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Bokányi Zita – Kökény Martina 
„Küszöbértékeken” át –  

az oktatásról és a munkaerőpiacról 
alkotott vélemények  

a magyar társadalomban

Bevezetés

Tanulmányunk címében nem véletlenül szerepelnek „küszöbértékek”, 
melyeket leginkább az ajtó szimbolikájával együtt értelmezünk. A kü-
szöb funkcióját tekintve nem más, mint egy határ, Lilly Waiser-Aall 
a következőképpen definiálja: „A küszöb az ajtóval együtt mint a ház 
bejárata fontos határ, amelyik az idegen, ellenséges külvilágot a védett 
házbeli világtól elválasztja.”1 A mi értelmezésünkben a küszöb külső 
határa lehetőséget jelez, a potenciált látjuk benne. Georg Simmel úgy 
fogalmaz, hogy „a behatároltság jelentése és méltósága először annak 
kapcsán kerül elő, ami az ajtó mozgékonyságát szimbolizálja: annak 
lehetősége, hogy ebből a bezártságból bármelyik pillanatban ki lehet 
lépni a szabadságba”.2 A simmeli értelmezést tanulmányunkban az ok-
tatás és a munkaerőpiac témakörével vegyítjük. Mind az oktatás, mind 
pedig a munkaerőpiac olyan potenciált rejteget magában, melyeket az 
egyén egyes döntései határoznak meg. Az oktatási és munkaerőpiaci 
küszöbökhöz pedig különböző értékek társulnak. A szociológia az érték 
fogalmát olyan kulturális alapelvnek tekinti, mely erősen összefügg a 
társadalmi normákkal, normarendszerrel. Mindezeket az egyén többek 
között az iskolai és munkahelyi szocializáció során sajátítja el. Ezek az 

1  Jeggle 1994.
2  Simmel 1998.
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értékek az egyén élete során változhatnak, átalakulhatnak, a hangsú-
lyok áttevődhetnek. Durkheim3 szerint a társadalmi élet az iskolai élet 
kiszélesedése, az iskolában elsajátított viselkedésformák és modalitá-
sok teljesednek ki a későbbiekben a társadalmi életben. Alapértékeink 
közé tartoznak az eszköz- és célértékeink,4 melyek a társadalom tagjai 
számára kívánatos életcélok. Az iskola és a munkaerőpiac az eszközér-
tékeinket határozza meg a markánsabban – vagyis azokat az eszközöket 
rögzíti, amelyek révén elérhetők a társadalmilag objektivált célok. De 
egyben célértékek is, hiszen kívánatos célérték lehet az egyén számára 
az anyagi jólét vagy akár az értékes munka.

Elemzésünkben mindezek alapján szeretnénk megkeresni, körüljár-
ni azokat a lehetséges küszöböket, határvonalakat, melyek elválasztják 
életünkben az oktatásban és a munkában eltöltött időket. Egyáltalán lé-
teznek-e még ezek a lépcsőfokok, vagy már teljesen átvette helyüket az 
életünk végéig tartó tanulás (life long learning)? 

A két alrendszer, az oktatás és a munkaerőpiac vizsgálata hosszú évek 
óta kiemelt figyelmet kap a társadalomtudósok körében, hiszen a változó 
világ, a változó munkaerőpiaci struktúra az oktatás ehhez való alakulását 
is magával hozza.

Az oktatásban és a munkaerőpiacon eltöltött évek valamennyi em-
ber életében meghatározók, és legtöbbször az iskolapadból való kilépés 
a munkaerőpiacra való belépéssel jár együtt. Mégis a kettő között nagy 
különbségek vannak. Míg az oktatásban egymás után szigorú rendben 
követi egymást az általános iskola, a középfokú tanulmányok, eseten-
ként pedig a felsőfokú tanulmányok, a munkaerőpiacra áttérve a megfe-
lelő végzettség, a kínált lehetőségek, a lehetséges személyes preferenciák 
alapján dől el, ki hol fog dolgozni. Ezen a látszólag egyértelmű keretrend-
szeren túl teszünk kísérletet további küszöbértékek megta lálására. 

Tanulmányunk fő kutatási kérdései, hogy léteznek-e az oktatásból a 
munka világába átlépő küszöbértékek, és hogyha igen, azok a különbö-
ző társadalmi csoportokban hol helyezkednek el. Az oktatás területén 
vizsgáljuk a személyes motivációkat és a családi hátteret, emellett azo-
kat a kínált lehetőségeket, amelyekkel élhetnek a különböző csoportok. 
A munka világához kapcsolódóan ütköztetjük az egyének személyes vá-
rakozásait egy potenciális kívánatos feltételeket biztosító munkahellyel 

3  Durkheim 1980.
4  Füstös–Szakolczai 1998, lásd még Zenovitz–Kollár D.: Értékváltozás és értékalakzatok Ma-

gyarországon (kézirat).



165

kapcsolatban, megnézzük, mely küszöbértékek azok, amiket szeretnénk 
átlépni. Egyáltalán vannak-e ilyen küszöbök? 

Jelen tanulmány is kiemelten foglalkozik a klasztercsoportokkal,5 vizs-
gálatainkat ezeken a klasztereken belül is elvégezzük. 

Korábbi kutatási eredmények 

Durkheim (1980) szerint az oktatás egyik legfőbb tulajdonsága, hogy 
általa olyan emberekké formálódunk, amilyenekre a társadalmunknak 
szüksége van, még akkor is, ha saját természetünkből adódóan másmi-
lyenek lennénk. A mostani társadalmunk kezd berendezkedni az élet-
hosszig tartó tanulás modelljébe.6 A technika, a robotika felgyorsulá-
sával és térnyerésével több munkafolyamatot lehet automatizálással 
hatékonyabbá tenni, ezáltal nő az igény a specifikáltabb készségekkel 
rendelkező és sokoldalú munkavállalókra.7 A rugalmasság s az arra való 
törekvés felértékelődött mind a keresleti, mind a kínálati oldalon. Igény 
van önmagunk szakmai továbbképzésére, hogyha „piacképesek” aka-
runk maradni, s ezen kondíció megtartásához szükséges a különböző 
küszöbértékek megléte. 

