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Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás 
rész idôs kép zé se i ben

Engler Ág nes

� A ta nul mány tár sa dal mi ne mi meg kö ze lí tés ben tár gyal ja a fel sô fo kú in téz mé nyek ben ta -
nu ló fel nôt tek ta nul má nyi jellegzetességeit.1 A fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben részt ve vô,
le ve le zô és es ti mun ka rend ben, va la mint táv ok ta tás út ján ta nu ló hall ga tók mo ti vá ci ó ját,
ered mé nyes sé gét vizs gál ja, va la mint az in téz mé nyi vis  sza csa to lást a vég zet tek vé le mé nye
alap ján. A vizs gá la ti ered mé nyek az Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft. Dip lo -
más ku ta tás 2010 fel mé ré sén ala pul nak. �

A ma gyar fel nőtt la kos ság rész vé te le a fel nőtt ko ri ta nu lás ban a nem zet kö zi át lag hoz (az Euró -
pai Uni ó ban 10% kö rü li) ké pest igen ala csony, mind ös  sze 3–4% kö rül moz gott az el múlt év -
ti zed ben. A nők Eu ró pa-szer te ak tí vabb ta nu lók nak bi zo nyul nak, még az igen ked ve ző ta nu -
lá si at ti tűd del bí ró skan di náv or szá gok ban is 10–15%-os el té rést ta lá lunk a nők ja vá ra a ta nu lás
kü lön bö ző mó do za ta it te kint ve (Europe in figures 2011). A for má lis ta nu lá son be lül a fel ső ok -
ta tás rész mun ka rend jé ben ta nu lók ada tai nem zet kö zi szin ten ös  szes sé gé ben nem mu tat nak nagy
tár sa dal mi ne mi kü lönb sé get, ha zánk azon ban azon or szá gok kö zé tar to zik (Hol lan di á hoz, Nor -
vé gi á hoz vagy Szlo vá ki á hoz ha son ló an), ahol vi szont szé les re nyí lik az ol ló, mi vel 10–12%-kal
több nő ta nul fel ső fo kon for má lis úton. Né hány or szág ban (pl. Né met or szág ban, Svéd or szág -
ban vagy Iz lan don) vi szont a fel nőtt fér fi ak van nak több ség ben a fel ső fo kú in téz mé nyek ben
(Education at a glance 2011).

Ma gyar or szá gon a 25–64 éves fér fi ak 3%-a, a nők 4%-a foly tat ta nu lá si te vé keny sé get
(Europe in figures 2011). A ta nu lá si mó do kat néz ve – va ló szí nű a kredencializmus (Collins,
1979) je len sé gé hez köt he tő en – mind két nem ese té ben az is ko la rend sze rű kép zé sek a ked velt
ta nu lá si mó do za tok. A KSH 2004-ben vég zett fel mé ré se sze rint a fel nőtt fér fi ak és nők fe le a for -
má lis utat vá laszt ja, na gyobb el té rés a 35–55 éve sek kö zött ta pasz tal ha tó, a nők ja vá ra. A fi a tal
kö zép ko rú ak nál a reintegrációval ma gya ráz ha tó a 4–5 szá za lék pont nyi el té rés, az idő seb bek nél
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1 A ta nul mány a Bo lyai Já nos Ku ta tá si Ösz tön díj tá mo ga tá sá val ké szült.
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a ház tar tás ban fel sza ba dult idő vel (Cser nyák et al., 2004). Az idő mú lá sá val csök ken a for má -
lis ta nu lás sze re pe, kü lö nö sen a fér fi ak nál, és az in for má lis ta nu lá si mó do za tok ke rül nek elő -
tér be: pél dá ul a 25–34 éves ta nu ló fel nőt tek har ma da for má lis kép zés ben vesz részt, a 45–54
éves kor osz tály ban már csu pán 5%, ugyan ak kor az in for má lis ta nu lás ban va ló rész vé tel 22%-ról
50%-ra ug rik. A fér fi ak ese té ben az is ko la rend sze rű és is ko la rend sze ren kí vü li ta nu lás tól való
el tá vo lo dás idő ben gyor sab ban tör té nik, mint a nők nél. 

A nők ta nu lá si ak ti vi tá sa min den kor cso port ban meg ha lad ja a fér fi a két, kü lö nö sen igaz ez
a 35–44 éves kor cso port ra. Ez va ló szí nű leg a nők mun ka erő-pi a ci reintegrációját kö ve tő is me -
ret gya ra pí tás nak kö szön he tő, mi vel a mun ká tól tá vol töl tött idő alatt a meg lé vő is me re tek és
kom pe ten ci ák gyen gül nek, el avul nak, kü lö nö sen ak kor, ha az inak tív évek alatt nem tör té nik
per ma nens ta nu lás. A gyer mek gon do zá si idő szak ban vég zett ta nul má nyok hasz nos sá ga nem -
csak a mun ka erő pi a con mu tat ha tó ki, mi vel a ma te ri á lis ho za mok mel lett je len tő sen nö ve li a ta -
nu lá si as pi rá ci ót, se gí ti az élet hos  szig tar tó ta nu lás szem lé le té nek el fo ga dá sát és al kal ma zá sát,
il let ve szá mos ha szon nal jár a ta nu lói kö zös ség ki ala ku lá sa men tén is (Engler, 2011). Ugyan -
ak kor meg le pő adat, hogy az inak tív nők igen ala csony arány ban kap cso lód nak be is ko la rend -
sze rű kép zé sek be, mind ös  sze 16%-uk (és eb ben nincs ben ne a ta nu ló és nyug dí jas inak tív né -
pes ség). A mun ká tól tá vol töl tött idő szak ban ugyan ezen gaz da sá gi lag inak tív fér fi ak nak vi szont
40%-a ta nul szer ve zett for má ban (Cser nyák, i. m.).

