése idõben egybeesett a 2000 õszi jugoszláviai változá-
sokkal, így vajdasági munkaerõpiacról vagy szakképzettségi viszonyokról
adott bemutatás a napról-napra változó dinamikus gazdasági és társadalmi
környezet közepette nem tekinthetõ általános érvényûnek, inkább csak bepil-
lantást adhat a pillanatnyi helyzetbe.

A szerbiai, illetve vajdasági gazdaság az 1990-es években több – egymás-
sal szorosan összefüggõ – megrázkódtatást volt kénytelen átélni:

− 1990 után felbomlott a korábbi Jugoszlávia, az addig a tagországok
között mûködõ gazdasági kapcsolatok jórészt eltûntek;

− 1990 és 1998 között kisebb megszakításokkal zajló háborúk, s azok
pusztításai;
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− a Szerbiát sújtó nemzetközi szankciók, s az ország teljes elszigeteltsé-
ge;

− már a 80-as években jelentkezõ gazdasági válságok, majd a korábbi szo-
cialista gazdaság – részlegesen végbemenõ – transzformációja.

E tényezõk együttes hatásaként a kelet-európai országok közül relatív
elõnnyel, liberálisabb gazdasággal rendelkezõ Jugoszlávia fejlõdése súlyosan
visszaesett, az életszínvonal a 10 évvel korábbi töredéke, a gazdaság teljesség-
gel tönkrement, az állam szerepvállalása a korábbinál jóval erõsebbé vált, erõ-
sen centralizált struktúrák jöttek létre a gazdaságban, oktatásban egyaránt, az
ország kizárta magát a globalizálódó világgazdaságból.

A nemzetközi tõke teljességgel elfordult Szerbiától, jelentõsebb befektetõi
érdeklõdés a bizonytalan gazdasági, politikai helyzet miatt még a legutóbbi,
2000. õszi változások után sem figyelhetõ meg, így jelentõsebb magyarországi
befektetésekrõl egyelõre nem beszélhetünk, csak kisebb vállalkozásokról.

A gazdaság leépülése, a mûködésképtelenné vált üzemek drasztikus
munkanélküliséget generáltak, ez nemritkán elérte az 50%-ot is. A gyakran
hadiiparrá átálló gazdaságban egyes inproduktív vagy szellemi munkakörök
leértékelõdtek, illetve megszûntek, ami a magasan kvalifikáltak körében is
jelentõs munkanélküliséget eredményezett. Ennek következményeként
tanárok, mérnökök és más értelmiségiek voltak kénytelenek alkalmi jövedel-
mekbõl, nemritkán a fekete gazdaság adta lehetõségekkel élni, s ezzel párhu-
zamosan a munkaerõpiacon a lehetõségekhez képest jelentõs tömegû túlkép-
zett munkaerõ jelent meg.

Az oktatásban a centralizálódó viszonyok között folyamatosan erõsödött
a nemzetiségi diszkrimináció, sorra zártak be magyar nyelvû iskolákat, s kor-
látozták minden szinten az anyanyelven történõ oktatást, így mára a magyar
hallgatók jó része nem tud anyanyelvén továbbtanulni.

A rendkívüli gazdasági állapotok közepette nem alakulhatott ki az oktatás és
gazdaság között szoros kapcsolat, s ezt a kormányzat nem hogy támogatta volna,
hanem inkább hátráltatta, mivel ez a centralizáltság és az állami függõség
ellen hatott volna.

Az oktatás folyamatos elsorvasztása ellenére a helyi magyar vállalkozók kö-
rében jó hírnévnek örvend a szerbiai közép- és felsõoktatás, s a magyarországi
intézményekkel színvonalában még ma is állja az összehasonlítást, azonban
mûszaki és egyéb felszereltség tekintetében már jókora lemaradást mutat.

A helyiek körében megfigyelhetõ, hogy a magyarországi diploma megfe-
lelõ biztosítékot nyújt a szakmai tudást illetõen, azonban szinte egyöntetûen
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azt vallották a kérdezettek, hogy mindenképp szükséges a honosíttatása,
hiszen csak így biztosíthatóak azok a juttatások és lehetõségek, amelyek a dip-
lomával járnak. Az, hogy a piaci szférában általában nem bizonyult szükséges-
nek a külföldi diploma honosítása jelzi, hogy az állami szabályozás még
mennyire erõs és széles körûen kiterjedt Szerbiában.