Az oktatásnak a 19. századtól kezdve nagy szerepe van a munkaerőpi-
acra való becsatlakozásban, hiszen munkaerő-utánpótló funkciója kife-
jezetten az iparosodás és az urbanizáció után vált láthatóvá. Szintén ez a 
század hozta magával a (klasszikus) liberalizmus elterjedésével az egyéni-
teljesítmény-alapú megítélést, a versenyt és a szabad választást. Ezen esz-
me egy társadalom igazságosságát a mindenki számára elérhető egyenlő 
esélyek köré helyezi, legyen szó a származásban vagy hierarchiában való 
eltérésről.8 Ezen elv gyakorlatba való beágyazódásának volt legnagyobb 
segítője az iskolarendszer és az oktatás, s innentől kezdve beszélhetünk 
igazán a társadalmi mobilitásról, amelynek tükrében mi is vizsgálódni fo-
gunk ebben a tanulmányban.

A társadalmi mobilitásról később részletesen szót ejtünk, de előbb te-
kintsük át, hogyan alakul Magyarországon az oktatásban részt vevők ará-

5  Jelen kötet: Kollár D.–Gyorgyovich–Pillók: Életvitelcsoportok Magyarországon.
6  Csizmady–Schmidt 2007.
7  Kálmán 2002.
8  Mill 1859.
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nya. A KSH 2019 decemberében közölt adatai szerint (1. ábra) a 2019/2020-
as tanévben Magyarországon 1 millió 838 ezer fiatal vett részt a köz- és 
a felsőoktatás valamilyen képzésében. 189 ezren jártak gimnáziumba, 
149 ezren szakgimnáziumba, szakközépiskolába közel 66 ezren. A gimna-
zisták száma az előző tanévhez képest nőtt, az utóbbi két típusé viszont 
csökkent. Közel 204 ezer nappali tagozatos, felsőoktatásban részt vevő 
hallgató volt Magyarországon. Szorosan kapcsolódik a tanulmányunk-
hoz a felnőttképzésben tanulók száma. Ebben a tanévben közel 89 ezren 
vettek részt általános vagy középfokú felnőttoktatásban, de a felsőfokú 
tanulmányok esti és levelezős tagozatai is egyre népszerűbbek voltak.

Az oktatási rendszerből való kilépés után a munkaerőpiac rendszerébe 
lép át az egyén. Napjainkban a munkaerőpiacon egy munkahelyen eltöl-

9  KSH 2019d.

9
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tött évek száma sokkal rövidebb, mint amennyit pár évtizeddel ezelőtt 
szüleink, nagyszüleink egy munkahelyen eltöltöttek. Ez egyrészt köszön-
hető annak, hogy a munkavállalói oldalról az egyre inkább felgyorsult 
világban mindig egyre többre vágyunk, egyre magasabb pozíciót, maga-
sabb fizetést szeretnénk elérni, életünk során sok munkahelyi küszöböt 
lépünk át. Másrészt a munkaadói oldalról is számos oka lehet annak, hogy 
nem tudja vagy nem akarja megtartani a munkaerőt; a változások taktu-
sa felgyorsult, a folyamatok egyre kevésbé átláthatóak, felértékelődik a 
rugalmasság és az önszerveződés képessége.10 Mind a gazdasági innová-
ciók, mind a társadalmi tudásszint változása, mint a technikai szakérte-
lem növekedése egyszerre jelennek meg, ezzel komoly elvárásrendszert 
támasztva az egyénekkel szemben,11 azonban ennek részletesebb tárgya-
lása szétfeszítené a tanulmány kereteit. Ha az egyes korosztályokat vizsgál-
juk, akkor megfigyelhető, hogy a munkaerőpiacra lépést követően, az élet-
pálya elején általában gyakoribb a munkahely- és foglalkozásváltoztatás, 
mint az életpálya későbbi időszakaiban. Ez a tanulásból a munkába történő 
átmenet természetes velejárója, mivel – ahogy a foglalkozásváltoztatást le-
író úgynevezett „keresgélési” (job shopping) modellek megállapítják a mun-
kaerőpiacra lépéskor – az életpálya elején az egyének még nem ismerik sem 
saját képességeiket, sem a munkahellyel, foglalkozással szemben támasz-
tott preferenciáikat, amelyek csak meghatározott munkaerőpiaci tapasz-
talattal ismerhetők meg. A keresgélési időszak alatt a fiatal munkavállalók 
kipróbálják a különböző foglalkozásokat, munkahelyeket. Ennek a kísérle-
tezési, megismerési időszaknak köszönhetően szereznek ismereteket saját 
képességeikről és a foglalkozások, munkahelyek követelményeiről, jellem-
zőiről, és így jutnak el a megfelelően illeszkedő foglalkozásba.12

A fiatalabb korban megfigyelhető gyakoribb foglalkozásváltozások az-
zal is összefügghetnek, hogy a munkaerőpiacra lépő fiatalok egy része 
olyan munkahelyeken dolgozik először, amik nem a végzettségüknek 
megfelelők. Ennek hátterében az állhat, hogy az adott egyénnek először 
a munka ténye a fontos, majd később e munka kapcsán léptetik elő őket, 
vagy foglalkoztatják más munkakörben, jó esetben az eredeti végzettsé-
gük alapján.13 Számos foglalkozásváltoztatást vizsgáló tanulmány megál-

10  Kóbor 2010.
11  Szatmáriné 2008.
12  Johnson 1978.
      Topel–Ward 1992.
13  Sicherman–Galor 1990.
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lapította, hogy a gyakori foglalkozásváltoztatások éppen az általunk vizs-
gált küszöbök átlépését, az előrehaladást szolgálják.14

A KSH Munkaerő-felvételei lehetőséget adnak arra, hogy a foglalko-
zásváltozások gyakoriságát meg tudjuk határozni. Varga Júlia a vizsgálat 
során kitért nemzetközi összehasonlításra is, mely szerint Magyarorszá-
gon a foglalkozásváltoztatások gyakorisága alacsony,15 a fiatalok (legfel-
jebb 35 évesek) mobilitása a keresgélési időszakban nagyobb, az életpálya 
későbbi szakaszaiban jóval kisebb, de az életpálya elején megfigyelt mo-
bilitás is nemzetközi összehasonlításban átlag alatti.16

A foglalkozási mobilitás erősen összefügg az oktatáspolitikával is.  
A foglalkozási mobilitás egyik előfeltétele ugyanis az, hogy a munkavál-
lalók készségei, ismeretei vagy azok egy része transzferálható legyen a 
különböző foglalkozások között. Azokban az országokban, amelyekben az 
oktatáspolitika az általános ismeretek megszerzésére helyezi a hangsúlyt, 
és ösztönzi a részvételt az élethosszig tartó tanulásban, rendszerint na-

14  Sicherman 1990.
15  Boeri–Flinn 1999; Varga 2017; Varga 2018a.
16  Varga 2018b.

18
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gyobb a foglalkozási mobilitás, és könnyebb az alkalmazkodás a munka-
erőpiac változó igényeihez, míg azokban az országokban, ahol elsősorban 
a szakmaspecifikus ismeretek átadását tartják az oktatási rendszer fel-
adatának, rendszerint kisebb a mobilitás.17

De hogyan is alakult Magyarországon az utóbbi években a munkaerő-
piaci helyzet? 