A ta nu lás for má lis mó do za ta it ked ve lő női nem a fel ső ok ta tás ban je len tős részt kép vi sel.
Az el múlt év szá zad kö ze pé től fo ko za to san nyílt meg a le he tő ség a női hall ga tók előtt a kü lön -
bö ző egye te mi és fő is ko lai stú di u mo kon. Az 1980-as évek re a tár sa dal mi ne mi ará nyok ki egyen -
lí tőd tek, majd a nők ke rül tek túl súly ba a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben. Bi zo nyos szem pont -
ból a fel ső ok ta tás ban a fér fi ak ke rül tek hát rány ba, a ne mek kö zöt ti egyen lőt len ség
meg mu tat ko zik a to vább ta nu lá si dön té sek ben és a tár sa dal mi mo bi li tás ban (Fényes–Pusztai,
2006). A nők fel ső ok ta tás be li túl sú lya eu ró pai je len ség, az Eu ró pai Unió or szá ga i ban át la go -
san 124 nő jut 100 fér fi hall ga tó ra, a fel ső ok ta tás ös  szes mun ka rend jét és kép zé si for má ját te -
kint ve (Key data on education in Europe, 2012, 84).

A fel ső ok ta tás hall ga tói kö zött ha zánk ban 2011-ben a nők ará nya 55%, ami a fel ső ok ta -
tás ban is ta pasz tal ha tó szeg re gá ció kö vet kez té ben egyes ka ro kon és sza ko kon je len tős el té rést
mu tat. Gon dol junk pél dá ul a szo ci á lis te rü le tek szak má i ra kép ző sza kok feminizálódására (hori -
zon tá lis szeg re gá ció), vagy a pe da gó gus pá lya al só sza ka szá ra fel ké szí tő óvó- és ta ní tó kép zők -
re (ver ti ká lis szeg re gá ció). Fé nyes (2011) stá tusz in kon zisz ten cia-vizs gá la tá ban ki mu tat ja a fel -
ső ok ta tás ban és a mun ka erő pi a con ta pasz tal ha tó szeg re gá ció ös  sze füg gé se it; az ered mé nyek
azt mu tat ják, hogy a nők ta nu lás ba tör té nő be fek te té sei a mun ka erő pi a con hos  szabb idő alatt
és ke vés bé té rül nek meg. A mun ka erő pi a con ta pasz tal ha tó, nő ket érő hát rá nyok, mint a ver ti -
ká lis és ho ri zon tá lis szeg re gá ció, az üveg pla fon je len sé ge, a bér hát rány vagy a ne ga tív diszk -
ri mi ná ció év ti ze dek óta jól mér he tő mó don je len van a fog lal koz ta tás ban (lásd er ről töb bek kö -
zött Koncz, 2004; Nagy, 2000; Blaskó, 2006).

A ne mek kö zöt ti egyen lőt len sé gek meg nyil vá nu lá si for má it Frey (2009) há rom prob lé ma -
kör be so rol ja. Az el ső a gyer mek vál la lás és mun ka vál la lás kér dé se, ami egyéb ként már a csa -
lád ter ve zés sza ka szá ban is kü lön bö ző stra té gi ák ki dol go zá sá ra ser ken ti a le en dő szü lő ket, figye -
lem be vé ve az adott gaz da sá gi és csa lád tá mo ga tá si vi szo nyo kat (Gábos, 2003; Spéder, 2001).
Sőt, a még ta nul má nya i kat foly ta tó fi a ta lok kö ré ben is tet ten ér he tő ez a gon dol ko dás an nak
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el le né re, hogy a csa lád ala pí tás sza ka szát jó val ké sőbb re da tál ják, mint a to vább ta nu lást vagy
a szak mai élet út meg kez dé sét (Engler, 2006). Az egyen lőt len ség má so dik prob lé ma kö re az is -
ko lá zott ság és fog lal koz ta tás kér dé se, az is ko lai vég zett ség emel ke dé sé vel ugyan is a fér fi ak -
nál va ló szí nű sít he tő in kább a fog lal koz ta tott ság és a mun ka nél kü li ség el ke rü lé se. To váb bi hát -
rányt je lent a ho ri zon tá lis és ver ti ká lis szeg re gá ció. A mun ka erő pi ac női ol da lá nak jel lem zői
nem csak a fér fi ak hoz va ló ha son lí tás ból adód hat nak, ha nem a nők „ön ként” vál lalt po zí ció vesz -
té sé ből is, vagy ahogy Elgarte (2010) fo gal maz, „sta tisz ti kai diszk ri mi ná ció” ered mé nye le het
a hát rá nyos hely zet kép. A nők töb bes sze rep vál la lá sá ból adó dó an ugyan is igye kez nek olyan
mun kát, po zí ci ót be töl te ni, ami ös  sze egyez tet he tő a csa lád ban vég zett te vé keny sé gük kel.
Árnyal hat ja to váb bá a ké pet az, hogy a nők mi lyen pri o ri tá so kat ál lí ta nak fel a szak mai és ma -
gán éle ti éle tük ben, az egyik le het sé ges ti pi zá lás ban be szél he tünk csa lá di kar ri er ről, mun ka erő-
pi a ci kar ri er ről és ket tős kö tő dé sű kar ri er ről (Koncz, 2006). 

A fel so rolt hát rá nyok el le né re azt lát juk, hogy a nők to vább ta nu lá si haj lan dó sá ga igen ma -
gas, és a ta nu lás ba tör té nő be fek te té se ket a ki sebb ho za mok és a hos  szú tá vú meg té rü lés el le -
né re vál lal ják. Kér dé sünk az, hogy a mun ka mel lett vég zett fel ső fo kú ta nul má nyok (mint hosz  -
szú tá vú, szá mos erő for rás be fek te té sét igény lő be ru há zás) te kin te té ben mi lyen tár sa dal mi ne mi
el té ré sek je lent kez nek. A nők ked ve zőbb ta nu lá si at ti tűd je alap ján azt fel té te lez zük, hogy a fo -
ko zott ta nu lá si ak ti vi tás mö gött erő tel jes mo ti vá ci ós kész let áll, ami jobb ta nul má nyi ered mé -
nyes ség re ve zet. Fel té te lez zük to váb bá, hogy a leg in kább nő ket érin tő csa lá di kö te le zett sé gek
is be fo lyá sol ják a ta nu lá si elő re ha la dást. Az ered mé nyes ség mel lett ki té rünk a ta nul má nyok
meg íté lé sé re, a fel ső ok ta tás ban el töl tött évek vé le mé nye zé sé re, ami ter mé sze te sen a vég zés óta
el telt há rom év táv la tá ban mó do sul hat a dip lo ma hasz no sí tá sá nak és a mun ka vég zés kö rül mé -
nye i nek fé nyé ben.

