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ELŐSZÓ
A magyar munkaerőpiac a rendszerváltás óta számos jelentős
változáson ment keresztül. Megváltoztak a munkáltatók
emberi erőforrással kapcsolatos elvárásai és attitűdjei, a
magasabb képzettség irányába tolódott el a munkaerőkereslet szerkezete. Elsősorban a munkaerőpiacra újonnan
belépők esetében határozottan felértékelődött a tudás, a képzettség anyagi elismerése, a korábbi oktatási karrier bérmeghatározódásban betöltött szerepe. A piacgazdasági átalakulás után jelentősen visszaesett a foglalkoztatás, megjelent
és a kezdeti gyors felfutás és azt követő csökkenés után
meglehetősen magas szinten stabilizálódott a tömeges munkanélküliség, jelentősen megnőttek a bérkülönbségek, nagymértékben átalakultak a kor-kereseti görbék, stb.
A fenti munkaerőpiaci jelenségek többségének hátterében
fontos magyarázó tényezőként az oktatás húzódik meg.
Szinte közhelyszámba megy, hogy az oktatási pályafutás, az
iskolai végzettség ma már hazánkban is a munkaerőpiaci
érvényesülés mind fontosabb meghatározója. A részletesebb
munkatudományi vizsgálódások az utóbbi években azonban
sok, a közhelyeken messze túlmutató, sokszor már-már
meghökkentő részletét is feltárták annak, ahogy a valóságban
az oktatás jelzett felértékelődése zajlik.
Épp ezért jelentős várakozás előzte meg az MTA Munkatudományi Bizottságának és az MTA Közgazdaságtudományi
Kutatóközpontjának 2000. novemberi, sziráki konferenciáját,
ahol a résztvevőknek több nézőpontból (a közgazdaságtan, a
szociológia, az oktatáskutatás megközelítéseit egyaránt alkalmazva, felhasználva) is lehetősége volt a témával kapcsolatos
legfrissebb kutatási eredmények alapos megismerésére és
megvitatására. A konferencia szakmai programjának kialakítása, a témák és az előadók kiválasztása eredetileg Kertesi
Gábor és jómagam feladata volt. Gábor azonban önként magára vállalta – és mielőtt még felocsúdtam volna, már el is
végezte – e közösnek induló munka oroszlánrészét, méghozzá kiválóan: tevékenységével alapvetően meghatározta a
konferencia arculatát és színvonalát, megkönnyítve a kötet
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Kertesi Gábor
és Varga Júlia az
oktatás és a foglalkoztatás kapcsolatát vizsgáló
közös kutatásairól
beszámoló előadásának sajnos a
kötet lezárásáig
nem készült el
végleges írásos
változata, így ezt
legnagyobb sajnálatunkra nélkülöznünk kellett a
kötet összeállításakor. A szerzők
tájékoztatása szerint azonban ennek az előadásnak
az anyaga is hamarosan megjelenik, méghozzá
jelentősen kibővítve: a várhatóan 2002. tavaszán a Közgazdasági Szemlében
megjelenő tanulmány bizonyára
jól
illeszkedik
majd a kötetben
közzétett írásokhoz, és tovább
árnyalhatja a belőlük kirajzolódó
képet, így kötetünk olvasóinak
figyelmébe ajánlom.

összeállítását, amiért ezúton is szeretnék neki köszönetet
mondani.
Azt hiszem, túlzás nélkül állítható, hogy a konferencia
programja széles horizontú és izgalmas volt: a résztvevőknek
módja nyílott az oktatás foglalkoztatásra és bérekre gyakorolt
hatásainak sokoldalú elemzésére, megismerkedhettek a munka világába történő átmenet egyes problémáival, friss empirikus vizsgálatok alapján egyes pályakezdő csoportok (fiatal
szakmunkások és diplomások) munkaerőpiaci beilleszkedésével. Képet kaptak az elmúlt évtized egyes, a munkaerőpiac és a társadalmi fejlődés egésze szempontjából egyaránt
nagy jelentőséggel bíró oktatási folyamatairól (középfokú
expanzió, bizonyos oktatási egyenlőtlenségek fokozódása a
finanszírozási rendszer hatására, illetve a roma gyerekek
fokozódó iskolai szegregációja). Megismerkedhettek kormányzati érdeklődésre is joggal számot tartó változtatási
javaslatokkal, reformkoncepciókkal, tervekkel is, melyek a
munkaerőpiac szempontjából fontos oktatási problémák
megoldási irányát és technikáját keresik. Így pl. találkozhattak egy olyan, a felvételi és finanszírozási rendszer
átalakítására vonatkozó javaslattal, amely a felsőoktatási
férőhelyek szerkezetét a mainál gyorsabban és zökkenőmentesebben igazíthatná a jelentkezők és a munkaerőpiac
igényeinek megfelelően, illetve egy, a tanulási nehézségekkel
küzdő, hátrányos szocio-kulturális helyzetű családokból
származó gyermekek tényleges felzárkóztatását, és ezen
keresztül a hátrányos helyzetű roma kisebbség sikeresebb
társadalmi integrációját megalapozó javaslattal is.
A jelen kötet írásai a sziráki konferencia előadásain1
alapulnak, és jól reprezentálják az ott történteket. A kötet
szerzőinek (valamennyien a konferencia résztvevői, előadói)
módjuk volt beépíteni írásaikba az ottani vita esetleges
tanulságait, és a konferencia-előadás szűkre szabott idejénél
bővebb terjedelemben fejthették ki mondandójukat. Abban a
reményben ajánlom a téma iránt érdeklődő olvasók
figyelmébe kötetünket, hogy az itt közölt eredmények és
javaslatok (melyek jó része más változatban szakfolyóiratokban megjelent már) így összegyűjtve sajátos fénytörésbe kerülnek, együtt jóval komplexebb képet adnak, tovább10

gondolásra érdemesek és ösztönzően hatnak majd a téma
további kutatására. A kötetben közölt írások emellett a
felsőoktatásban is jól használhatóak lehetnek, és segíthetik a
szféra iránt érdeklődő, a munkaerőpiaci és oktatási politikák
alakításban részt vevő szakemberek munkáját is.
A szerkesztő
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