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A szociális szakképzések helyzete a mai magyar felsőoktatásban

Magyarországon  és  a  kelet-közép  európai  térség  többi  országában  a  felsőfokú  szociális 
szakirányú  képzések  újraindítására  a  rendszerváltozást  követően  került  sor.  Míg  egyes 
országokban (pl.:  Lengyelország,  Csehszlovákia)  elegendőnek bizonyult  a  korábbi  képzési 
struktúra helyreállítása,  addig hazánkban alapjaiban kellett  újjáépíteni  a szociális  képzések 
rendszerét (Szmagalski,  2004). Az új képzéseket egy olyan merev szerkezetű felsőoktatási 
struktúrához kellett igazítani,  melyben a frissen alakult szervezeti  egységek létjogosultsága 
nagyon  sokáig  kétséges  maradt.  „A  magyar  szociálismunkás-képzésnek  az  alapvetően 
diszciplináris karakterű magyar felsőoktatásba kellett beilleszkednie, s meg kellett küzdenie a 
(…)  tradicionális  egyetem  szellemiségével,  követelményeivel,  a  tanároknak  pedig  saját 
maguk ellenállásával (Budai 2003).”

Mind  az  elméleti  elemeket  illetően,  mind  a  gyakorlati  oktatásmódszertan  kidolgozásában 
képzési helyenként  meglehetősen eltérő minták alakultak ki.  A hazai szociális  szakoktatás 
szerkezetváltása  és  formai  átalakulása  napjainkig  sem fejeződött  be  teljesen.  A képzések 
tartalmi  elemeinek  kidolgozását  követően  párhuzamosan  haladó  főiskolai  és  egyetemi 
rendszerű  oktatási  struktúra  jött  létre,  melyben  az  egyetemi  szintű  képzettséget  biztosító 
szakok hallgatói létszámaik alapján csak elhanyagolható szerephez jutottak. A felsőoktatási 
reform következtében a háromosztatú képzési szerkezetnek megfelelően újra kellett definiálni 
azokat  a  többé-kevésbé  meggyökerezett  (ám  igen  fiatal)  oktatási  modelleket,  amelyek  a 
rendszerváltást követően épültek ki. Az alap- és mesterképzések bevezetésével, egyes szakok 
megfeleltetésével és újradefiniálásával terhelt időszak a mai napig számos kérdést vet fel:

• Milyen munkaerő-piaci értékkel bír egy BA szociális munkás vagy szociálpedagógus 
diploma?

• Megéri-e a befektetés a magasabb szintű MA végzettség megszerzésébe?
• Fenntartható-e hosszú távon a jelenlegi tömegképzés?
• Hogyan és mennyire kezelhetők a képzéssel kapcsolatos társadalmi és oktatáspolitikai 

problémák?
• Lesz-e létjogosultsága a jövőben a kisebb (zömében egyházi) képzőintézményeknek?
• Meddig tartható fenn a levelező tagozatos szociálpedagógus tömegképzés?
• Hogyan biztosítható a képzések megfelelő színvonala?

A  kérdésekre  a  remélt  válaszokat  csak  a  jövőben  kaphatjuk  meg,  számos  szakmai  és 
szakmaközi egyeztetéssel, valamint egy működőképes hallgatói nyomon követő és munkaerő-
piaci monitorozó rendszerrel.  

Most  azonban  lássuk,  hogy  honnan  is  indultunk.  Az  alapkőletételnek  számító  „Soproni 
norma”  1990-es  elfogadását  követően  a  szegedi  képzési  stáb  készítette  el  az  általános 
szociális  munkás  szak  megalapításának  dokumentumát1.  Az  eredeti  elképzelések  az 
angolszász  gyakorlatorientált,  folyamatos  képzési  struktúrát  működtető  modell  hazai 
környezetbe történő átültetését célozták.  A korai standardizációs törekvésekkel ellentétben 
mégsem beszélhetünk egységes képzési szerkezetről, sőt igen eltérő változatok alakultak ki a 
szociális  képzések rendszerén  belül.  A magyar  képzési  rendszer  működésére  vonatkozóan 
végül  felhasznált  elemeket  mind  az  angolszász,  mind  a  német-kontinentális  oktatási  és 