Az elem zés az Educatio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft. 2010-ben vég zett ku ta tá -
sán alapul.2 A Dip lo más ku ta tás 2010 vizs gá lat ban olyan dip lo má so kat ke res tek meg, akik álla -
mi fenn tar tá sú fel ső ok ta tá si in téz mény ben vé gez tek 2007-ben (N = 4511). A sze mé lyes le kér -
de zé sen ala pu ló stan dard kér dő íves ku ta tás ada ta i ból a nem tel jes idő ben vég zett vá lasz adó kat
emel tük ki, az elem szám 1715 fő. Az alminta elem zé se kor nem tet tünk kü lönb sé get a le ve le -
ző és es ti ta go za ton, va la mint a táv ok ta tás ban ta nu lók kö zött. En nek oka az utób bi két cso port
alul rep re zen tált sá ga a min tán be lül – 7-7%, míg a le ve le ző mun ka ren den ta nu lók 86%-át te -
szik ki a rész idős kép zé sű hall ga tók nak –, más részt az or szá gos át la got te kint ve is a le ve le ző
ta go za to sok ará nya a meg ha tá ro zó: ez 2010-ben 28%, szem ben az es ti ta go za to sok 1,4%-os és
a táv ok ta tás ban részt ve vők 4%-os ará nyá val (Fel ső ok ta tá si sta tisz ti kai ki ad vány 2009). Az el -
múlt tíz év je lent ke zé si ten den ci á ját te kint ve pe dig el mond ha tó, hogy 2001 és 2011 kö zött a két
ki sebb mun ka for má ban fo lya ma tos a lét szám csök ke nés, még a le ve le ző ta go za ton az év ti zed
kö ze pén ta pasz tal ha tó vis  sza esést kö ve tő en stag nál ni lát szik 26–27 ezer éven ként fel vett hall -
ga tó val (Educatio, 2012).
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A „fel nôtt ta go zat” ered mé nyes sé gi mu ta tói

Az elem zé sünk ben vizs gált ta nu lók min tá já nak ne mi ös  sze té te le az or szá gos ada tok hoz ha son -
ló an a nők fe lül rep re zen tált sá gát mu tat ja: a fel ső ok ta tás rész idős mun ka rend jé ben ta nu lók mint -
egy 60%-a nő (Fel ső ok ta tá si sta tisz ti kai ki ad vány 2009), a min tá ban ugyan ez 75%. A min tá -
ba ke rült vá lasz adók át lag élet ko ra a fér fi ak ese té ben ma ga sabb, 37 év, míg a nők nél 32 év.
Az or szá gos sta tisz ti kát te kint ve vi szont azt lát juk, hogy az el ső dip lo má ju kat szer ző nők egy -
ne gye de 30 év nél idő sebb, a fér fi ak nál ki sebb ez az arány, 15% kö rü li (uo.). Nem zet kö zi vi -
szony lat ban az el ső dip lo más nők egy ti ze de 30 év fe let ti, ez az OECD-átlag a fér fi ak nál 17%
(Education at a glance 2011). A vá lasz adók élet ko ra kap csán ér de mes meg em lí te ni a szü le té -
si év sze rin ti meg osz lást: a fér fi ak leg na gyobb szám ban 1983-ban szü let tek, míg a nők nél
a módusz 1980. A fi a tal fel nőt tek ma ga sabb vá lasz adá si haj lan dó sá ga mel lett eset leg gya na -
kod ha tunk ar ra, hogy a fi a ta labb kor osz tály ok ban a fent em lí tett ten den cia meg vál to zik, és a fér -
fi ak is fi a ta labb élet kor ban dön te nek a to vább ta nu lás mel lett.

Csa lá di ál la pot te kin te té ben mind két nem nél 60% kö rü li a há za sok ará nya, a gyer me ke -
sek ará nya azon ban a nők nél sok kal ma ga sabb (70% az 57%-kal szem ben). A gyer me kek száma
ha son ló an ala kul, 40% kö rü li az egy gyer me ket ne ve lők ará nya, 15%-os a nagy csa lá dos oké.
A meg kér de zet tek kö zül a fér fi ak in kább na gyobb vá ro sok ból ér kez tek, míg a nők kö zött több
kis te le pü lé sen élőt ta lá lunk. 

Az is ko lai élet utat te kint ve a kö zép is ko lai ta nul má nyok ra vo nat ko zó an a tech ni ku mi és
a szak kö zép is ko lai vég zett ség nél ta lá lunk je len tős el té rést, eze ket a fér fi ak ré sze sí tet ték in kább
előny ben. A fel ső fo kon szer zett szak tu dás az ok ta tás és mun ka vi lá gá ban egy aránt ta pasz tal -
ha tó ho ri zon tá lis szeg re gá ció je gye it hor doz za a min tán be lül is: nagy ará nyú női több ség jel -
lem zi a böl csész, a jo gász, az egész ség ügyi (de nem or vo si) te rü le te ken vég zet te ket, fér fi a kat
jel lem ző en a mér nök kép zés ben ta lá lunk.

