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Kovács Anett Jolán 
 

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén 

keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben 
 

 

Bevezető  
 

Napjainkban az oktatás, a képzés a társadalmunk legfontosabb közügye. A tanulás 

felértékelődik. A tanulás ideje főként a felnőttkorra koncentrálódik, mivel egyrészt nem 

lehet mindent megtanítani a felnövekvő nemzedéknek, amire a későbbiekben szüksége 

lehet, másrészt a korábban megszerzett tudáselemek elavulnak, így szükséges az 

ismeretek folyamatos frissítése, fejlesztése (Farkas 2013a). 

Az „Oktatás és képzés 2020” stratégia négy fő célkitűzése között is szerepel az egész 

életen át tartó tanulás és mobilitás ösztönzése, valamint a hatékony és minőségi oktatás 

és képzés megteremtése (Farkas – Henczi 2013). 

2004 óta az Európai Unió által nyújtott támogatások nagymértékben kiegészítik a hazai 

forrásokat, amelyek az állam által meghatározott feladatok ellátását, fejlesztését 

célozzák. A csatlakozás kapcsán az oktatás és a képzés területe is előtérbe került, ezáltal 

hatalmas pénzügyi források nyíltak meg az ország számára. 2004-2006 között a Nemzeti 

Fejlesztési Terv Humánerőforrás Operatív Program, 2007-2013 között az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 

szerveződtek a felnőttképzésben képzési és integrációs programok, melyek célja a 

kompetencia fejlesztés és a foglalkoztathatóság javítása volt. 2011-ben a képzésben 

résztvevők 13%-a, míg 2012-ben 14%-a tanult EU-s támogatás keretében. 2013-ban 

jelentősen megnövekedett az uniós finanszírozású képzésekben résztvevők száma 

(Farkas 2013b). 

Jelen kutatásom középpontjában az uniós támogatásból megvalósuló képzésben 

résztvevő felnőttek álltak. Arra kerestem a választ, hogy milyen céllal, motivációval, 

elvárásokkal jelentkeztek a támogatott tanfolyamokra. A tanfolyam kiválasztása előtt 

milyen mértékben vették figyelembe a várható munkaerőpiacon való elhelyezkedési 

esélyeiket. 

Az 1. számú táblázat alapján megállapítható, hogy 2009 óta az első három helyen, mint 

képzés finanszírozó az EU, a munkáltató, illetve a természetes személy áll. 2013 óta 

pedig egyre jelentősebb mértékben jelenik meg a képzések finanszírozójaként az EU. Az 

OSAP 2013. évi adatai alapján 2013-ban 775 285 fő volt a képzésbe beiratkozottak 

száma. A költségviselés megoszlása szerint a legtöbben EU forrásból megvalósított 

képzésekben vettek részt (235 803 fő), a felnőttképzés második legnagyobb 
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finanszírozói a képzésbe beiratkozott természetes személyek voltak (234 887 fő), őket 

követték a munkáltatók, akik saját bevételeik terhére finanszírozták munkavállalóik 

képzéseit (207 674 fő) (OSAP 2014). 

2013-ban a képzésbe beiratkozottak száma meghaladta a 700.000 főt és az OSAP 2014-

es évi adatai alapján ez a szám 2014-ben tovább növekedett 851 992 főre. A képzésben 

résztvevőket költségviselő aktorok szerint csoportosítva a legtöbb, 382 093 fő EU 

forrásból szervezett képzésben vett részt, 255 318 fő munkáltatói finanszírozásból 

képezte magát, a harmadik helyen a természetes személyek álltak, 190 040 fővel (OSAP 

2015a). 

Az OSAP adatai alapján 2015. augusztus elejéig 304 716 fő volt a képzésbe 

beiratkozottak száma. A költségviselők szerint az első három finanszírozó az EU (126 

124 fő), a képzésbe beiratkozott természetes személyek (91 831 fő), és a munkáltatók 

(75 652 fő) (OSAP 2015b). 

1. táblázat: A felnőttképzésben való részvétel finanszírozási forrás szerint (fő) 

Év Képzésben 

résztvevők 

száma 

EU forrásból 

szervezett 

képzésben 

résztvevők 

száma 

Munkáltatói 

finanszírozásból 

/nem a szakképzési 

hozzájárulás 

terhére/ résztvevők 

száma 

A képzésbe 

beiratkozott 

természetes 

személyként 

résztvevők száma 

2009 503 380 35 313 143 152 149 697 

2010 685 877 123 363 193 489 152 674 

2011 745 204 99 793 249 478 179 923 

2012 631 280 83 462 274 589 193 350 

2013 775 285 235 803 207 674 234 887 

2014 851 992 382 093 255 318 190 040 

2015 (08.18-ig) 304 716 126 124 75 652 91 831 

(Forrás: Farkas 2013: 129) 

 

A kutatás célja 

 

Az adott kérdéskör azért került vizsgálatom fókuszába, mert az elmúlt időszakban 

jelentős mértékben megnövekedett az Európai Unió által finanszírozott képzések száma. 