1. táblázat: A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása,  
2020. január–március

Forrás: KSH: Foglalkoztatottság, 2020. január–március, Gyorstájékoztató19

A munkanélküliség csökkent, a foglalkoztatottak létszáma évről évre 
növekszik, 2020. február–márciusban 3,7 százalékos volt a munkanélkü-
liségi ráta. A KSH munkaerő-felmérése alapján a 2019-es év egészét te-
kintve a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 512 ezer fő, ami 43 
ezer fővel haladta meg a 2018. évit. A foglalkoztatási ráta a 15–64 évesek 
körében 70,1 százalék volt, 0,9 százalékponttal magasabb az előző évinél.

Kutatásunk eredményei

A Századvég Politikai Iskola Alapítvány az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium megbízásából reprezentatív telefonos felmérést készített ötezer 
fő megkérdezésével 2019 őszén. Jelen tanulmányban az oktatás és a mun-
kaerőpiac témakörére épített eredmények mentén vizsgálódtunk tovább. 

Megnevezés Létszám (ezer fő)

ezer fő százalék

A hazai elsődleges 
munkaerőpiacon dolgozik

4 251,2 –15,9 –0,4

Közfoglalkoztatottnak tekinti 
magát

105,0 –16,0 –13,2

Külföldi telephelyen dolgozik 109,5 0,6 0,6

Összesen 4 465,8 –31,3 –0,7

Létszámváltozás

17  Uo.
18  KSH 2020a.
19  KSH 2020a.
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Nagy méretű, nemre, korra, lakóhelytípusra és végzettségre reprezen-
tatív eredményeket adó mintáink lehetőséget adnak számunkra, hogy a 
teljes magyar felnőtt lakosságra tegyünk megállapításokat ennek tekin-
tetében. Elemzésünket két minta alapján végezzük. Az ezekhez tartozó 
kérdőívből az egyik kiemelten az oktatásra, a másik pedig kiemelten a 
munkaerőpiacra fókuszáló kérdéseket tartalmazott. 

Intergenerációs iskolai mobilitás 

A szocializáció elsődleges színtere a család, a különböző értékekkel, így az 
oktatással, a munkával kapcsolatos értékekkel is itt találkozunk először. 
Az egyént nagyban befolyásolja szülei iskolai végzettsége és a munkaerő-
piacon betöltött szerepe is. Éppen ezért kutatásunk első lépéseként inter-
generációs iskolai mobilitásvizsgálatot végeztünk annak érdekében, hogy 
megtudjuk, a szülők iskolai végzettsége milyen mértékben határozza meg 
gyerekük iskolai végzettségét. 
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A megkérdezettek és apáik iskolai végzettségének vizsgálata megala-
pozza a mobilitásvizsgálatunkat (3. ábra). Társadalmi mobilitásnak az 
egyén vagy egy család társadalmi helyzetváltozását nevezzük, legtöbb-
ször a foglalkoztatási kategóriák mentén. A mobilitás irányát is explici-
te meghatározzuk, alapvetően vertikális tagozódásban felfelé és lefelé 
történő mobilitásról beszélünk. Leggyakrabban, ha valakinek magasabb 
az iskolai végzettsége az édesapjáénál, akkor felfelé, ha valakinek alacso-
nyabb, akkor pedig lefelé irányuló mobilitásól beszélünk. Az eredmények 
jól szemléltetik a felsőoktatás expanzióját; a középiskolai érettségit szer-
zettek aránya több mint kétszerese az apáknál mért adatoknak. A főis-
kolai vagy egyetemi diplomával rendelkezők esetében is megállapítható, 
hogy a megkérdezetteknek apáikhoz képest nagyobb hányada szerzett 
ilyen végzettséget. Ebből fakadóan a középfokú, de érettségi nélküli vég-
zettséggel, illetve a maximum nyolc általános végzettséggel rendelkezők 
körében az édesapák nagyobb arányban vannak jelen, mint gyermekeik.

A mobilitásvizsgálatunkban kiszűrtük azokat a válaszadókat, akik nem 
tudnak sem lejjebb, sem pedig feljebb mobilizálódni. Ez azon válaszadókat 
jelentette, akiknek saját és édesapjuk iskolai végzettsége is a legalacso-
nyabb kategória volt, illetve azokat a válaszadókat, akiknek pedig saját és 
édesapjuk végzettsége is a legmagasabb volt. Előbbi csoport „lefelé mo-
bilabb” már nem lehet, utóbbi csoportnál pedig a felfelé irányuló mobi-
litás van kizárva. Lefelé irányuló mobilitásról akkor beszélünk, hogyha a 
válaszadó iskolai végzettsége alacsonyabb az édesapjánál, felfelé történő 
mobilitásról pedig akkor, hogyha magasabb annál. Ez a szűrt bázis a teljes 
mintánk 76,6 százaléka, mintegy 3602 ember, őróluk lehetett egyértel-
műen megállapítani a mobilitásukat. Ezen a szűkített mintán vizsgáltuk 
tehát lefelé és felfelé a mobilitás lehetőségét. S amikor az elemzésünkben 
a mobilitás változónkra hivatkozva teszünk megállapításokat, akkor azt 
ezen a szűrt mintán tesszük.

Elmondható, hogy a társadalom 62,2 százaléka felfelé mobil, a válasz-
adók kevesebb mint 15 százalékánál tapasztalható lefelé mobilitás. Jelen 
tanulmányban a felfelé mobilis emberekre fókuszálunk. Ők azok, akik a 
felfelé történő mobilitással meglépték azt az első számú küszöböt, amely 
talán a munkaerőpiacon több nyitott ajtót jelenthet a számukra. 