Vélhetõen a gyorsan változó gazdasági környezettel magyarázható, hogy
a Vajdaságban a legfontosabb munkaerõpiaci tulajdonság a rátermettség, a gya-
korlat, a rugalmasság, hiszen az utóbbi évtized egyik legfontosabb túlélési
stratégiájává vált a változó feltételrendszerhez történõ gyors igazodás. A gya-
korlatorientáltság különösen azoknál kapott nagyobb hangsúlyt, akik már
egyetemi, iskolai éveik alatt is részt vettek ilyen gyakorlati képzésben, s az
interjúk azt jelzik, hogy a korábbi évtizedekben ennek komoly hagyománya
volt Jugoszláviában.

A munkavállalók magyar nemzetiségi mivolta, vagy kétnyelvûségük szin-
te egyetlen válaszolónál sem jelent meg mint releváns szempont, ami azt jel-
zi, hogy a közel 10 éves háború sem tudta a korábbi évtizedekben kialakult
hétköznapok szintjén megjelenõ jó viszonyt szétrombolni a szerbek és
magyarok között. A különbségtétel hiánya az alkalmazás során arra is visszave-
zethetõ, hogy nem észlelhetõ munkakultúrában, mentalitásban különbség
a két nép között.

A nemzetközi izolációval magyarázható, hogy egyelõre még csak az el-
vek szintjén jelenik meg az angol vagy német nyelvtudás, vagy az informati-
kai készségek elõnye, a gyakorlatban ez még nem jelentkezik ugyanilyen in-
tenzitással.

A szakképzettségi preferencia a Vajdaságban:
• Képzettség (állami szférában elismert oklevél)
• Gyakorlati tapasztalat, rugalmasság
• Egyéb ismeretek, jártasságok: angol, német nyelvtudás, informatika

c) FELVIDÉK

Az 1990-es évek elején – még a közös csehszlovák államban – megkezdõ-
dött a kelet-európai országokra jellemzõ gazdasági szerkezetváltás, amely a két
ország szétválása után is folytatódott. A szlovák gazdaság az évtized közepétõl
évrõl-évre növekedett, azonban a konjunktúra felemás képet mutat: 15%-ot
meghaladó munkanélküliség, lassú és elhúzódó privatizáció, állandó egyensú-
lyi problémák, mindezt tetézték a gyakori kormányváltások, s a Meciar-kabinet
euro-atlanti integráció ellenes politikája.
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A bizonytalanságokkal tarkított gazdasági fejlõdés, a néhol külföldellenes
politika nem biztosított vonzó befektetõi klímát a külföldi – köztük a magyaror-
szági – befektetõk számára, aminek következtében a kelet-közép-európai orszá-
gok között egyik legalacsonyabb ilyen mutatóval rendelkezik Szlovákia: pl.
1997-ben a külföldi tõkebefektetések nagysága összesen 6 milliárd Ft (ugyanez
Magyarországon ekkor kb. 400 milliárd Ft) volt.

A külföldi befektetések további jellemzõje, hogy 90%-ban kisvállalkozás-
okra irányultak, nagy stratégiai vállalatok az 1990-es évek végéig nem kerül-
tek külföldi kézbe. A magyarországi befektetõkre is inkább a kisebb tõke kihe-
lyezéssel járó vegyes vállalati forma a jellemzõbb, a nagyobb tõkebefektetõk
közül az Egis, illetve a MOL említhetõ.

A gazdaság átalakulásával nõttek a társadalmi és területi különbségek,
a külföldi befektetõk által is generált dinamikus növekedés csak a fõváros
környékére és az északi, nyugati területekre jellemzõ, míg Kelet-Szlová-
kia – a csõdbe jutott Kassai Vasmûvel az élen – egyértelmûen a szlovák gaz-
dasági rendszerváltás vesztese, korszerûtlen iparral, 50%-os munkanélkü-
liséggel stb.

A munkanélküliség a keleti területek mellett a magyar nemzetiségûek
által lakott déli országrészeket sújtja leginkább, ahol nemcsak a jelenség
magas száma, hanem annak tartóssága is problémát jelent.