A kutatás első fázisaként a cél az volt, hogy megismerjem, hogy a támogatott képzésben 

résztvevők mennyire tájékozottak a választott szakma munkaerő-piaci keresletét 

illetően, milyen céllal jelentkeznek a képzésre, a képzés sikeres befejezését követően 

milyen terveik vannak. További célom volt, hogy képet kapjak arról, hogyan 
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gondolkodnak a képzés hasznosulásával kapcsolatban a különböző korú, nemű, iskolai 

végzettséggel rendelkező felnőttek. 

A kutatás eredményei alapján bepillantást nyerünk, hogyan vélekednek a felnőttek a 

képzésekről, azok minőségéről, ugyanis ezekre vonatkozólag nem állnak 

rendelkezéseinkre adatok. Ahhoz, hogy a felnőttek hatékony és minőségi képzésekben 

tudjanak részt venni, megalapozott és tudatosan megtervezett képzések szervezésére van 

szükség, ami a véleményekre, motivációkra alapozva történik. 

A résztvevők válaszaiból arra következtethetünk, hogy a képzés hatékonyságát leginkább 

a személyi feltételek, az oktatók személye, szakmai felkészültsége, emberi hozzáállása 

határozzák meg, ezért kiemelten fontossá válik, hogy a megfelelő szakértelemmel és 

módszertannal rendelkező oktatókat kérjünk fel oktatásra. Az eredmények 

felhasználhatókká válnak a célcsoport kiválasztásakor, illetve a képzési kínálat 

kialakításakor, de az ismereteket hasznosíthatjuk a tananyagfejlesztés, tárgyi – 

módszertani feltételek kialakításában is. Így tervezhetőbbé és eredményesebbé válhatnak 

a tanfolyamok. 

 

 

A kutatás hipotézisei 

 

Kutatásom megkezdése előtt az alábbi hipotéziseket állítottam fel: 

 A támogatott képzésben résztvevők tudatosan választanak tanfolyamot. 

 A támogatott képzésben résztvevők többsége a képzés befejezését követően 

Magyarországon szeretne elhelyezkedni. 

 A kutatásban résztvevők szerint a képzés hatékonyságát a személyi 

feltételek határozzák meg a leginkább. 

 

 

A kutatás módszerei 

 

Kutatásom módszere strukturált kérdőíves lekérdezés. A kutatás olyan gazdaságilag 

aktív korú (18-64 éves) felnőttek körében zajlott le, akik támogatott felnőttképzésben 

vettek részt egy konkrét felnőttképzést folytató intézmény Csongrád megyei 

kirendeltségénél. „Felnőttképzésnek – a magyar jogi terminológia szerint – csak az 

iskolarendszeren kívül folytatott általános/ egyéb, nyelvi és szakmai képzéseket 

nevezzük.” (Farkas – Farkas – Hangya – Kovács – Kulcsár – Leszkó 2012: 9). 

A kérdőív első szerkezeti egységében a képzésben résztvevőkre vonatkozó kérdéseket 

tettem fel: a képzésben résztvevők nemére, korára, lakóhelyére és a képzési helyszínre, 

iskolai végzettségére és munkaerő-piaci státuszára vonatkozóan. 

A kérdőív második szerkezeti egységében az általuk választott képzésre vonatkoztak a 

kérdések: milyen jellegű, milyen időtartamú, milyen költségű tanfolyamon vettek részt. 
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A kérdőív harmadik egységében a képzés elvégzését követő hasznosulásra vonatkozó 

kérdések szerepeltek: mi volt a jelentkezés célja, milyen elvárásaik voltak a 

tanfolyammal kapcsolatban, hogyan látják az esélyeiket az elhelyezkedés terén a végzést 

követően, milyen terveik vannak a képzés után, szerintük melyek azok a tényezők, 

amelyek leginkább meghatározzák a képzés hatékonyságát? 

A lekérdezést követően az adatok kódolása, feldolgozása, elemzése SPSS statisztikai 

programmal történt. Az adatok vizsgálatakor gyakorisági megoszlást és kereszttábla 

elemzést végeztem. 