Nemi arányokat tekintve statisztikailag szignifikáns eredményt kapva 
látható, hogy a nők körében több a felfelé mobil válaszadó (4. ábra). Ezen 
összefüggés erősségét egy gyakran használatos, nominális mérési szintű 
változókra alkalmazott asszociációs mérőszámmal, a Cramer-V mutatóval 
vizsgáltuk. Értéke gyenge összefüggésre mutat. Ennél kicsivel szorosabb 
a korcsoportok megoszlásában végzett mobilitásvizsgálatunk, mely azt 
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mutatja, hogy a legmagasabb arányban az 50–59 éves válaszadók körében 
tapasztalható a felfelé mobilitás. Ez az 1960-as évek elejének Magyaror-
szágán meghirdetett szocialista-kommunista expanzív oktatási reform-
mal és az évtized közepén végbemenő korrekciójával hozható összefüg-
gésbe.20 Az államszocializmus idején céllá tették a munkások, parasztok 
(fizikai dolgozók, hátrányos helyzetűek) iskolázottsági szintjének emelé-
sét. A tananyagcsökkentés, a könnyített vizsgák eredménye a színvonal-
esés és a képzettségek hitelességének megkérdőjeleződése lett.21

Lakóhelytípusok közötti megosztásban nincsen nagy eltérés a felfelé 
mobil válaszadókat illetően.

Látható egy alapvető felfelé mobilizálódó tendencia mindegyik tár-
sadalmi klasztercsoportot illetően, ahogyan haladunk a lemaradóktól 

20  Darvai 2015.
21  Sáska 1992.
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a nyertesek felé. A legkisebb arányban a lemaradók körében van felfelé 
mobil válaszadó, de ez is több mint a fele. A legnagyobb arányban nem 
meglepő módon a nyertesek körében (5. ábra).

A munkaerőpiac küszöbe: az oktatás

Az oktatás és a munkaerőpiaci lehetőségek kérdéskörével kapcsolatban 
különböző állításokat fogalmaztunk meg, melyeket egy ötfokú skála se-
gítségével kellett értékelniük a válaszadóknak úgy, hogy az 1-es érték je-
lentette azt, hogy egyáltalán nem ért egyet az adott állítással, az 5-ös 
érték pedig azt, hogy teljes mértékben egyetért. Az ábránkon a teljes 
mértékben egyetértők válaszadási arányában rendeztük sorba az állítá-
sokat, így felülről lefelé azok az állítások olvashatók, melyekkel nagyobb 
arányban egyetértett a magyar lakosság (6. ábra).

A legnagyobb arányban azzal értettek egyet a válaszadóink, hogy va-
lamely kétkezi szakma ismerete többet ér egy diplománál. A legfiatalabb 
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korcsoport (18–29 évesek) körében a legnagyobb az állítással egyetértők 
és teljesen egyetértők aránya (20 százalék és 43,6 százalék). A középfokú 
végzettséggel, de érettségivel nem rendelkezők is felülreprezentáltak az 
állítással egyetértők csoportjában, ami nem meglepő, hiszen ők tartoz-
nak ebbe a csoportba. Az életmódcsoportok tekintetében a lemaradók 
csoportjába tartozók értettek leginkább egyet még ezzel az állítással. 

A lakosság közel kétharmada (63,7 százaléka) egyetértett azzal az állí-
tással is, miszerint manapság a nyelvtudás többet ér a diplománál. 

Az állítással egyetértők jellemzően 30–39 évesek, alacsonyabb iskolai 
végzettségűek, és a városokban élők. A klasztercsoporton belüli vizsgálat 
során pedig azt kaptuk eredményül, hogy az alapot vesztettek körében a 
legmagasabb az egyetértők aránya. 

A megkérdezettek legkevésbé azzal értettek egyet, hogy mindegy, mi-
vel foglalkozunk, de valamilyen diplomát mindenképpen szerezni kell.  
A válaszadók 17,3 százaléka vallott úgy, hogy teljes mértékben egyetért, 
6,3 százalékuk egyetértett az állítással. 

A 60 évesnél idősebbek teljes mértékben egyetértettek, hogy mind-
egy, mivel foglalkozunk, de valamilyen diplomát mindenképpen szerezni 
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kell, a legfiatalabb korosztály viszont épp ellenkezőleg, az ő körükben volt 
a legmagasabb azoknak az aránya, akik egyáltalán nem értettek egyet 
ezzel a kijelentéssel. A középfokú végzettséggel, de érettségivel nem ren-
delkezők körében a legnagyobb az egyáltalán egyet nem értők aránya. 
A lemaradók életvitelcsoportjába tartozók körében a legmagasabb, míg a 
nyertesek körében a legalacsonyabb az állítással egyetértők aránya. 

A válaszadók több mint fele nem ért egyet azzal az állítással, hogy dip-
loma nélkül ma nem lehet boldogulni a világban. Ez a kijelentés össze-
cseng az első állítással, melyben a szakmát illették pozitív véleménnyel.

A fenti adatok azt mutatják, hogy a magyar lakosság körében jelenleg 
a szakma felülértékeltebb, mint bármely diploma. S ez a tendencia a fi-
atalok körében is látható. Ez magyarázható azzal, hogy egyre több a hi-
ányszakma, ezáltal az igény a szakemberre, ennek következményeként a 
bérek folyamatosan növekednek.22 A fizikai munkát végző, teljes munka-
időben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete az előző évinek a 113,2 
százaléka volt, míg a szellemi munkát végzők esetében a 109,8 százaléka.23  
A szellemi munkát végzők bruttó átlagkeresete még mindig magasabb, 
mint a fizikai munkát végzőké, de a bérnövekedés ténye, összeg nél-
kül, már sokszor vonzó az egyéneknek, és motiválhatja őket arra, hogy 
olyan munkát vállaljanak, ahol folyamatos bérnövekedésre lehet szá-
mítani, illetve maguk a munkaadók is ezzel szeretik motiválni az al-
kalmazottaikat.24 Emellett a nyelvtudásnak is magasabb a támogatása. 
Ezt a manapság gyakori külföldi munkavállalással hozzuk párhuzamba, 
amikor sokan akár szakmájukon kívüli állást is elvállalnak külföldön a 
magasabb fizetések miatt. A munka mellett a fiatalok számára nagyon 
fontos az is, hogy kipróbálják magukat külföldön, akár önkéntes tevé-
kenységgel, egyéb tanulmányi vagy szakmai mobilitási program kere-
tén belül.