A ta nul má nyi ered mé nyes ség re vo nat ko zó hi po té zis vizs gá la tá hoz fi gyel jük meg a ta nu lás -
hoz ve ze tő alap mo ti vá ci ót, amely va ló szí nű leg a to váb bi ta nu lás ra is ha tás sal van. Az összmintát
te kint ve el mond ha tó, hogy a fel ső fo kú ta nul má nyok meg kez dé sé ben sze re pet ját szó bel ső mo -
tí vum igen ma gas: a fel ső fo kú ta nul má nyok meg kez dé sét a vá lasz adók 63%-a a szak mai ér -
dek lő dés sel in do kol ta, lé nye ges el té rést ne mek sze rint nem ta lá lunk. Mes  sze emögött ma rad
a töb bi in dí ték, ami szin tén meg egye zik a két nem nél: va la men  nyi vel több mint egy ti zed ük vá -
la szol ta, hogy dip lo mát akart sze rez ni, ugyan en  nyi en je lez tek mun ka he lyi el vá rást, a töb bi le -
he tő ség el ha nya gol ha tó mér té kű. A le ve le ző ta go za tos hall ga tók erős pri mer mo ti vá ci ó ja más
ku ta tá sok ered mé nyei kö zött is meg fi gyel he tő (Forray–Kozma, 2009; Engler, 2011), an nak el -
le né re, hogy a nem ha gyo má nyos hall ga tók ra kü lö nö sen jel lem ző le het a kredencializmus 
(T. Kiss–Tábori, 2003) és a mo bi li tá si csa tor na ként funk ci o ná ló mun ka for ma (La dá nyi, 1994).
A fel ső ok ta tás fel nőtt hall ga tói ese té ben a szak mai ér dek lő dés, a ta nu lás sze re te te, a tu dás vágy
erő tel je sen je len van a to vább ta nu lá si dön té sek ben, úgy gon dol juk, er re az alap ra ér de mes még
in kább oda fi gyel ni az ok ta tói mun ka so rán. 

A ta nul má nyi ered mé nyes ség to váb bi vizs gá la tá hoz ered mé nyes sé gi mu ta tót hoz tunk lét re
olyan vál to zók alap ján, ame lyek a ta nul má nyi fo lya mat ra és az azt kö ve tő ta nu lá si haj lan dó ság -
ra vo nat koz nak. Ide tar to zik a fel ső fo kú ta nul má nyok be fe je zé sé nek si ke re, a ha lasz tá sok és pasz  -
szív fél évek, a meg szer zett kreditek szá ma, nyelv vizs ga ren del ke zés re ál lá sa. A fel ső ok ta tás ban
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el telt idő szak ered mé nyes sé gé hez tar to zó nak érez zük a to váb bi ta nu lás irán ti el kö te le zett sé get, ezért
a mu ta tó ki ala kí tá sá ban sze re pet ka pott a for má lis ta nu lás ba tör té nő tény le ges be kap cso ló dás a dip -
lo ma meg szer zé sét kö ve tő en, il let ve a to váb bi is ko la rend sze rű ta nu lás szán dé ka.

Az ered mé nyes sé gi mu ta tó ki ala kí tá sa so rán ös  sze vont in de xet al kot tunk, dichotóm vál -
to zók lét re ho zá sá val: az ere de ti leg elő írt kép zé si idő alatt be fe je zett vagy be nem fe je zett ta -
nul má nyok, nyelv vizs ga ren del ke zés re ál lá sa vagy nem ál lá sa a dip lo ma meg szer zé sé nél,
a vég zett szak hoz kap cso ló dó kép zé sen va ló rész vé tel vagy tá vol ma ra dás, újabb fel ső fo kú ta -
nul mány ter ve zé se vagy nem ter ve zé se. Az ál lam vizs ga és a dip lo ma kéz hez vé te le kö zött el -
telt át la gos idő 10,4 hó nap, ami a ha tár ér té ket je len tet te az ide vo nat ko zó vál to zó ki ala kí tá sá -
nál. A ta nul má nyi ered mé nyes sé gi mu ta tó a be vont vál to zók sze rint öt ér té ket vett fel, ahol az
el ső cso port ba tar toz nak azok, akik a leg job ban tel je sí tet tek eze ken a te rü le te ken, te hát a meg -
sza bott idő ben fe jez ték be ta nul má nya i kat, a kö ve tel mé nye ket tel je sí tet ték, a dip lo ma át vé telé -
nek sem volt aka dá lya, a vég zést kö ve tő en to vább ta nul tak és to vább ra is a fo lya ma tos ta nu lás
el kö te le zett jei. (A fel so rolt jel lem zők kö zül leg fel jebb egy nem vo nat ko zik rá juk.) A leg gyen gébb
mu ta tó val (5-ös cso port) ren del ke zők ese té ben min den te rül ten ta pasz ta lunk hi á nyos sá go kat. 

1. áb ra. Ta nu lá si ered mé nyes sé gi mu ta tó ne mek sze rint, % 

N = 1593 p<0,001

A vá lasz adók több sé ge a má so dik és har ma dik cso port ba tar to zik (2. cso port 49%, 3. 34%).
A leg jobb ered mé nyes sé get mu ta tó cso port a min ta 7%-át te szi ki, a leg ke vés bé ered mé nyes
cso port igen kis há nya dot al kot (0,6%), a szin tén gyen gébb tel je sít ményt nyúj tó 4. cso port
a min ta egy ti zed ét. Ne mi meg osz lást te kint ve a leg ered mé nye sebb cso port (n = 105) 58%-a nő,
42%-a fér fi. A 2., 3. és 4. cso port ban (n = 784, 544, 151) egy aránt a nők te szik ki a vá lasz adók
há rom ne gyed ét, a kis lét szá mú (n = 9) 5. szá mú cso port ban 3 nőt ta lá lunk. 