Kutatásomban a kérdőívek kitöltése anonim módon történt. A megkérdeztettek egy 

konkrét felnőttképzési cég által szervezett tanfolyamon vettek részt. A kérdőívet 117 fő 

töltötte ki, 11 nő (9%) és 106 férfi (91%). A 117 fő életkor szerinti megoszlását tekintve: 

10 fő 18-20 év közötti volt, 64 fő 21-30 év közötti, 20 fő 31-40 év közötti, 11 fő volt 41-

50 év közötti, 10 fő volt 51-60 év közötti és 2 fő nem válaszolt.  

 

 

A kutatás legfontosabb eredményei 

 

Munkaerő-piaci státusz szerint a kutatásban résztvevők több mint fele (60%) 

álláskereső volt, harmada pedig főfoglalkozású alkalmazott (34%). A kérdőívet kitöltők 

között volt még részmunkaidős alkalmazott, nappali tagozaton tanuló, illetve 

háztartásbeli. 
 

1. ábra: A kérdőívet kitöltök munkaerő-piaci státusz szerinti megoszlása (%) 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Életkor szerinti megoszlás alapján a legtöbb képzésben résztvevő a 21-30 év közötti 

korosztályból került ki. 
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2. ábra: Életkor szerinti megoszlás (%) 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A kutatás kérdéseire adott válaszok alapján, iskolai végzettség szerint a támogatott 

képzésekben jellemzően szakiskolai végzettséggel rendelkezők, illetve a 8 általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők vesznek részt. Az Európai uniós programok célja 

lehetőséget teremteni az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőknek arra, hogy 

átképezzék magukat vagy szakmát szerezzenek. 

 

3. ábra Iskolai végzettség szerint (%) 

 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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A kérdőívet kitöltök 88%-a (103 fő) állam által elismert OKJ szakképesítést adó– 

Hegesztő és anyagmozgató - illetve 12%-a munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges nem 

OKJ-s szakképesítést adó (14 fő) – ügyfélkapcsolati - képzésben vett részt. A válaszadók 

44%-a 1 - 3 hónap közötti képzésben, míg a válaszadók 33%-a 0,5 - 1 év időtartamú 

képzésben vett részt. 

A képzési költség jellemzően 201 - 500 ezer közötti (48%), illetve 101 - 200 ezer közötti 

(27%) összeg volt. 

A megkérdezettek arra a kérdésre adott válaszai alapján, hogy akkor is részt vettek 

volna-e az adott képzésben, ha nem lett volna támogatott a tanfolyam a résztvevők 

ötöde (21%) igennel válaszolt, közel fele (45 %) azonban nemmel. Akik támogatás 

nélkül is jelentkeztek volna a képzésekre, első sorban az elhelyezkedés reményében, 

másod sorban a szakma iránti érdeklődés miatt vettek volna részt. Akik erre a kérdésre 

nemmel válaszoltak, azok az egyéni önerő hiányával indokolták válaszukat, illetve azzal, 

hogy nem érezték szükségét egy újabb szakma megszerzésének. 

A következő kérdés arra irányult, hogy a válaszadók figyelembe vették -e a szakma 

választáskor az elhelyezkedési esélyeket. 

A válaszadók háromnegyede (74 %) vette figyelembe a jelentkezéskor, hogy az adott 

szakmára van -e a munkaerőpiacon kereslet, kevesebb, mint a negyede (19%) nem vette 

figyelembe, 5%-a csak részben vette figyelembe és 2%-uk nem válaszolt a kérdésre. Akik 

választásukat tudatosan hozták meg az első két legfontosabb tényezőnek a nagyobb 

elhelyezkedési lehetőséget, illetve a keresett szakmát jelölték meg.  

Azt is megkérdeztem a résztvevőktől, hogy miért egy Európai Unió által támogatott 

képzést választottak. A képzésre jelentkezők 42%-a jelölte meg, hogy saját maga nem 

tudná finanszírozni a képzési költséget, 27%-a adta azt a választ, hogy valamely fórum 

(munkaügyi központ/munkáltató/ ismerős) ajánlotta számára a képzést. A 

megkérdezettek 17%-a azért választott Európai Uniós forrásból finanszírozott képzést, 

mert a támogatott képzés számára minőségi garanciát jelent. 

Arra a kérdésre, hogy miért jelentkezett a képzésre a válaszadók 32%-a adta azt a 

választ, hogy a munkaerőpiacon való elhelyezkedés reményében jelentkezett a képzésre. 

A válaszadók negyede (25%) amiatt vállalta a tanulást, mert érdekli a szakma, a képzés 

tartalma. Többeket az motivált, hogy megszerezzék az első szakmájukat, illetve többen 

szerettek volna szakmát váltani.  