Az adatainkból tehát az derült ki, hogy a diploma megléte nem is olyan 
fontos, ha az embernek van egy jó szakmája. Az általános demográfiai 
változóinkon túl a mobilitás és a társadalmi csoportmegosztás tükrében 
szerettük volna megtudni, van-e különbség a diploma megítélésében.  
A diploma és a szakmai végzettség preferenciájának vizsgálatára készí-
tettünk egy összetett változót, egy indexet (7. ábra). A változótér-redukció 
a gyakorlatban a könnyebb kezelést és a könnyebb megértést szolgálja, 

22  KSH 2020b.
23  KSH 2020a.
24  Gerhart–Rynes 2003.
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több homogén jelentéstartalommal bíró változót tömörít. Az indexké-
szítés során egy változóba tömörülnek azon válaszadók válaszai, akik az 
indexben szereplő összes kérdésre érvényesen válaszoltak. A reliabilitás 
tesztelésére a Cronbach-alpha mérőszámot alkalmaztuk, mely alapve-
tően kifejezetten ilyen összegző skálákra kiszámítható megbízhatósági 
mutató, amely a skála belső konzisztenciáját fejezi ki egy 0 és 1 közötti 
számmal.25 Ennél az indexnél ennek értéke 0,64 volt, ez pedig egy köze-
pes erősségű megbízhatóságra mutat. A felsorolt állítások közül a konk-
rétan a diplomára vonatkozó állításokból („Mindegy, mivel foglalkozunk, 
de valamilyen diplomát mindenképpen szerezni kell.” „Diploma nélkül 
ma nem lehet boldogulni a világban.”) készítettük az általunk diplomain-
dexnek nevezett változót. A terjedelme az eredeti skálával megegyezően  
1 és 7 között van, minél magasabb az érték, az a válaszadó annál na-
gyobb egyetértését fejezi ki a diploma megszerzésének, meglétének fon-
tossága mellett. Ennek értéke szintén a felfelé mobil válaszadóknál és a 

25  Fábián 2014.
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liberális középosztálynál volt magasabb, de jelentősen egyik érték sem 
tért el az átlagtól. Emellett pedig láthatjuk, hogy az értékek 3,5 és 3,8 
között mozognak, ezáltal észlelhető, hogy valóban nincsen kiemelt tá-
mogatottsága a diplomának a magyar társadalmon belül. 

A jövő küszöbe 

További elemzéseket folytattunk a mobilitás, az oktatás és a munkaerő-
piac kérdésköre kapcsán. Vizsgálatunkban szerepelt négy jövőről szóló 
állításpár, melyet a válaszadóknak 1-től 7-ig tartó skálán kellett értékel-
niük (8. ábra).

Azt gondoljuk, hogy azokra az emberekre, akik sokat foglalkoznak a 
jövővel, különösen a távoli jövővel, illetve részletekbe menően gondol-
kodnak róla, sokkal jellemzőbb az, hogy tudatosabbak, és talán szívesen 
lépik át azokat a küszöböket is, amelyek az oktatás terén eléjük kerülnek. 
Kíváncsiak voltunk, vajon ezek mekkora mértékben csengenek össze a 
mobilitással. 



178

A válaszadók összességét tekintve elmondható, hogy az embereket 
nemcsak a saját jövőjük érdekli, hanem minden ember jövője egyaránt 
foglalkoztatja őket. Emellett egyértelműen látható, hogy foglalkoztat-
ja őket a jövő, viszont kevésbé egyértelműen dönthető el, hogy milyen 
részletes és milyen távú jövőképpel foglalkoznak. Ezért a második és a 
harmadik állításpárt megvizsgáltuk a mobilitás és a társadalmi csoportok 
tükrében. Az volt a hipotézisünk, hogy a jövőről részletesebben és távol-
ba tekintően is a felfelé mobil és a felsőbb társadalmi csoportok tudnak 
beszélgetni.

A hipotézisünk beigazolódott, valóban a felfelé mobilis válaszadók 
és a felsőbb társadalmi klasztercsoportokba tartozók azok, akik inkább 
részletekbe menően tudnának beszélgetni a jövőről (9. ábra). Kiemelten 
jelenik ez meg a nyerteseknél, akik átlagosan 4,9-es értéket jelöltek a  
7 fokozatú skálán. A távoli jövő gondolata szintén magasabb a felfelé mo-
bilis embereknél és a felsőbb társadalmi csoportoknál (10. ábra). Emel-
lett az alapot vesztettek sajátos klasztertulajdonsága kirajzolódik az 
eredményekből, hogy a jövőre kiemelten pozitívan tekintenek: látható, 
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az alapot vesztettek csoportja a nyertesekhez nagyon hasonló értékkel 
rendelkezik, egy tized csupán az átlagértékbeli különbség. A liberális és 
a konzervatív középosztályok értékei is eltérnek kismértékben. Utóbbi 
klasztercsoport mindkétszer átlagosan a második állítások felé húzott, 
melyet magyarázhatunk ezen csoport sajátosságával, a stabil érték-
renddel, melyet a nemzeti és vallási értékek alapoznak meg számukra.  
Az előbbivel összekapcsolható a tradíciók folytonossága, a vallás pedig 
egy biztos hitet ad számukra, akár a jövőre való várakozásaik tekinte-
tében is. 

Összességében a legnagyobb eltérés a lemaradóknál figyelhető meg, 
akik mindkét válasz esetében nagyon közel érezték magukhoz az első ál-
lítást, tehát a jövőről csak elnagyoltan tudnak beszélgetni, illetve inkább 
a rövid távú jövőbe tekintenek. Ezen vizsgálatunk alapján nem jelenthető 
ki egyértelműen, hogy akik a második válaszlehetőségek felé húztak, te-
hát a jövőről részletekbe menően is tudnak beszélgetni, illetve a nagyon 
távoli jövőbe is tekintenek, tudatosabbak-e, és szívesebben meglépnék az 
eléjük került küszöböket. 
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Azonban látszik a különbség a lefelé és a felfelé mobil lakosság 
között. Az előbbi inkább az első állítás, utóbbi csoport inkább a má-
sodik állítás, a részletesebb és a távoli jövő gondolata felé húz, lát-
szik részükről valamelyest az elköteleződés egy tudatosabb attitűd  
felé.

A munkaerőpiacról alkotott vélemények 

A fiatalok munkaattitűdjeinek vizsgálatát indokolja, hogy „Ericson defi-
níciójában a munkaattitűdök olyan mélyen gyökerező elképzelések, 
amelyek a társadalom felől érkező impulzusok eredményeként már a 
gyerekkor alatt kialakulnak az egyénben, s a későbbiekben »csak« for-
málódnak az új tapasztalatok hatására”.26 A fiatalok munkaattitűdjére 
hatással lehet a diákmunka, a kortársaik munkavállalása, a szüleik, il-
letve más példaként előttük álló felnőttek mintája. A munkaattitűdök 
tekintetében beszélhetünk instrumentális (pénzorientált) és elköte-
lezett (értékorientált) munkaattitűdökről.27 Instrumentális attitűddel 
rendelkezőknek fontos a magas fizetés, a munka csupán pénzkereseti 
lehetőség. Az elkötelezettek viszont akkor is dolgoznának, ha nem kap-
nának érte fizetséget, nekik az a fontos, hogy a munkájuk társadalmilag 
hasznos legyen, és segíthessenek másokon.28 Fényes (2009) szerint az 
instrumentális attitűd nem vezet bérelőnyhöz, sőt inkább az elkötele-
zett munkavállalóknak volt magasabb keresete.