A munkaerõpiaci kereslet drasztikus átalakulása a szakképzés területén
követelte a legsürgõsebb átalakítást: megerõsödött a képzés gyakorlati oldala,
bevezették mindenütt az idegen nyelv tanítását, kialakult a munkaerõpiaccal
is kapcsolatban álló szaktanácsadás gyakorlata, nemzetközi programok hono-
sodtak meg, vagy ilyen tapasztalatokra épülõ kezdeményezések figyelhetõk
meg (pl. PHARE program keretében szakképzési reform kísérleti iskolák-
ban, „vállalkozásra nevelés”, CAD, technológiai fejlesztés).

A felsõoktatás terén is bõvült a képzés tartalmi és intézményi (pl. magán
és egyházi) kínálata, elõtérbe került az elhelyezkedés fontossága, ennek kere-
tében a Munkaügyi Minisztérium évente végez elemzéseket egyes szakokra
lebontva a diplomások elhelyezkedésérõl. A legjobb munkaerõpiaci pozíciók-
kal a végzettség alapján a diplomások rendelkeznek, közöttük a munkanélkü-
liség 2,7% volt 1997-ben.

A magyarság oktatási helyzetére általánosságban az alulreprezentáltság
jellemzõ, ennek a különbözõ iskolatípusokon belül eltérõ okai vannak: a II.
világháborút követõ kitelepítések következtében a felvidéki magyar értelmi-
ség eltûnése, a magyar lakosság falusi térségekben való összpontosulása,
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a magyar nyelvû iskolák népszerûtlensége, a magyar egyetem hiánya, illetve
a magyarországi képzés elszívó hatása.

Az oktatás és gazdaság közötti kapcsolatok a szocializmus idõszakában
elsõsorban a felsõoktatási intézmények finanszírozását, annak kiegészítését
segítették, a piaci szereplõk nem szakmai megfontolásokból, hanem inkább

„felsõbb utasításra” támogatták az egyetemeket. Ebbõl következõen a rend-
szerváltás idején a források beszûkülése és számos vállalat tönkremenetele az
oktatás támogatásának megszûnését jelentette. Az új típusú gazdasági-társa-
dalmi környezetben már kölcsönös elõnyökre és racionális megfontolásokra épülõ
kapcsolatok kialakulásának vagyunk tanúi: technológia, innováció közvetítése, dolgo-
zók továbbképzése az egyik oldalon, gyakorlatorientált képzés biztosítása (szakmai
gyakorlatok, vendégelõadók) a másik, az egyetemek oldalán.

Az interjúk tapasztalata alapján a vállalatok kapcsolata az oktatással leg-
több helyütt szakmai gyakorlatokra koncentrálódik, ami még nem feltétlenül
szakmai elõnyként, hanem régi bevett szokásként jelentkezik (sehol nem ta-
láltunk említést pl. arra, hogy alkalmaztak már olyat, vagy tervezik-e, akik ná-
luk jártak gyakorlaton, holott hangsúlyosan merült fel szinte mindenhol
a gyakorlat, tapasztalat fontossága). Az oktatással való kapcsolatkeresés legin-
kább az innovatívabb szakterületekre jellemzõ, itt kutatási együttmûködések is
megvalósulnak. A vállalati képzésekben csak eseti, egyéni jelleggel vesznek
részt oktatási intézmények, többen is beszámoltak arról, hogy megkeresték
konkrét oktatási, továbbképzési igénnyel az egyetemeket, azonban azok me-
reven elzárkóztak ettõl. A szlovákiai felsõoktatás akadémiai zártságát jellem-
zõ képbõl arra lehet következtetni, hogy a gazdasági környezet, a piaci szerep-
lõk szintjén már megjelenik az igény az oktatás-gazdaság újszerû kapcsolatá-
ra, azonban az oktatási szféra, elsõsorban a felsõoktatás még mereven elzárkó-
zik, tehát vélhetõen a közeledés akadályai inkább itt keresendõk. Ezt erõsíti
meg az is, hogy a kormányzati szerepvállalás ebben a folyamatban igen intenzív,
igaz ez ma még csak a jogszabályok szintjén jelentkezik, kiemelve a gazdaság és ok-
tatás kapcsolatának fontosságát, hangsúlyozva, hogy a képzési és
munkaerõpiaci elvárásokat összhangba kell hozni, azonban ilyen célokat szolgá-
ló jelentõs forrásokat nem biztosítottak erre. Ennek okai között lehet az ilyen típusú
nemzetközi, elsõsorban EU-s programok nagy száma (Tempus, Phare, Leonardo),
amelyek támogatása révén sikerült ilyen kezdeményezéseket megvalósítani.