A rész idős mun ka rend ben vég zet tek min tá já ba ke rült nők túl sú lya mi att az 1. áb rán a fér -
fi ak és nők el osz lá sát tün tet tük fel az ered mé nyes sé gi cso por tok kö zött. A nők si ke res sé gé re
vo nat ko zó fel té te le zé sünk nem lát szik iga zo lód ni, mi vel a nők ki sebb há nya da (5%) ke rült a leg -
jobb hall ga tók cso port já ba, míg a fér fi ak egy ti ze de (11%). A má so dik, szin tén jól tel je sí tő cso -
port ba ha son ló arány ban ke rült a két nem (kö zel 50% mind két eset ben), a kö ze pe sen tel je sí -
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tők ka te gó ri á já ra a nők 36%-a, a fér fi ak 30%-a jut. A gyen gébb 4. cso port ba mind két nem kép -
vi se lői ha son ló arány ban ke rül tek be (9% kö rül), a leg ke vés bé ered mé nye sek kö zé in kább fér -
fi ak (de mind ös  sze 1,5% vs. 0,3%).

A ta nu lás si ke res sé gét be fo lyá so ló té nye zôk

Az ered mé nyek ből úgy tű nik te hát, hogy a mo ti vált, ma gas lét szá mú női hall ga tói tár sa da lom
nem bi zo nyul si ke re sebb fel nőtt ta nu lói kö zös ség nek. Leathwood (2006) az ön ve zé relt, önál -
ló ta nu lói tí pu sok ról ér te kez ve meg ál la pít ja, hogy a si ke res, füg get len (independent) fel nőtt ta -
nu lók jel lem ző en fér fi ak. Ez a ne mi at ti tűd ből fa kad, mi vel a cél irá nyult ság, a si ker ori en tált -
ság, az am bí ció maszkulin je gye ket hor doz. A nők vi szont igény lik a ve ze tést, a rend sze res
kon zul tá ci ót, a tár sas ta nu lást. Severiens és Ten Dam (1998) ta nu lá si stra té gi á val ös  sze füg gő
ku ta tá sai so rán meg ál la pí tot ta, hogy a nők sok kal in kább meg ol dá si min ták ban gon dol kod nak,
nyi tot tak más pers pek tí vák be fo ga dá sá ra, míg a fér fi ak sa ját ta nu lói fo lya ma tuk ra kon cent rál -
nak. A nők ala cso nyabb tel je sít mé nyét ma gya ráz hat juk te hát a ke vés bé ha té kony ta nu lá si
mód ra, ta nu lás szer ve zés re és ta nu lá si stra té gi á ra vo nat koz tat va.

A ma gya rá zat ke re sé se so rán kül ső té nye ző ket is be von ha tunk. Fel ve tőd het, hogy a nők
sok kal el fog lal tab bak, mi vel a ta nu lás és a mun ka mel lett a ház tar tás és a csa lád ko or di ná lá sa
is több let ter het ró rá juk. Ku ta tá sok sze rint a nők 30%-kal több mun ka időt tud hat nak ma gu ké -
nak, mi köz ben mint egy 170% több let tel já rul nak hoz zá a bü dzsé hez ott ho ni fi ze tet len mun ká -
juk kal (Frey, 2001). Min tánk ra vo nat ko zó an a ház tar tás ban el töl tött idő ről ugyan nem tu dunk
kö vet kez te tést le von ni, de fi gye lem be ve het jük a csa lá di ál la po tot és a csa lád nagy sá gát, fel -
té te lez ve a gyer mek kel ren del ke zők kö töt tebb ide jét. A vá lasz adók kö ré ben a nők kö zött je len -
tő sen ma ga sabb a gyer me ke sek ará nya (70%, míg a fér fi ak nál 57%), ami in do kol hat ja a fér -
fi ak ered mé nyes ta nul má nyi pá lya fu tá sát a ma ga sabb ta nu lá si idő rá for dí tás le he tő sé gé vel.

Vá ra ko zá sunk tól el té rő en ép pen a for dí tott kép raj zo ló dik ki. A 2. áb rán ne mek sze rin ti
bon tás ban lát juk is mét az ered mé nyes ség sze rint ki ala kult cso por to kat, ez út tal fel tün tet ve
a csa lá di kö rül mé nye ket. Az 1. és 2. cso port ba tar to zó, leg ered mé nye sebb nek mond ha tó hall -
ga tók kö zül azok emel ked nek ki, akik nek gyer me kük van, kü lö nö sen igaz ez a fér fi ak ese té -
ben. Amen  nyi ben csak a fér fi a kat ha son lít juk ös  sze, a gyer me ke sek ös  szes sé gé ben si ke re sebb -
nek mond ha tók, a gyer mek te len fér fi ak nál né mi leg ma ga sabb arány ban je len nek meg
a leg si ke re sebb, 1. cso port ba tar to zók. A nők nél ez utób bi nem mond ha tó el, vi szont a gyer -
mek te le nek ke vés bé bi zo nyul tak ered mé nyes nek. 

A két nem kép vi se lő it ös  sze ha son lít va lát ha tó, hogy a gyer me kes fér fi ak va la men  nyi vel
job ban tel je sí tet tek a gyer mek kel ren del ke ző női hall ga tók hoz ké pest, ami ből kö vet kez tet he -
tünk a fér fi ak ko ráb ban em lí tett elő nyös hely ze té re. A gyer me ket nem ne ve lő fér fi ak és nők kö -
zött egy ér tel mű en a fér fi ak ja vá ra bil len a mér leg, amit vi szont ke vés bé ma gya ráz ha tunk a tra -
di ci o ná lis csa lá di sze rep meg osz tás sal. 

A fér fi ak si ke res ta nu lói pá lyá ja te hát ös  szes sé gé ben nem in do kol ha tó a nők ott ho ni fel -
ada ta i nak el vég zé sé ből fa ka dó hát rá nyok kal. A gyer me ket ne ve lők ese té ben fel ve tőd het
a család nagy sá gá nak a kér dé se, mi vel a gyer me kek szá má nak emel ke dé sé vel fel té te lez het jük
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a ta nu lás ra for dí tott erő for rás ok gyen gü lé sét. A 3.ábrán ki raj zo ló dó osz lop di ag ra mok ta nul sá -
ga sze rint azon ban a ta nu lás ered mé nyes sé gét egy ál ta lán nem be fo lyá sol ja a csa lád ban ne velt
utó dok szá ma. Az egy, a ket tő, a há rom vagy több gyer mek ről gon dos ko dó szü lők is ko lai tel -
je sít mé nye ha son ló szin ten mo zog, min den csa lád tí pus ese té ben a vá lasz adók kö rül be lül fe le
igen jól tel je sít a ta nu lói élet pá lyá ján. A gyen géb ben sze rep lő (4. cso port ba tar to zó) egy ko ri hall -
ga tók csu pán egy ár nya lat nyi val van nak töb ben a nagy csa lá dos ok kö zött. 