A magyarországi munkavállalók körében az elmúlt években nőtt fog-
lalkoztatás, a foglalkoztatás biztonsága, a fizetés mértéke és az előrejutás 
lehetőségének fontossága, míg a munka társadalmi haszna, másokon se-
gítő jellege és a munkaidő rugalmassága veszített jelentőségéből.29 Kóródi 
2005-ös (a „Regionális egyetem” kutatás ISCED54 adatbázisából kapott) 
eredményei szerint „a felsőoktatási hallgatók körében is az állás bizton-
sága, a magas kereset és a munka érdekes volta volt leendő a munka leg-
fontosabb jellemzője.”30

26  Kóródi 2007, 290.
27  Altorjai–Róbert 2006.
28  Uo.
29  Medgyesi–Róbert 1998, 2000, 2008.
30  Fényes 2010.
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A munkaattitűdök vizsgálatára egy több itemből álló kérdést használ-
tunk. Kíváncsiak voltunk arra, hogy egy ideális munkahely kapcsán ho-
gyan vélekedik a magyar lakosság; mi a három legfontosabb jellemzője 
az ideális munkahelynek? 11 jellemzőt soroltunk fel válaszadóinknak, 
melyek közül ki kellett választaniuk azokat, amelyek számukra ezt jelzik.  
A top három említés a jó fizetés, a kellemes társaság és a biztonságos 
munkahely voltak. Válaszadóink körében a legkevesebbet említett jel-
lemzők a kényelmes tempó, jó előrejutási lehetőség és az önálló kezdemé-
nyezési lehetőség, döntés saját hatáskörben voltak. 

A jó fizetés a többi jellemző mellett magasan kiemelkedett, hiszen a 
válaszadók közel kétharmada (62,6 százaléka) említette legfontosabb 
jellemzőként ezt. Ha ezt az attribútumot vizsgáljuk a szociodemográfiai 
változók mentén, elmondható, hogy lakóhely tekintetében a megyeszék-
helyen élők körében a legnagyobb a jó fizetést említők aránya, míg a bu-
dapestiek számára a legkevésbé fontos jellemző ez. 

Csökkenő tendencia mutatkozik az iskolai végzettség tekintetében: az 
alacsonyabb iskolai végzettségűek inkább fontosnak tartják ezt a tulaj-
donságot, mint diplomás társaik. 

Életkor tekintetében is szépen kirajzolódik, hogy a fiatalabbak számá-
ra fontosabb jellemző ez, mint az idősebbeknek. Az életkor előrehaladtá-
val egyre kevésbé fontos ez a tényező. Korábbi kutatások is azt igazolják, 
hogy a fiatalabb generáció tagjai gyorsan akarnak sok pénzt keresni, az 
elért pozíció is nagyon fontos számukra.31

Az életvitelcsoportokat vizsgálva elmondható, hogy a liberális közép-
osztály körében a legnagyobb a jó fizetést említők aránya, a nyertesek 
számára a legkevésbé fontos jellemző ez. 

A megjelenített sorrend leginkább a jó fizetést és a munkahely bizton-
ságát, a komfortot helyezi előtérbe. Ez alapján mind a materiális, mind 
az immateriális javak fontosak a munkavállaló számára, vagyis mind az 
instrumentális (pénzorientált) mind az elkötelezett (értékorientált) mun-
kaattitűdök megjelennek. 

A felsorolásban az „érdekes munka”, az „önálló kezdeményezés lehető-
sége, döntés saját hatáskörben” és a „jó előrejutási lehetőség” azok, ame-
lyek jelezhetik számunkra, hogy a munkavállaló a munkaerőpiacon kü-
szöböket akar átlépni, tehát fontos számára, hogy amit csinál, az érdekes, 

31  https://www.kh.hu/csoport/sajto/-/sajtohir/a-fiatalok-tobb-mint-harmadanak-van-megtakaritasa- 
legnagyobb-reszuk-lakasra-gyujt-a-k-h-bank-negyedeves-joleti-indexenek-kutatasi-eredme-
nyei-szerint
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értékteremtő legyen, hogy önállóan tudja végezni a munkáját, amihez a 
saját kvalitásaira van szükség, illetve jó előrejutási lehetősége legyen az 
adott munkahelyen. 

Kik azok, akiknek ezek a jellemzők fontosak? 
Az érdekes munka a férfiak ötöde számára fontos. Jellemző továb-

bá az aktív korosztályra; a 30–39 évesekre, akik már eltöltöttek jó pár 
évet a munkaerőpiacon, tehát vannak tapasztalataik azzal kapcsolatban, 
hogy milyen munka érdekli őket, mi az, amivel szakmailag és anyagilag 
is fejlődni tudnak. Akik ezt a választ jelölték, jellemzően a fővárosban 
és a nagyobb városokban élnek, valamint a legmagasabb iskolai végzett-
ségűek, számukra fontos, hogy a munka, amit végeznek, érdekes legyen.  
Az életvitelcsoportokat vizsgálva a liberális középosztály írja körül az ide-
ális munkahely jellemzőjét az érdekes munkával. 

Az önálló kezdeményezés lehetősége, döntés saját hatáskörben a férfi-
ak és a 60 évnél idősebbek számára fontos. Ezenkívül a legjellemzőbb, 
hogy a fővárosi, magasabb iskolai végezettségű, konzervatív középosztály 
tagjai tartják ezt fontosnak.
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A küszöbértéket jelen kutatásban a legjobban a jó előrejutási lehetőség 
szemlélteti. Ha egy állás nem teljesíti a munkavállaló elvárásait, nem biz-
tosítja ezt a lehetőségeket, akkor a munkával való elégedettség is nagy-
mértékben csökkenni fog. Ez az attribútum szintén a férfiaknak fontos, 
de kimagaslóan a legfiatalabb korcsoportban jelenik meg. Iskolai vég-
zettség tekintetében az érettségivel rendelkezők körében nagyon fontos, 
hogy a munkájukban több lehetőségük legyen előbbre jutni.