Az elkészült interjúk alapján a szlovákiai szakképzettségi igényekre, illet-
ve a két szféra kapcsolatára általánosságban jellemzõ a kezdeti stádium: mind
a magyarországi tõkekihelyezés, mind a befektetés ösztönzés még annyira
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újszerû, hogy nincsenek általános tapasztalatok, a cégek jelen helyzetben pia-
ci pozíciójuk megszilárdításával vannak elfoglalva, s még nem építettek ki szé-
lesebb kapcsolatrendszert.

A cégek nagyságától, illetve profiljuk irányától függetlenül jelentõs hason-
lóságok mutatkoznak a humán erõforrás politikákban, ami mögött már feltéte-
lezhetõek a régióra jellemzõ gazdasági-társadalmi környezet sajátosságai: míg
a középfokú szakképzett munkatársaknál a végzettség, s az adott szakma isme-
rete a döntõ, a vezetõ beosztásban, ahol már kizárólag diplomásokat keresnek,
a végzettség csak egy szükséges minimumot jelöl.

A szakképzettségi igények, szempontok általános preferencia sémája:

Középfokú
szakképzés Felsõfok

Szükséges Elõnyt jelent

1. Szakképzettség
2. Készségek, isme-
retek: angol, infor-
matika

1. Diploma (mint szüksé-
ges minimum)
2. Államnyelv ismerete
3. Készségek, ismeretek:
angol, informatika
4. Magyar nyelv tudása

1. Adottságok (rugalmas-
ság, rátermettség)
2. Szakmai gyakorlat
3. Nemzetiség

Az interjúkból jól kirajzolódik, hogy a szlovákiai vagy magyarországi egyete-
mi diploma közötti egyenértékûség nem a két ország felsõoktatásának egyenlõ
mértékû elismertségi fokából adódik, hanem a már említett okokkal magyarázha-
tó. A konkrét rákérdezés után már kiderült, hogy a magyarországi felsõoktatás-
nak nagyobb a presztízse, ezt sokan azzal magyarázzák, hogy a 80-as években az li-
berálisabb, piacorientáltabb volt, s a nemzetközi tudományos életbe jobban be tu-
dott kapcsolódni a magyarországi felsõoktatás, s az ebbõl fakadó helyzeti elõnyét,
munkaerõpiaci szempontból (!) magasabb színvonalát meg tudta tartani. Adiplo-
ma minõségi kritériumainak kevésbé jelentõs voltából fakad, hogy a cégek vezetõi
sem a szlovákiai felsõoktatásról, sem a kihelyezett magyar felsõoktatásról szinte
semmilyen információval nem rendelkeznek, s mindezeket megerõsíti az az általá-
nos vélekedés, hogy teljes értékû diplomának fogadják el a nem akkreditált, illetve
nem honosított oklevelet, köztük a magyarországi diplomákat is.

Az államnyelv ismeretének fontossága oly mértékben triviális, hogy szin-
te említésre sem került a szakképzettségi igényeknél. Ennek fontosságára
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nem annyira a cégek, mint a szakképzõ intézmények körében történt vizsgálat
során derült fény, hisz a szlovák tannyelvû intézmények preferálásánál az egyik
leggyakoribb érv a könnyebb elhelyezkedés volt. Az államnyelvi oktatás elõny-
ben részesítése rávilágíthat arra is, hogy a nemzetiségi önazonosság tudat meg-
õrzése és racionális, egzisztenciális megfontolások egymást kizáró, vagy keresz-
tezõ volta esetén az egyéni érdekek, tehát az utóbbi preferálása a gyakoribb.

A diplomához hasonlóan mind a szakképesítésnél, mind a vezetõ beosz-
tásoknál az angol nyelv ismerete és az alapvetõ számítógépes ismeretek, jártas-
ságok elengedhetetlenek az elhelyezkedéskor.