2. áb ra. Ta nul má nyi ered mé nyes ség ne mek és utó dok sze rint,% 

N = 1589 p<0,016

3. áb ra. Ta nul má nyi ered mé nyes ség a gyer me kek szá ma sze rint, %

N = 1050  p<0,001

Mind eb ből le von hat juk azt a kö vet kez te tést, hogy a csa lá di ál la pot (ért ve ez út tal ez alatt
a gyer me kek je len lét ét vagy hi á nyát) és a csa lád nagy sá ga nem hát rál tat ja a fel nőtt ko ri ta nu -
lást, a mun ka, ta nu lás és csa lád há rom szög ében nem okoz hang súly el to ló dást vagy ener gia vesz -
te sé get. Sőt, a gyer mek mel lett ta nu lók ta nul má nyi ered mé nyes sé ge és haj lan dó sá ga ma ga sabb
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szint re ke rült. Blair és mun ka tár sai (1995) kü lön bö ző el mé le te ket vizs gál nak, ame lyek a fel -
nőt tek élet út já val és ta nu lói pá lya fu tá sa i val kap cso la to sak. Az Aslanian és Bricknell (1980) által
fel ál lí tott hét át me ne ti idő szak ra hi vat koz va ki mu tat ják, hogy a csa lád dal kap cso la tos élet ese -
mé nyek (há zas ság, gye rek szü le tés, gye re kek is ko lá ba lé pé se stb.) ko moly be fo lyás sal bír nak
a fel nőt tek ta nu lói ak ti vi tá sá ra. Az öt ven fel vett in ter jú ta nul sá ga vi szont az, hogy nem le het
egy ér tel mű ka te gó ri á kat fel ál lí ta ni. A kis gyer mek mel lett ta nu lók kö zül pél dá ul né há nyan „me -
ne kül nek” az ott ho ni ru tin fel ada tok elől a ta nu lás ba, míg má so kat a gyer mek gon do zá si kö tött -
sé gek ép pen tá vol tar ta nak a for má lis kur zu sok tól.

A csa lád mel lett ta nu lók ered mé nyes sé ge mö gött meg hú zód hat az az in for má lis úton el -
sa já tí tott tu dás és ké pes ség, ami ugyan a csa lá di élet ben hasz ná la tos el ső sor ban, de jó té kony
ha tás sal bír a ta nu lás szer ve zés re. A fel nőt tek ho zott tu dá sá nak és kom pe ten ci á i nak el is mer te -
té si fo lya ma tá ban kü lö nös hang súlyt fek tet nek a nonformális és az in for má lis úton szer zett tu -
dás ra, ezen be lül a mun ka he lyi ta pasz ta la tok be épí té sé re (lásd Derényi–Tót, 2011).
Abrahamsson (1984) a fel ső ok ta tás fel nőtt részt ve vői kap csán ezen túl me nő en hang sú lyoz za
a csa lá di élet ben meg szer zett ké pes sé gek és kész sé gek fel hasz ná lá sá nak szük sé ges sé gét, mivel
a ne héz sé gek mel lett (gye rek el he lye zés, idő be osz tás stb.) előnyt is je lent a ma gán élet szer ve -
zé se köz ben ki ala kult jár tas ság. A spon tán, struk tu rá lat lan mó don vég be me nő in for má lis ta nu -
lás egyik szín te re a csa lád (Coombs, 1985), de az ef faj ta tu dás és ké pes sé gek gyak ran ész re -
vét len el sa já tí tá sa nem csak a szár ma zá si csa lád ban el töl tött évek szo ci a li zá ci ós fo lya ma ta so rán
va ló sul hat meg. Meg győ ző dé sünk sze rint a fel nőt tek ta nu lá si ered mé nyes sé gé ben, ha té kony -
sá gá ban sze re pet kap a sa ját csa lád. Ez alatt ért het jük egy fe lől a ta nu lá si hát tér biz to sí tá sát, ami
le het tá mo ga tó és ösz tön ző, más fe lől a csa lá di élet ben fo lyó te vé keny sé gek a na pi ru tin ré sze -
ként ka ma toz tat ha tók a fel nőtt ko ri ta nu lás so rán. A ter ve zés és szer ve zés, ko or di ná lás, lo gisz -
ti kai fel ada tok, idő be li üte me zés a csa lá dok min den nap ja i nak ré sze, amely gya kor la tok és ta -
pasz ta la tok in teg rál ha tók a ta nu lá si fo lya mat ba. A ta nu lás egyik sar ka la tos pont ja az idő
he lyes be osz tá sa, a csa lá dos fel nőtt ta nu lók nál va ló szí nű sít he tő a ren del ke zés re ál ló idő ha té -
ko nyabb ki hasz ná lá sa, ugyan így fel té te lez he tő az ered mé nyes ta nu lás hoz ve ze tő ta nu lá si stra -
té gi ák tu da to sabb meg al ko tá sa.

Szak mai és tár sa sá gi ta nu lói kö zös sé gek

A Dip lo más pá lya kö ve tés 2010 vizs gá lat so rán fel ve tő dött az a kér dés, va jon az alumnuszok
és alumnák men  nyi re elé ge det tek a fel ső ok ta tás kü lön bö ző szeg men se i vel, az ok ta tás ra, az ok -
ta tók ra és az in téz mé nyi jel lem zők re vo nat koz tat va. A vizs gált kér dés kör szem pont já ból
azért fon tos egy pil lan tást vet ni a vis  sza csa to ló kér dés sor ra, mert a hall ga tók ered mé nyes sé -
gé nek meg íté lé sé ben sze re pet játsz hat, hogy az egy ko ri hall ga tók meg íté lé se sze rint mi lyen
ha té kony ság gal, mi lyen kö rül mé nyek kö zött, mi lyen ta nu lói kö zös ség ben ment vég be a ta nu -
lá si fo lya mat. 