gyakorlati-képzési  struktúrából.  Erős  figyelem  irányult  a  külföldi  oktatási  minták  és 
tananyagok hazai viszonyokhoz történő alkalmazására és (zömében más területekről érkezett 
oktatóknak  köszönhetően)  egyéb  társtudományok  hol  jelentősebb,  hol  kevésbé  domináns 
beépítésére.2 Sajnos  a  mai  napig  általános  jelenség,  hogy  a  kiegészítő  elméleti 
társadalomtudományi tárgyak domináns szerepet játszanak a szociális munka blokk alap- és 
gyakorlati  ismereteket közvetítő tárgyelemeivel szemben (Szabó 2005). A képzés jelenlegi 
szervezeti  és  oktatási  struktúrája  eléggé színes  képet  mutat,  megnehezítve  ezzel  az  egyes 
képzőhelyek közötti együttműködést. A szociális képzések tartalmáról, oktatási módszereiről 
pedig  csak  igen  kevés  információ  áll  rendelkezésre  a  szakmai  közvélemény  részére,  így 
akadozik  a  visszacsatolás  a  szakma  gyakorlati  képviselői  és  a  felsőoktatási  intézmények 
hallgatói és szakembergárdája között (Ágoston 2006).

A szociális képzések beágyazottsága – társadalmi és munkaerő-piaci kitekintés

A  felsőfokú  szociális  képzési  rendszer  magyarországi  meghonosítását  tovább  nehezítette, 
hogy  a  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátórendszer  a  rendszerváltozást  megelőző 
évtizedekben  hagyományosan  alap-  és  középfokú  végzettségű  munkaerővel  rendelkezett. 
Diplomások többnyire csak a szervezeti-irányítási,  igazgatási  tevékenységek szegmensében 
dolgoztak mint intézményvezetők, gazdasági vezetők, esetleg előfordulhattak még az ápolás-
menedzsment  területén,  de  az  itt  alkalmazottak  többsége  sem rendelkezett/rendelkezhetett 
szociális szakirányú végzettséggel. A szolgáltatások szakmai szemléletváltása és a szociális 
segítségnyújtás, irányítás, tervezés-szervezés szakmai professzionalizálódása a nyugat európai 
országokban jóval hamarabb végbe ment, mint Kelet-Európában.  A szociális ágazat diplomás 
munkavállaló-igénye  napjainkig  igen  alacsony,  tekintettel  az  ellátandó  feladatok  zömének 
(főként  a  szakellátásban)  ápolási-gondozási  jellegére.   A  2/1994.  (I.  30)  népjóléti 
minisztériumi  rendelet  1.  sz.  mellékletéből  adódóan  az  egyes  szociális  szakmákhoz  és 
tevékenységekhez  kapcsolódó  képzettségek  mindössze  egynegyede  igényel  felsőfokú 
végzettséget, még a státuszok háromnegyede alap-, ill. középfokú képesítéssel is betölthető, 
sőt  csekély számban ugyan,  de a  mai  napig  találhatunk  alap-  és  középfokú végzettséggel 
rendelkezőket  felső-  vagy  középvezetői  beosztásban  is  a  szociális  szolgáltató  rendszer 
berkeiben.  Az  1/2000  (I.  7.)  SZCSM  rendelet  alapján  az  egyes  munkakörökhöz  rendelt 
végzettségek  továbbra  is  túlnyomórészt  középfokú  képesítéssel  rendelkező  munkaerő 
jelenlétét feltételezik a szociális szolgáltatások területén. A gyermekjóléti alapellátások és a 
gyermekvédelmi  szakellátások munkaerő-állományának  képzettségi  feltételeiről a  15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet rendelkezik. Ebben is igen nagy számban találhatók OKJ-s végzettséget 
igénylő, főként gondozói, felügyelői munkakörök.

Mint  arra  már  utaltam,  az  1990-es  években az  új  intézményi  fejlesztések  megjelenésének 
köszönhetően  markáns  változás  következett  be  a  szociális  és  gyermekjóléti  ellátórendszer 
humánerőforrás-állományában.   Noha  a  szociális  képzések  már  megjelentek  a  hazai 
felsőoktatásban, amíg az oktatási intézmények nem tudtak képzett hallgatókat kibocsátani a 
szakma számára,  más területekről  kellett  munkaerőt  toborozni a szociális  és gyermekjóléti 
szolgáltatások szakmai stábjaiba. Megfelelő mennyiségű szakképzett munkavállaló hiányában 
más  területekről  (elsősorban  pedagógusi  pályáról)  érkezett  jelentősebb  mennyiségű 
„szakképzetlen”  munkaerő  a  szociális  ágazatba.  A  pedagógusok  szerepe  különösen  a 
gyermekjóléti  szolgáltatás  és a családsegítés  területén volt  jelentős.  Szabó Lajos szavaival 
(2005):  „a  szociális  ágazatot  más  szakmák  munkaerő-piaci  feszültségeinek  zsilipelésére 
használják”. 
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A statisztikákat figyelembe véve (Papházi 2005a) látható, hogy legtöbben az egészségügyből 
érkeztek szociális területre (elsősorban az áplási-gondozási jellegű szakfeladatok ellátására), 
azonban a vezető beosztásúak között, valamint a felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök 
esetén a pedagógusok száma nagyon magas. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a második 
szakképzettség megszerzésénél már majdnem minden alternatív végzettséggel rendelkező a 
szociális szakképzést részesíti előnyben.3 

A szociális képzések belső szakmapolitikai nehézségei mellett talán még komolyabb kihívást 
jelentenek  azok a  követelmények,  amelyeket  a  befogadó társadalmi  és  szakmai  környezet 
támaszt a szociális szakképzésekkel szemben. 