A munkavállalók nemzetiségi mivolta egyértelmûen a legutolsó szem-
pontnak bizonyult, sok helyütt szinte nem is tartják számon, hogy ki milyen
nemzetiségû, s több helyütt alkalmaznak magyarul beszélõ szlovákokat is.
A diplomások alacsony munkanélküli rátájára és a munkaerõpiac – képzés
viszonylagos egyensúlyára utal, hogy – szemben más határon túli régiókkal –
Szlovákiában nem gyakori a túlképzettként történõ elhelyezkedés, azaz pl.
diplomásokat kizárólag szakmai vagy vezetõ beosztásokban alkalmaznak,
s nem figyelhetõ meg tömeges jelenlétük más – kevésbé kvalifikált, ám anya-
gilag elõnyösebb – munkakörökben.

d) KÁRPÁTALJA

A Szovjetunió felbomlása, valamint a rendszerváltás idõszaka hosszú és
mély gazdasági, politikai és társadalmi válságot idézett elõ Ukrajnában az
1990-es években. A piaci szabályok szerint mûködõ nyugati társadalmakhoz
képest Ukrajnára bizonytalan jogrend, minden szintet uraló korrupció,
különbözõ oligarchák uralma volt jellemzõ, mindezt tetézték a meg-megúju-
ló politikai válságok, valamint a nem ritkán hiperinflációval tarkított hosszan
tartó és mély gazdasági recesszió.

A külföldi befektetõk számára bizonytalan és kiszámíthatatlan terepnek
bizonyult Ukrajna, így nem meglepõ, hogy a térség államaihoz képest rendkí-
vül alacsony volt a külföldi invesztíciók száma és nagysága (a legjobb években
is alig haladta meg az 1 milliárd USA dollárt).

A külföldi befektetõket a hagyományos ipari ágazatok vonzották a legin-
kább: élelmiszeripar, vegyipar, belkereskedelem, gépészet és fémfeldolgozó
ipar, valamint a pénzügyi, biztosítási és nyugdíjbiztosítási ágazat.

Regionális szempontból a legtöbb külföldi tõkét a fõváros és környéke von-
zotta, az egy fõre számított külföldi tõkebeáramlás területi megoszlását tekint-
ve – 1997. évi adatok szerint – Kárpátalja az ötödik volt a 24 régióból.
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A privatizáció – a gazdasági háttér és a tõkehiány miatt – eddig mindenek-
elõtt a kis- és középvállalatokat érintette. Ukrajna függetlenné válása óta folya-
matosan Magyarország a legnagyobb külföldi befektetõ Kárpátalján.
A megye gazdaságába invesztált 26,8 millió dollárnyi tõkével, vagyis a Kárpát-
alján bejegyzett külföldi befektetések 20,6 százalékával Magyarország messze
az elsõ helyen áll.

Kárpátalja gazdasága – valamennyi ágazatát tekintve – mindmáig ala-
csony hatásfokú, mûszaki színvonalát és szervezettségét elmaradottság jel-
lemzi. A meglévõ városi ipar tönkrement, leépült, ez a vállalatok 70,5%-át
érintette a megyében, nagymértékben kihat a lakosság reáljövedelmének ala-
kulására, amelynek átlaga másfélszer kevesebb az ukrajnai átlagnál. Amint
egész Ukrajna, úgy Kárpátalja is a tulajdonváltás idõszakát éli. Az állami va-
gyon nagy része fokozatosan magántulajdonba megy át a kis- és nagyprivatizá-
ciók révén.

A külföldi befektetõket egy felmérés szerint leginkább az adórendszer fej-
letlensége, a külföldi befektetések védtelensége, a korrupció, a túlburjánzó
bürokrácia tartja vissza.

2000. elsõ negyedévében a munkanélküliség hivatalos aránya Ukrajna aktív
lakosságához viszonyítva megközelítõleg 4,5% volt, ugyanakkor a valós számot
a szakértõk 14%-ra becsülik. Az alacsony életszínvonal és kaotikus gazdasági-po-
litikai viszonyok egyre több magasan kvalifikált értelmiségit arra késztetnek,
hogy elhagyják az országot. Kárpátalja a munkanélküliség nagyságát tekintve Uk-
rajna 24 megyéje között jelenleg így is az elsõ helyet foglalja el.