A saját munkán belüli küszöbök meghatározása 

A különböző attribútumok után a saját munkára vonatkoztatva 11 állítás-
párt fogalmaztunk meg a kutatásunkban, és arra kértük válaszadóinkat, 
hogy helyezzék el egy ötfokú skálán, mely állítás igaz az általuk végzett 
munkára. Az ábráinkon két állítás szerepelt; a bal oldalon olvasható az 
első állítás, így az azon az oldalon található eredmények azt mutatják, 
hogy a megkérdezettek hány százaléka ért egyet teljes mértékben az első 
állítással. A következő, az ábrán 2-essel jelölt érték jelzi, hogy a megkér-
dezettek hány százaléka ért inkább egyet az első állítással. A 3-as, kö-
zépső érték azt jelzi, hogy a két állítás között van az igazság. A 4-es érték 
azt szemlélteti, hogy inkább a második állítás az igaz, míg az 5-ös azt, 
hogy a megkérdezettek hány százaléka ért egyet teljes mértékben a má-
sodik állítással. 

A szellemi munka és a speciális képességek, készségek mint 
munkaerőpiaci küszöb

Az első állításpár a fizikai, illetve a szellemi jellegű munkára vonatko-
zott. A válaszok közel azonos arányban oszlottak meg – a megkérdezettek 
közel harmada (31,6 százaléka) fizikai jellegű munkát végez, közel harma-
duk (30,8 százalékuk) szellemi jellegű munkát, míg harmaduk a két állítás 
között jelölte válaszát. 

A férfiak körében a legmagasabb a szellemi munkát végzők aránya, 
míg a nők körében a legmagasabb a fizikai jellegű munka. 

A fiatalabbak inkább szellemi munkát végeznek, míg az idősebbek fi-
zikai jellegű munkát. Ez a foglalkoztatási szerkezet átalakulásával is ösz-
szefüggésben lehet. 
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Az iskolázottság tekintetében nem meglepő, hogy az alacsonyabb isko-
lai végzettségűek körében magasabb a fizikai munkát végzők aránya, míg 
a magasabb iskolai végzettségűeknél kiemelkedően magas (80,1 százalék) 
a szellemi jellegű munka. 

A budapesti válaszadók körében a legmagasabb a szellemi munkát vég-
zettek aránya, míg a településméret csökkenésével egyre inkább jellemző 
a fizikai jellegű munka. 

Az életvitelcsoportokat vizsgálva elmondható, hogy a nyertesek köré-
ben a legmagasabb a szellemi munkások aránya, míg a lemaradók köré-
ben a legmagasabb a fizikai jellegű munkát végzők aránya. 

Az elvégzett munkára vonatkozó készségek tekintetében a közül vá-
laszthattak a megkérdezettek, hogy mennyire igényel speciális képessé-
geket, készségeket, tudást a munkájuk – bárki el tudja végezni vagy kü-
lönleges szakértelmet igényel. 

A megkérdezettek negyede (24,9 százaléka) szerint a munkáját bárki el 
tudja végezni, további 6,4 százalékuk szerint inkább igaz ez a munkájára. Az 
emberek többsége szerint viszont különleges készségeket igényel az általa 
elvégzett munka. 21,3 százalékuk inkább egyetért azzal, hogy ez igaz a mun-
kájára, 25,6 százalékuk pedig teljes mértékben egyetért ezzel a kijelentéssel. 

Inkább a férfiak, az aktív korúak, a magasabb iskolai végzettségűek és 
a fővárosiak azok, akik inkább azt vallották, hogy a munkájuk különleges 
készségeket igényel. 

Az életvitelcsoportokat vizsgálva elmondható, hogy a nyertesek és a li-
berális középosztálybeliek gondolják ugyanezt. A lemaradók csoportja gon-
dolja viszont leginkább úgy, hogy bárki el tudja végezni a munkáját. 

A harmadik állításpár a tudás–személyiség kérdéskörre vonatkozott.  
A relatív többség, ami a válaszadók több mind harmadát jelentette,  
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a 3-as értéket jelölte, azaz a két állítás között van az igazság; a mun-
kához a megfelelő tudás éppúgy szükséges, mint a megfelelő szemé-
lyiség. 

Az önálló feladatkijelölés és a felelősség mint  
munkaerőpiaci küszöb

A következő állításpár az volt, hogy megadott feladatokat végez, vagy ön-
állóan kitalált teendői vannak a mindennapi munkája kapcsán. A megkér-
dezettek többsége (43,6 százaléka) megadott feladatokat végez, és csupán 
14 százalékuk mondta azt, hogy önálló feladatkijelölés jellemzi a munkáját. 
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A liberális középosztály körében a legmagasabb azok aránya, akik úgy 
vallottak, hogy teljes mértékben önállóan kitalált teendőik vannak a 
munkáik során. A lemaradók körében pedig a legmagasabb azok aránya, 
akik azt válaszolták, hogy teljes mértékben megadott feladatokat végez-
nek a munka során.

A felelősség kérdéskörét tárgyalva elmondható, hogy a válaszadók abszo-
lút többsége szerint nagy felelősséggel jár a munkája, további 20 százalékuk 
pedig inkább igaznak vélte ezt az állítást. A fővárosban élők, a diplomások 
és a férfiak nyilatkoztak úgy, hogy nagy felelősséggel jár a munkájuk. A li-
berális középosztály körében a legmagasabb azok aránya, akik úgy vallottak: 
teljes mértékben igaz, hogy nagy felelősséggel jár az általuk végzett munka. 



187

A megbecsültség mint munkaerőpiaci küszöb

„A presztízs valamely vélt vagy valós értéknek, illetve teljesítménynek a 
feltételezése és elismerése is egyben […] tiszteletnyilvánítási, egyenrangú-
ság-elfogadási és lenézési esély […] ami aztán maga után vonja a megfelelő 
interakcionális következményeket.”32 A megbecsültség egy olyan küszöb 
a munkaerőpiacon, ami a foglalkozás hasznosságát is mutatja. 

A lakosság többsége úgy nyilatkozott, hogy az általa végzett munka 
megbecsült. A nők, a középfokú végzettséggel rendelkezők, a községben 
élők és a legidősebb korosztály körében a legmagasabb azok aránya, akik 
így gondolják. Az életmódcsoportokat vizsgálva elmondható, hogy a libe-
rális középosztály körében a legmagasabb azok aránya, akik azt az állítást 
tartották teljes mértékben igaznak, hogy az általuk végzett munka meg-
becsült. 