A fel ső fo kú ta nul má nyok meg íté lé sé ben ne mek sze rint két eset ben ta lál tunk szig ni fi káns
el té rést. A vég zés utá ni el he lyez ke dés se gí té se, va la mint a ké sőb bi ér vé nye sü lés so rán hasz no -
sít ha tó kap cso la tok ki épí té sé nek le he tő sé gét egy aránt a fér fi ak ér té kel ték ma ga sabb ra (p = 0,04
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és 0,004). Mind két vál to zó szo ro san kö tő dik a dip lo ma mun ka erő-pi a ci kon ver tá lá sá hoz, de nem
a meg szer zett szak tu dás ka ma toz ta tá sa ér tel mé ben. A fel ső fo kú ta nul má nyok ide je alatt meg -
szer zett el mé le ti és gya kor la ti tu dást, kom pe ten ci ák fej lesz té sét, ezek al kal maz ha tó sá gát
ugyan is mind két nem kép vi se lői összes sé gé ben ma gas ra ér té kel ték (3,7 és 4,5 ér té kek kö zött
öt fo kú ská lán). Ér de kes mó don a rész idős kép zés ben részt ve vők nél is meg je le nik a fel ső fo -
kú in téz mé nyek fe lé tá masz tott igény, hogy az el he lyez ke dés ben konk rét se gít sé get nyújt sa -
nak. En nek ér té ke lé se a nők nél a kö ze pes át la got sem ér te el – úgy tű nik, hogy ők töb bet vár -
nak a fel ső fo kú in téz mé nyek ilyen jel le gű szol gál ta tá sa i tól. Meg kell azon ban je gyez nünk, hogy
az egye te mek ál tal szer ve zett ál lás bör zé ken leg na gyobb részt a tel jes kép zés ben ta nu lók vesz -
nek részt, ők sem ma gas arány ban (10% alatt). 

A mun ka erő-pi a ci bol do gu lás ban a fel ső fo kú in téz mény ál ta lá ban nem ilyen di rekt mó don
se gí ti rész idős, mun ka ta pasz ta lat tal több nyi re ren del ke ző vég zett je it. A szük sé ges tu dás és ké -
pes sé gek át adá sa mel lett az aka dé mi ai kö zös ség ben szü le tett kap cso la tok je len tős sze re pet kap -
hat nak a tu dás gya kor la ti fel hasz ná lá sá ban és a ta nu lás hoz va ló vi szony ban (Heuser, 2007).
A ké sőb bi ér vé nye sü lés so rán hasz no sít ha tó kap cso la tok ki épí té sé nek le he tő sé gét szin tén
a fér fi hall ga tók ra gad ták meg, fel té te lez he tő en ese tük ben a kap cso lat épí tés cél tu da to san zaj -
lott. Kür tö si (2008) ku ta tá sá ból ki de rül, hogy a fér fi ak in kább tart ják eti kus nak a kap cso la tok -
ból szár ma zó szak mai elő re lé pést, mint a nők. Fo gal maz ha tunk úgy is, hogy a fér fi ak szak mai
ta nu lói kö zös sé get, a nők tár sa sá gi ta nu lói kö zös sé get épí tet tek ki fel ső fo kú ta nul má nya ik ide -
je alatt. 

Ér de mes meg vizs gál ni ezek nek a ta nu lói kap cso la tok nak a to vább élé sét. Az erős szig ni -
fi káns ös  sze füg gé sek alap ján (p = 0,000) úgy tű nik, hogy a fér fi ak ese té ben fel té te le zett szak -
mai jel le gű kap cso la tok ke vés bé bi zo nyul nak tar tós nak: a nők 85%-a, a fér fi ak két har ma da ápol -
ja cso port tár sa i val az is me ret sé get. A vá lasz adók kö ré ben igen ma gas nak mond ha tó
kon tak tus igény a nők nél in kább ölt ba rá ti jel le get (58%-uk ese té ben), de a fér fi alumnuszok
fe le szin tén ezt je löl te. Ki zá ró la gos mun ka- (szak mai) kap cso lat ban egyik nem kép vi se lői sem
áll nak je len tős mér ték ben (fér fi ak 5%, nők 3%). A töb bi meg kér de zett mind ba rá ti, mind szak -
mai jel le gű kap cso lat tar tást je lölt meg (fér fi ak 45%, nők 40%). 

Mind eb ből ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy a ta nul má nyok ide je alatt a fér fi ak ban tu da tos kap -
cso la ti tő ke épí té se zaj lott, de ezek fenn tart ha tó sá ga ke vés bé erős. Ez ma gya ráz ha tó a bourdieu-i
tár sa dal mi tő ke-fel fo gás sal, ahol az ön ér dek-ér vé nye sí tés men tén ki ala kult moz gó sít ha tó 
kap cso la tok há ló já nak nagy sá ga ha tá roz za meg a bir to kolt tő ke nagy sá gát (Bourdieu, 1983).
Ezt je lez he ti az a tény is, hogy a ma gyar fér fi ak ra jel lem ző a szé les ba rá ti kör, akik jel lem ző -
en a köz vet len kol lé gák kö zül ke rül nek ki, ugyan ak kor bi zal mas ba rá ti kap cso la tok ról in kább
a nők szá mol nak be (Albert–Nagy, 1999). A ta nul má nyok be fe je zé sét kö ve tő en lát juk, hogy
a szak mai ol dal a fér fi ak ol da lán ma rad va la men  nyi vel erő sebb, de az el té rés nem meg ha tá ro -
zó, te hát a fenn ma radt kap cso la tok in kább tár sa sá gi jel le get öl te nek, il let ve fel la zul nak. Fon -
tos ada lék, hogy a fér fi ak a nők höz ké pest va la men  nyi vel na gyobb arány ban vál tot tak mun ka -
he lyet a vég zést kö ve tő en (26% versus 21%), amit elő se gít he tett a fel ső ok ta tás ban szer zett
kap cso la ti tő ke gya ra po dás is, de az új mun ka he lyet ke re sők kö zött is in kább fér fi a kat ta lá lunk
(25%, nők ese té ben 21%). 