Arra is rákérdeztem, hogy amennyiben el fognak tudni helyezkedni, véleményük szerint 

milyen tényezőnek lesz köszönhető. Erre a kérdésre a válaszadók 25%-a válaszolt. A 

legtöbben az első helyen azt jelölték meg, hogy a választott szakma keresett szakmának 

minősül a munkaerőpiacon. 
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A kutatásban azt is felmértem, hogy a képzés befejezését követően milyen terveik 

vannak a felnőttképzésben résztvevőknek. A megkérdezettek több mint fele (52%) 

mielőbb szeretne elhelyezkedni, negyede (20%) külföldön szeretne munkát vállalni. A 

harmadik leggyakoribb válasz az volt, hogy tanulmányaikat tovább szeretnék folytatni. 

Érdemes a válaszokat annak tükrében is megvizsgálni, hogy mely életszakaszban milyen 

válaszokat adtak a megkérdezettek. A 2. táblázat adataiból kitűnik, hogy a legelső cél 

mindegyik korosztály számára az országon belüli elhelyezkedés. A 21-30 év közötti 

korosztály 61%-a maradna itthon, és 20%-a menne ki külföldre munkát vállalni, és 

mindössze 16%-uk választaná a továbbtanulást. A 31-40 év közötti kérdőívet kitöltők 

35%-a jelölte meg, hogy szeretne Magyarországon munkát vállalni, 25%-a pedig tanulni 

szeretne a képzést követően. Az 51-60 év közötti válaszadók több mint fele az 

országhatáron belül szeretne elhelyezkedni. 

 

2. táblázat A képzés befejezését követő tervek életkor szerint (%) 

Korosztály Mielőbb el 

szeretnék 

helyezkedni 

az országban 

Folytatni 

szeretném a 

tanulást egy 

másik képzés 

keretei között 

Saját magam 

szeretnék 

vállalkozást 

indítani 

Külföldi 

munka-

vállalás 

Nem szeretnék 

elhelyezkedni 

18-20 év 

közötti 

40 10 10 30 0 

21-30 év 

közötti 

61 16 9 20 2 

31-40 év 

közötti 

35 25 5 5 10 

41-50 év 

közötti 

36 18 18 36 0 

51-60 év 

közötti 

60 10 20 20 0 

Nem adta 

meg az 

életkorát 

50 50 0 0 0 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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A válaszadók 80%-a gondolja úgy, hogy a képzés során megszerzett tudást képes lesz 

hasznosítani, 3%-a szerint fog olyan területen dolgozni az élete folyamán, ahol hasznára 

lenne a megszerzett ismeret. A megkérdezettek 17%-a nem válaszolt erre a kérdésre. Az 

igen választ adók szerint annak, hogy a megszerzett tudást hasznosítani fogja elsősorban 

az az oka, hogy az oktatók nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, másodsorban, 

hogy színvonalas az oktatás, harmadsorban, hogy a képzés gyakorlatias, naprakész 

tudást ad. A nemmel válaszolók szerint, annak, hogy a megszerzett tudást nem tudják 

hasznosítani, az az oka, hogy korszerűtlen, elavult technikával dolgoznak az oktatók és 

hiányzik a kellő motiváció. 

Kutatásom egyik legfontosabb kérdése, hogy a képzésben résztvevő felnőttek szerint, 

mely tényezők határozzák meg a képzés hatékonyságát, a képzés által megszerzett tudás 

hasznosulását. A válaszadókat arra kértem, hogy rangsorolják a felsorolt tényezőket. A 

válaszadók többsége az első helyen az oktatók szakmai felkészültségét jelölte meg, a 

második helyen az oktatók emberi hozzáállását. A harmadik leggyakrabban megjelölt 

tényező a motiváló oktatási légkör, a negyedik a tanfolyam időtartama volt. Ötödikként a 

gyakorlatorientált képzés, a szakma gyakorlati részének megtanulása jelent meg a 

válaszok között. A tudás hasznosulását befolyásoló tényezők között megjelentek a 

képzés során átadott oktatási anyagok, segédanyagok, a gyakorlat során használt tárgyi 

feltételek, a változatos oktatási módszertár alkalmazása, a képzésszervezés minősége, a 

képzésben résztvevők hozzáállása, motivációja és a csoportlégkör is. A válaszadók 

kisebb része gondolják azt, hogy a képzés hasznosulása függ az otthoni tanulásra 

fordított időtől, a képzés során szerzett kapcsolati tőkétől, illetve az előzetes tudás 

felmérésétől és beszámításától.  