A magyar kisebbség 75%-a kistelepülésen él, s az anyanyelvû képzési le-
hetõség hiányosságai miatt döntõen alacsonyabb társadalmi presztízsû foglal-
kozást ûz, ezáltal nagyobb mértékben ki van téve a munkanélküliség veszélyé-
nek, mint az ukrán vagy orosz nemzetiségû állampolgárok.

A munkaerõ-piaci kereslet és kínálat közötti egyenlõtlenség az oka az egy-
re jobban terjedõ munkásmigrációnak is. A vidék magyar lakosságának jelentõs
része számára a túlélést a jelenlegi helyzetben a határ menti kereskedelem
jelenti. Sokan vállalnak feketén mezõgazdasági idénymunkát a szomszédos
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A magyar férfilakosság jelentõs része az
év nagy részében különbözõ magyarországi építkezéseken dolgozik. (A szom-
szédos országokban fõként illegálisan munkát vállaló kárpátaljaiak számát
100-150 ezerre becsülik.)

A helyi magyarság alapvetõ megélhetési formája a mezõgazdaság. Ezen
belül a földmûvelés, állattenyésztés, élelmiszer-feldolgozás, piaci értékesítés.
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A síkvidéki régiókban élõ magyarok elõnyben vannak a hegyekben élõ ruszi-
nokkal, ukránokkal szemben, hiszen a földmûvelés területén kitörési lehetõ-
ségük van, ha átveszik a korszerû magyarországi, nyugati technológiákat,
gépesítik a háztáji munkát, mivel az élelmiszertermelés a legjelentõsebb és
legkifizetõdõbb ágazat ma is.

A magyarországi tõkebefektetõk általában volt állami üzemeket némi
technológiai fejlesztés révén alakítanak át kis és közepes vállalatokká. Sok eset-
ben nemcsak a gyártósor, az alkalmazottak, hanem a termelés piaca is ugyanaz
maradt: Oroszország. Ezen vállalkozások szakképzettségi igényeire szinte
egyöntetûen jellemzõ, hogy a külföldi érdekeltségek ellenére csakis kizárólag
helyi munkaerõvel, diplomásokkal dolgoztatnak, mert csak õk képesek a szétzilált
ukrajnai viszonyok között eligazodni. Ezért üdvözlik a helyi magyar felsõok-
tatás térnyerését, köztük a kihelyezett tagozatokat. Az interjúk alapján szin-
tén nagyon általános jelenség, hogy a helyi képzett munkaerõt Magyarországon
részesítik tovább-, illetve posztgraduális képzésben. Arra is történt említés, misze-
rint bizonyos magyarországi cégeknél megfigyelhetõ: „egyre tipikusabbnak szá-
mít, hogy Kárpátaljáról kivándorolt szakemberek magyarországi befektetõk oldalán
jelennek meg, akiknek jó terepismeretük és élõ kapcsolatrendszerük van”. Általánosság-
ban azonban inkább elmondható – más határon túli régiókban tapasztaltak-
hoz hasonlóan –, hogy a Magyarországon tanuló diákokat már nem tekintik
potenciális munkaerõnek, úgy tudják róluk, hogy nem térnek vissza szülõ-
földjükre. Ettõl függetlenül a rákérdezésünk nyomán kiderült, hogy egy
magyarországi cég számára a helyismerettel és kiváló kommunikációs kapcsolattal ren-
delkezõ Magyarországon végzett diplomás ideális munkaerõ lehetne.

A kárpátaljai magyar befektetõknél a magyar nyelvtudás általában alkal-
mazási feltétel, de ez általában azért említõdik kevésbé a jó szakemberek
ismérveinél, mert Kárpátalján egyre többen tanulnak meg az ukránok közül
is magyarul, így egyre kevesebb problémát jelent a nyelvtudás. Más világnyel-
vek ismerete vagy a számítógépes jártasság kevésbé fontosnak bizonyul.

A 2000. évben számos pozitív fejlemény is megfigyelhetõ: 5%-os GDP nö-
vekedés, az ország javuló megítélése a külföldi befektetõk szemében, stabilizá-
lódtak az árak, beindult a nagyprivatizáció. Ugyanakkor a növekvõ munkanél-
küliség és a külföldi tõke várható munkaerõ-piaci igényei komoly feladatok elé
állítják az oktatási rendszert, s mielõbb meg kell állítani a magasan képzett szak-
emberek, többek közt tanárok és oktatók nagyszámú kivándorlását.