A fel ső fo kú ta nul má nyok meg íté lé sét ered mé nyes ség sze rint is meg vizs gál tuk. Az ered mé -
nyek ből ki tű nik, hogy a leg ered mé nye sebb cso port ba tar to zó hall ga tók bi zo nyul tak a leg kri ti ku -
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sabb nak: a töb bi cso port hoz ké pest min den te kin tet ben alul ér té kel ték a fel ső fo kú ta nul má nya ik
alatt ta pasz tal ta kat. Leg in kább a gya kor la ti kép zés ben érez tek hi á nyos sá go kat, amit kö ze pes re ér -
té kel tek (3,1), míg a töb bi cso port ese té ben 3,6 és 3,8 kö zött sze re pel az át lag. Továb bi na gyobb
kü lönb ség a ta ná rok se gí tő kész sé ge meg íté lé sé ben áll fenn, ahol 3,8 a leg ered mé nye sebb cso port
át la ga, míg a töb bi ek nél 4,2–4,4 kö zött mo zog. Az el ső há rom cso port nál meg fi gyel he tő, hogy
mi nél rosszabb ered mé nyes sé gi mu ta tó val ren del kez nek a hall ga tók, an nál ked ve zőb ben ítél ték
meg a fel ső ok ta tás ban fo lyó mun kát. Az utol só két cso port nál vis  sza for dul a gör be, vi szont a leg -
gyen gébb cso port ér té ke lé se nem esik alá az el ső cso por té nak két ki vé tel től el te kint ve: a vég zés
utá ni el he lyez ke dés se gí té se és a ké sőb bi ér vé nye sü lés so rán hasz no sít ha tó kap cso la tok ki épí té -
sé nek le he tő sé ge is mét víz vá lasz tó ként je le nik meg. A kis lét szá mú cso port ba tar to zók in kább fér -
fi ak, itt a ko ráb bi nem re vo nat ko zó ma gya rá za tok te hát nem re le ván sak. Ér de kes, hogy ér té ke -
lé sük alap ján si ker te len sé gü ket nem a kép zés szín vo na lá nak, az ok ta tók mun ká já nak vagy az
is me re tek al kal maz ha tó sá gá nak tu laj do nít ják, sőt, ez utób bit ők igen ma gas ra ér té ke lik (4,7, szem -
ben a 4-es és az alat ti át la gok kal). Úgy tű nik, ők al kot ják azt a ma rok nyi hall ga tói cso por tot, akik
va la mi lyen ok ból tel je sen ki ma rad tak a ha té kony szak mai kap cso la tok ból. 

Ös  szeg zés

A fel ső ok ta tás ban ta nu ló fel nőt tek tár sa dal mi ne mi szem pon tú vizs gá la tá ban a ta nul má nyi ered -
mé nyes sé get ele mez tük olyan hall ga tók nál, akik rész idős kép zé sek ben vet tek részt a meg ke -
re sés előtt há rom év vel. Az ered mé nyes sé gi mu ta tók meg al ko tá sá nál olyan vál to zó kat vet tünk
fi gye lem be, ame lyek a ta nul má nyi tel je sít ményt és a ta nu lá si haj lan dó sá got mér ték. Az ered -
mé nyes ség sze rint ren de ző dött hall ga tói cso por tok ne mi ös  sze té te le a várt nál el té rő mó don ala -
kult, mi vel a for má lis kép zé sek ben, kü lö nö sen a fel ső ok ta tás rész idős kép zé se i ben fe lül rep re -
zen tált női nem a fér fi ak hoz ké pest nem mu ta tott ked ve zőbb ta nu lói elő re ha la dást. Ezt az el té rő
ta nu lói stra té gi ák kal és a ha gyo má nyos ne mi sze re pek kel kí sé rel tük meg ma gya ráz ni.

A ta nul má nyi ered mé nyes ség hez tar to zó szeg mens nek érez tük a hall ga tók ok ta tás sal kap -
cso la tos vé le mé nyét, mi vel a ta nu lá si kör nye zet ben va ló el iga zo dás be fo lyá sol hat ja az ott folyó
mun kát. A fel nőtt hall ga tók ál ta lá nos elé ge dett sé ge mel lett az elő ző ek hez ha son ló an meg ál la -
pít hat juk, hogy a fér fi ak a fel ső ok ta tás vi lá gá ban is cél ori en tált nak bi zo nyul tak. Az aka dé mi -
ai mi liő szá muk ra in kább szak mai kap cso la tok ki ala ku lá sát je len tet te, míg a nők hos  szabb távon
mű kö dő tár sa sá gi kö zös sé gek tag jai.

A vizs gá lat so rán ki bon ta ko zó na gyon fon tos, to váb bi vizs gá la to kat igény lő ered mény, hogy
a csa lád po zi tí van be fo lyá sol ja a ta nul má nyi pá lyát. Vá ra ko zá sunk kal el len tét ben ugyan is
a gyer mek mel lett ta nu lók si ke re sebb nek mond ha tók gyer mek te len tár sa ik nál, a fér fi ak nál és
nők nél egy aránt. A gyer me kek szá ma sincs ha tás sal a ta nu lá si ered mé nyes ség re, a nagy csa lád -
ban élő fér fi ak és nők nem ma rad nak el az egy vagy két gyer me ket ne ve lők mö gött. A csa lád
és ezen be lül a gyer me kek te hát egy faj ta mo ti vá ló fak tor ként je len het nek meg a fel nőt tek tanu -
lói élet pá lyá ján.
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