Összegzés

Tanulmányunk az oktatást és a munkaerőpiacot összekötő küszöbérté-
kek köré fonódott. Ezeket az értékeket a saját döntésünkön alapuló ok-
tatási és munkaerőpiaci kondíciók mentén próbáltuk meg fellelni. Elem-
zésünkben kiemelten foglalkoztunk a társadalmi mobilitással, amelyet 
egyértelműen az egyik legnagyobb küszöbnek tulajdonítunk, viszont ez 
még nem az a küszöbérték, amelyet az oktatás és a munkaerőpiac között 

32  Goldthorpe–Hope 1977, 251.
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találunk. Fő kutatási kérdéseinknek az oktatásból a munka világába át-
lépő küszöbértékek meglétét vizsgáltuk, és azok potenciális helyeit a kü-
lönböző társadalmi csoportokban. A társadalmi mobilitásvizsgálatnál jól 
látható a felsőoktatás expanziója; a középiskolai érettségit szerzettek ará-
nya több mint kétszerese az apáknál mért adatoknak. Demográfiai adato-
kat tekintve a nők és a Budapesten lakók, emellett pedig az 50–59-es kor-
osztály tagjai között vannak magasabb arányban felfelé mobilis egyének.  
A társadalmi csoportok arányainál kirajzolódik az egyre növekvő tenden-
cia a felfelé mobilitás tekintetében a lemaradóktól a nyertesek felé haladva. 

Adataink azt mutatják, hogy a magyar lakosság átlagosan jobban pre-
ferálja egy szakma meglétét, mint egy diplomát. A diploma és a szakmai 
végzettség preferenciájának vizsgálatára készítettünk egy összetett vál-
tozót, egy indexet, melynek értékét a mobilitáson és a társadalmi cso-
portmegosztáson belül vizsgáltunk. Eredményeink nagyon kis eltérést 
mutatnak a felfelé mobil és a liberális középosztály tagjai felé, akiknek 
kismértékben fontosabb a diploma. A diplomaindex skáláján a válaszok 
középre húztak, látható, hogy a magyar társadalom számára nem kiemelt 
preferencia egy diploma megléte. 

A jövőre vonatkozó állításpárok értékelésének vizsgálata során azt lát-
tuk, hogy a magyar társadalmat egyértelműen foglalkoztatja a jövő, vi-
szont nem egyértelműen eldönthető, hogy milyen részletesen és milyen 
távú jövőképpel foglalkoznak. Ebben a vizsgálatban is a mobilitáson és 
a társadalmi csoportokon belül vizsgálódtunk. A felfelé mobilis válasz-
adóknál és a felsőbb társadalmi klasztercsoportokban jellemző magasabb 
arányban, hogy inkább részletekbe menően tudnak beszélgetni a jövőről, 
és hogy a nagyon távoli jövőbe is könnyen előretekintenek. A klasztercso-
portokon belüli eredményekre egyik esetben sem tudnánk egyértelmű 
trendvonalat húzni, nem mondhatjuk, hogy az alsóbb társadalmi csopor-
toktól a nyertesek felé haladva folyamatosan az adott állításpár második 
állítása felé húznának a válaszadók. A válaszokban kitűnik néhány klasz-
tercsoport-sajátosság, mellyel magyarázzuk a nem trendbe épülő értéke-
ket. 

Az oktatásra fókuszáló eredményeink azt mutatják, hogy a társadal-
munkból a felfelé mobilis, azaz egy küszöböt már meglépett tagok tudnak 
és akarnak további küszöböket meglépni, ezen túlmenően pedig a felső 
társadalmi csoportok. A küszöb megtételére való igény jellemzi még az 
alapot vesztett csoportot, de az ő jövőhöz való pozitív hozzáállásuk, mint 
már említettük, csoportsajátosság. 

Az oktatás után a munkaerőpiaci véleményeket vettük górcső alá, a 
munkaerőpiacon fellelhető küszöbértékeket próbáltuk megkeresni. 
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Munkaattitűdök vizsgálatával próbáltuk kiszűrni, hogy mik lehetnek 
azok az egyes itemek, amelyek küszöbként fektethetők le egy munkahe-
lyi kapu elé. Bár az általunk kiválasztott küszöbök nem végeztek a felso-
rolt állítások élmezőnyében, mégis azt határoztuk meg, hogy az „érdekes 
munka”, az „önálló kezdeményezés lehetősége, döntés saját hatáskörben” 
és a „jó előrejutási lehetőség” azok, amelyek jelezhetik számunkra, hogy 
a munkavállaló a munkaerőpiacon küszöböket akar átlépni. Az értékori-
entált munkaattitűdök ez alapján ugyanolyan fontosak a munkavállalók 
számára, mint a célorientáltak. Kiemelkedő ezeknek a küszöböknek az 
átlépése a férfiak és a liberális középosztály tagjai számára. 

A saját munka értékelése során is azt tapasztaltuk, hogy a fiatalabb 
munkavállalók, a liberális középosztály és a nyertes életvitelcsoportba 
tartozók a munkaerőpiacon hajtják saját magukat, és azok a kvalitások és 
képességek fontosak számukra, amelyek segítségével egyre előrébb jut-
hatnak a munka világában. 

Összességében a társadalmi csoportokon belül, az oktatásban és a 
munkaerőpiacon található küszöbértékeket keresve megállapíthatjuk, 
hogy az a társadalmi csoport akar és tud további küszöböket meglépni, 
amely már valamilyen küszöböt korábban is meglépett, például tagjai ma-
gasabb iskolai végzettségűek, felfelé mobilak, vagy magasabb társadalmi 
osztályba tartoznak. A társadalmi csoportok esetében csak a lemaradók 
közé tartozók térnek el nagymértékben a különböző elemzésekben a töb-
biektől. Emellett pedig az alapot vesztettek esetén látható trenden kívüli 
eredmény. Például náluk jelentős a vágyakozás további jövőbeli küszö-
bök átlépésére. A küszöbök átlépésére történő legfőbb motivációs ténye-
zőt keresve vizsgálatunk alapján azt állapítjuk meg, hogy az oktatás és a 
munkaerőpiac várakozásait is összekötően a jó fizetés, a magas bérezés 
lehet erős motivációs tényező a magyar lakosság számára. Tanulmányunk 
eredményeként csak azt állíthatjuk biztosan, hogy kik a legmotiváltab-
bak ezen küszöbök átlépésére. E csoportok mélyebb megismeréséhez a 
jövőben egy részletesebb kutatásra van szükség. 
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