Az  alábbiakban  Jerzy  Szmagdalski,  a  Varsói  Egyetem  oktatójának  munkáján  keresztül 
szeretném bemutatni azt a három fő „strukturális nehézséget”, amely jelentősen akadályozza 
mind  Magyarországon,  mind  az  egész  kelet-közép  európai  térségben  a  szociális  munka 
társadalmi integrációját, és akadályozza a szociális szakképzések megfelelő működését:4

1. A szociális  munka alapvető funkciói és a jóléti  rendszerek valódi működése közötti  
kapcsolat
Egy  erősen  jövedelemvizsgálat-orientált,  szubszidiaritáson  alapuló,  központilag 
szabályozott,  de  a  helyi  önkormányzatok  által  irányított  szisztémában  igen  szűk a 
szociális  szakma  mozgástere.  A  szociális  gondoskodás  segélyezési  jellege  miatt  a 
tényleges  szociális  intervenciók  (melyek  sokszor  tartósabb  változást  idéznek  elő) 
háttérbe szorulnak a közvetlen pénzügyi ellátásokkal szemben.

2. A szociális munka saját alapértékei és a társadalom alapértékei közötti kapcsolat
A szociális munka erős humán vonatkozása miatt olyan alapvető emberi értékeket tart 
magáénak, mint a szolidaritás,  tolerancia,  empátia stb. Ezek az alapértékek pedig a 
gyakorlatban  (a  szolgáltatástervezéstől  a  közvetlen  kliens-interakcióig)  találkoznak 
egy  átmeneti  válságban  vergődő,  frusztrált  társadalomképpel,  mely  felé  rendkívül 
nehéz ezen értékek közvetítése.  

3. A  tantermi  oktatás  és  a  gyakorlati  képzés  közötti  kapcsolat  a  szociális  munka  
oktatásában
A képzési gyakorlat és a szakmai gyakorlat közötti különbségek minimalizálására kell 
törekedni  oly módon,  hogy a képzőhelyek  és  a  befogadó (gyakorlati)  intézmények 
között folyamatos kapcsolat álljon fenn. 

A fentiek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a professzionalizálódott  szociális 
munka (és egyéb hasonló szociális szakmák) befogadása számos társadalmi korlátba ütközik. 
A hazai  társadalmi  keretek  még  nem elég  tágak  ahhoz,  hogy  a  szektor  a  belső  szakmai 
elismeréseken és a kliensektől származó pozitív visszacsatolásokon túl társadalmi legitimációt 
is szerezzen. Ennek okát az alábbiakban látom.

A rendszerváltást  követő  viszonylag  gyors  társadalmi  változások  sem tették  lehetővé  egy 
olyan  „nyitott  társadalom”  (open  society)  kialakulását,  ahol  a  szociális  segítségnyújtás 
társadalmi beágyazottsága teljes mértékben megvalósult volna. Így hiába alakult ki a szociális 
szakma belső rendszere,  ha működésének mozgástere  napjainkig  beszűkült.  Ebben a szűk 
keresztmetszetben  igyekszik  a  szociális  szakma  megtalálni  a  maga  helyét.  A  folyamatot 
azonban jelentős mértékben hátráltatja, hogy: 

• önálló szakmai fejlődése gyorsabb, mint a társadalmi környezet befogadási szintje;
• egy hagyományosan konzervatív társadalmi szerkezetre kell alkalmazni egy modern, 

nyitott és gondoskodó társadalomképet feltételező szakmát;

3



• a  történelmileg  kiépült  és  megszilárdult  jóléti  rendszereken  belül  (egészségügy, 
oktatás  stb.)  nehézkes  az  új  szemléletmód  és  az  új  szakmák  beépítése  (és 
érvényesítése),  ami  elengedhetetlen  lenne  a  komplex  szolgáltatási  szerkezet 
megvalósítása szempontjából, hogy integrált szolgáltatási modellek jöjjenek létre az 
egészségügyben, oktatásban, foglalkoztatás- és lakáspolitikákban.