A függetlenség kikiáltása óta Ukrajna oktatási rendszere nem ment át jelen-
tõs átalakuláson, bár bizonyos változások megkezdõdtek, azonban számos
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elemében még õrzi a szovjet rendszer merev, felülrõl irányított struktúráját.
Az oktatás-gazdaság kapcsolat korábbi jellemzõi figyelhetõk meg abban a rendelke-
zésben is, hogy a vállalatok, intézmények kötelesek munkahelyet vagy oktatá-
si-termelõ területet biztosítani a szakiskolák tanulói, hallgatói számára a terme-
lési képzés és szakmai gyakorlat elvégzése céljából.

A munkahely-biztosítás rendjét a kormány határozza meg. A szakiskolák
rendelkezhetnek egy vagy több ún. bázis vállalattal, egyesülettel vagy szerve-
zettel, amelyek számára közvetlenül képeznek munkaerõt.

A szakképzéshez hasonló rendelkezés biztosítja az elhelyezkedést a diplo-
másoknál is: az állam évrõl évre meghatározza az egyes képzettségi fokozatok
keretszámait és elvileg tanulmányi szerzõdés megkötésére kötelezi az állami-
lag finanszírozott képzésben résztvevõ hallgatókat.

Ez az intézmény ilyen formában a szovjet oktatási rendszer újjáélesztése,
amelyben a friss diplomásokat az egyetem, fõiskola befejezése után kötelez-
ték a kirendelt munkahely elfogadására. A végzõsök munkavállalásának elõse-
gítése céljából bevezetett szabályok értelmében az államilag finanszírozott
képzésben részesülõ hallgatók szerzõdéses kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a diploma megszerzése után három évig az egyetem által felajánlott
munkahelyen fognak dolgozni, ellenkezõ esetben meg kell téríteniük az okta-
tásukra fordított teljes összeget. Az oktatási intézmény pedig a minisztériu-
mokkal, közigazgatási szervekkel, intézményekkel (vagyis a megrendelõk-
kel) kötött megállapodások alapján köteles munkát felajánlani a végzõs hallga-
tóknak. Az elméletileg is kivitelezhetetlen szabályozás az általunk megkérde-
zett egyetemi oktatók elmondása szerint a gyakorlatban sem mûködik, az
interjúk során gyakran beszámoltak arról, hogy ezek a szerzõdések semmi ga-
ranciát nem jelentenek, s a vállalatok a gazdasági változásokra hivatkozva uta-
sítja vissza a jelentkezõt. Jellemzõ az is, hogy az oktatással foglalkozó szakembe-
rek egy része is még a régi szemlélet alapján közelít a probléma felé: egy javaslat
szerint az állami felsõoktatásban részesülõket kötelezni kellene néhány évig az
ukrajnai munkaerõpiacon maradásra, míg az önköltségesek már szabadon vá-
laszthatnának

A fentihez hasonló célt szolgálnak az oktatási-tudományos-termelõ
komplexumok: koordinálják a felsõoktatási intézmények, szervezetek és inté-
zetek közös tevékenységét, elõsegítik a szakember-képzés többfokozatú rend-
szerének bevezetését, biztosítják a tudományos mûhelyek és a termelõi hát-
tér hatékony kiaknázását, közösen végeznek tudományos-kutató munkát,
módszertani anyagokat dolgoznak ki. Egyes vélemények szerint ezek az
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intézmények is csak növelik az oktatási rendszer átláthatatlanságát, fokozzák
a felsõoktatás értékcsökkenését.

Mindezekbõl látható, hogy az oktatás-gazdaság kapcsolat nem a piac változó
követelményeihez rugalmasan alkalmazkodó intézményrendszert hozott létre,
hanem centralizált és bürokratikusan mûködõ szervezeteket, amelyek azon-
ban a piaci mechanizmusok közepette már egyre inkább mûködésképtelenné válnak.

Az oktatási tárca hangsúlyos funkciója az állami megrendelés kibocsátása
a felsõoktatás és szakképzés területén nem más, minthogy a minisztérium
egyértelmû állami reformpolitika hiányában akadályok és korlátozások útján pró-
bálja megtartani vezetõ szerepét. Emiatt a felsõoktatási intézmények nem tudnak
reagálni az üzleti élet szereplõi és a helyi közösségek igényeire, partnerként
bekapcsolódni a területfejlesztési feladatok teljesítésébe. A magán kezdemé-
nyezésû oktatási intézmények már sokkal rugalmasabbak ezen a téren, elég
csak a magyarországi támogatásból mûködõ beregszászi fõiskola korszerû
képzési kínálatára utalni.