A kérdőívet kitöltő személyeket arra kértem, hogy 1-5 fokozatú skálán jelöljék meg, 

hogy a képzéssel kapcsolatban felsorolt elvárások milyen mértékben számítottak a 

képzésre való jelentkezéskor. A felsorolt tényezőket (színvonalas oktatás, gyakorlatias, 

naprakész tudás, partnerközpontúság, korszerű technika alkalmazása, nagy gyakorlati 

tapasztalattal rendelkező oktató, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező oktató, 

tájékozott, segítő képzésszervező) a képzésben résztvevők átlagosan 4-es szinten 

tartották fontosnak a képzésre jelentkezéskor. 

A 3. táblázat adataiból látható, hogy a támogatott képzésekbe bevont felnőttek legfőképp 

első szakmaszerzés, illetve átképzés miatt vesznek részt a programokban. A 

felnőttképzési tanfolyamokat végzők célja a szakma megismerése, a szakma 

megszerzése, illetve az elhelyezkedés. 
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3. táblázat A képzésre jelentkezés célja (fő - %) 

A képzésre jelentkezés lehetséges céljai fő % 

Szeretném megszerezni az első szakmámat 16 13,7 

Szeretnék szakmát váltani 15 12,8 

Szeretnék elhelyezkedni a munkaerőpiacon 37 31,6 

Érdekel a szakma/a képzés tartalma 29 24,8 

Munkahely megtartása céljából  11 9,4 

Hasznosan szeretném eltölteni a szabadidőmet 2 1,7 

Erre a tanfolyamra lehetett még jelentkezni 3 2,6 

Ismerősök/munkáltató/munkaügyi központ ajánlotta a képzést 12 10,3 

Támogatás révén, önrész befizetése nélkül szerezhetek egy szakmát 4 3,4 

A képzés kapcsán további kereset pótló juttatásokban részesülhetek 0 0 

A képzés helyben vagy a lakóhelyemhez közel van 2 1,7 

Intézmény hírneve 0 0 

Egyéb 1 0,9 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

 

Összegzés 

 

A kutatásom megkezdése előtt felállított hipotéziseim a következőkben igazolódtak: 

1. A támogatott képzésben résztvevők tudatosan választanak tanfolyamot. 

Tájékozottak a választott szakma munkaerő-piaci keresletét illetően. Első hipotézisem 

beigazolódott, hiszen a válaszadók háromnegyede (74 %) vette figyelembe a 

jelentkezéskor, hogy az adott szakmára van-e a munkaerőpiacon kereslet. A támogatott 

képzésekbe bevont felnőttek legfőbb célja az első szakmaszerzés, átképzés, a szakma 

megismerése, a szakma megszerzése, illetve az elhelyezkedés. 

2. A támogatott képzésben résztvevők többsége a képzés befejezését követően 

Magyarországon szeretne elhelyezkedni. A kutatásban megkérdezettek 90%-a a képzés 

befejezését követően Magyarországon szeretne elhelyezkedni. A második hipotézis 

részben igazolódott be, a képzést befejezők első tervei között szerepel a 
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munkaerőpiacon való elhelyezkedés (a megkérdezettek több mint fele (52%) mielőbb 

szeretne elhelyezkedni), de azon válaszadók csoportja is nagy, a válaszadók ötöde (20%) 

akik külföldön szeretnének munkát vállalni. A harmadik leggyakoribb terv a képzés 

befejezését követően, hogy a válaszadó tovább szeretnék folytatni a tanulást. 

3. A kutatásban résztvevők szerint a képzés hatékonyságát a személyi feltételek 

határozzák meg a leginkább. A kutatásban résztvevők válaszaik alapján a legtöbben úgy 

ítélik meg, hogy az oktatók szakmai felkészültsége, az oktatók emberi hozzáállása és a 

motiváló oktatási légkör azok a tényezők, amelyek a képzés hatékonyságát befolyásolják.  

 

 

A jövőbeli terveim 

 

Munkám másodelemzésekre, illetve empirikus kutatásokra épül. Terveim között 

szerepel még további, több lépcsőben történő lekérdezések folytatása. Az empirikus 

kutatás részét fogja képezni a strukturált kérdőíves lekérdezés mellett még a kérdőívet 

kitöltők körében mélyinterjúk és fókuszcsoportos interjúk készítése is, melyek célja 

elsősorban az lesz, hogyan tudnak a felnőttek a támogatott képzés során megszerzett 

tudással érvényesülni a munkaerőpiacon. Hogyan tudták hasznosítani a képzést 

sikeresen elvégzők a megszerzett tudást mindennapjaikban. 
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