A gazdasági és oktatási szféra valódi közeledését szolgáló európai támoga-
tásból létesülõ kezdeményezések még csak igen kezdeti, gyakorlatilag kísérle-
ti stádiumban vannak, Kárpátalján például egyik szereplõ sem említette ezek
(pl. European Training Foundation, Tempus, Újjászületés Nemzetközi Ala-
pítvány) mûködését.

Összefoglalás

1. A humánerõforrás-fejlesztés résztvevõi közül a képzõ helyek nagyobb
részében kialakult az igény az oktatásfejlesztés munkaerõpiaci tényezõinek érvénye-
sítésére. A felhasználók körében ugyanakkor ma még kevésbé tapasztalni a konk-
rét érdeklõdést.

2. Az oktatás-gazdaság kapcsolatépítésre a spontaneitás jellemzõ, többnyi-
re esetleges személyi kapcsolatokon és kezdeményezéseken alapul. Hiányoz-
nak ugyanis a rendszeres és átgondolt együttmûködések, a tartós, hatékony
információcserét biztosító szervezeti megoldások.

3. A határon túli magyarlakta régióknak ez a helyzete az európai, tenge-
rentúli és magyarországi humánerõforrás-fejlesztési tendenciákkal összevet-
ve különösen problematikus. Ugyanis a fejlett világ oktatási politikája a kép-
zés és gazdaság közti „új partnerség” jegyében a szellemi tõke versenyképes hasz-
nosításához koncepciózus programok szükségességét hangsúlyozza, melyek a kis- és
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középvállalkozások, illetve a multinacionális cégek vonzáskörébe emelik
a képzõ intézményeket.

4. Egy ilyen program a gazdasági tendenciák és munkaerõpiaci folyama-
tok folyamatos figyelemmel kísérésén és a visszajelzések kezelésén nyugszik.
Azonban még a munkaerõpiac igényeit érvényesíteni igyekvõ határon túli
magyar képzõ intézmények sem valósíthatják ezt meg a kellõ hatásfokkal,
ugyanis nem rendelkeznek használható információs háttérrel és kialakított menedzs-
ment-technikával.

5. A magyar érdekeltségû cégek viszonylag csekély érdeklõdést mutatnak
a képzési intézmények iránt: ezek színvonalát vegyesnek ítélik, ugyanakkor
velük kapcsolatban sem érdemi informáltságot, sem tudatos humánerõforrás-stratégi-
át nem tapasztalhatunk. Az elvárások megfogalmazása az általánosságok szint-
jén marad, ellentmondásos elemeket tartalmaz.

6. Információ-szolgáltatási és tartalmi szempontból is elégetlen a magyaror-
szági kormányzati segítõ szervezõdések és hivatalok nyilvántartásainak adatbázisa és
az érdemi munka esélyét megkérdõjelezi munkájuk összehangolatlansága.
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The demands of the investors and qualification realities
in the Carpathian basin

The conception of the economical development and the training strategies in
the Hungarian communities of the neighboring countries could have been consid-
ered separate subjects for research also some years ago. But today the connection
between education and economics became so tight, that now this separation would
be useless. The theoretical and empirical parts of the research which stands at the
basis of this study shows that this is not only the tendency of the well developed
world but also here in this Middle East European region is a daily problem and chal-
lenge.

The study deals with the educational needs of the Hungarian minorities in the
neighboring countries studying a new assumption system, unexamined until now.
Using the Hungarian minority’s educational system’s cultural and political-iden-
tity facts we tried to find the answer how can be understood the Hungarian educa-
tion in the medium of the practice of the training. We found out that between the
participants of the human resources development and in most of the training places
there developed a need for the development of the education using the facts of the
workforce market, but among the users there is a lack of interest until today. The
connection building of economics and education is characterized by spontaneity in
many cases it is build on personal connection and initiatives. There is a lack of well
thought and systematic collaborations, there do not exist institutional solutions for
an efficient and lasting communication.
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