A fent leírtak a teljesség igénye nélkül mutatják be a szociális szakma, valamint a szociális 
képzések problémáit. A téma részletes elemzése megérne egy önálló tanulmányt, azonban a 
fenti folyamatok rövid összefoglalása mindenképpen szükséges a képzési szerkezetben zajló 
változások megértéséhez. A szociális képzések jelenlegi helyzete is csak tágabb kontextusban, 
a befogadó társadalmi környezet átalakulásának figyelembevételével értelmezhető megfelelő 
hitelességgel. 

Fontos kiemelnem, hogy a könnyebb érthetőség és átláthatóság érdekében az alább következő 
táblázatokon  és  diagramokon  a  „mesterképzés”  adatsoraiban  kerülnek  feltüntetésre  a 
felsőoktatási  reform előtti  szociális  munka és szociálpolitika  egyetemi  rendszerű képzések 
adatai is.

A felsőfokú szociális tanulmányokat folyatók számbeli változása

A  kilencvenes  évek  közepéhez  képest  2002-re  majdnem  háromszorosára  nőtt  a  szociális 
alapképzésekben  részt  vevők  száma.  Ekkorra  már  közel  11  000  diák  tanult  felsőoktatási 
intézményekben a különböző évfolyamokon. Az évtized végére sem csökkent jelentősen a 
szakterületen felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók száma: 2008-ban összesen 10 225-
en vettek részt valamilyen szociális képzésben. A képzési kereteket figyelembe véve 2007-
ben 3578 fős, 2008-ban 3394 fős minisztériumi keretszámmal indulhattak el a szociális alap- 
és mesterképzések (OKM 2009). A tartósan magas hallgatói bemeneti mutató később magas 
kimeneti számokat is eredményezett, amire a szakma nem volt felkészülve. Becslések szerint 
a munkaerőpiac éves szinten 1500-1800 friss diplomásra tart igényt a szociális szakterületen 
(Budai–Csoba–Goldmann,  2006).  A friss  szociális  diplomával  rendelkezők  elhelyezkedési 
lehetőségei így igen behatároltak, és területileg erősen eltérő képet mutatnak. Természetesen 
alaptalan lenne a kimeneti mutatókat és a munkaerőpiac beáramlási kapacitását közvetlenül 
összevetni,  hiszen  számos  (nem  szakirányú  felsőfokú,  vagy  középfokú  végzettséggel 
rendelkező) hallgató már eleve a szociális szakmából érkezik, és levelező tagozaton, munka 
mellett szerzi meg a munkaköréhez szükséges felsőfokú végzettséget (a jelenleg képzésben 
részt  vevő  hallgatók  több  mint  fele  levelező  tagozaton  folytatja  tanulmányait).  A területi 
egyenlőtlenségek  csak  tovább  súlyosbítják  a  helyzetet.  A  falvakhoz,  vidéki  területekhez 
kapcsolódó szociális  és  gyermekjóléti  intézmények  nehezen tudnak megfelelő  képzettségű 
szakembergárdát  toborozni,  még  városias  térségben  (elsősorban  felsőoktatási  intézmények 
közelében)  nagyobb  számban  fordulnak  elő  képzett  szakemberek.  A  periféria  alacsony 
humánerőforrás-ellátottságának jelensége nemcsak szociális területen figyelhető meg, hanem 
az egészségügyben és az oktatásban is.5 

A szociális szakokra felvettek számának 2006–2009 közötti megoszlását elemezve markáns 
hullámzást  figyelhetünk  meg  szociális  munka  és  szociálpedagógia  alapszakok  esetén. 
Mindkét szaknál jelentősen – szociális  munka esetében negyedével,  szociálpedagógus szak 
esetében harmadával – csökkent a képzésbe felvett hallgatók száma 2006-ról 2007-re. 2007 
után azonban a létszám mindkét alapszakot tekintve ismét növekedni kezdett, és a szociális 
munka  alapképzésnél  2009-re  megközelítette  a  2006-os  szintet.   A  2006–2007  közötti 
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drasztikus  létszám-visszaesés  elsődleges  kiváltó  oka  a  szociális  képzési  területen  (is) 
bevezetett  kormányzati  keretszűkítés.  Az oktatási  tárca  a  szociális  ágazat  (tényleges  vagy 
vélt) felsőfokú humánerőforrás-szükségleteire reagálva létszámvágást hajtott végre az állami 
finanszírozású helyek tekintetében. Hasonló folyamatot figyelhetünk meg a pedagógusi, a jogi 
vagy az agrártudományi képzési területeken is (OKM 2009). 

A szociálpolitikus  mesterképzés  tekintetében (ill.  a  kiegészítő  képzésben)  2008-ra  a  bázis 
évhez viszonyítva harmadára csökkent a felvettek aránya, azonban 2009-re a létszám ismét 
jelentősen (másfélszeresére)  növekedett.  A szociális  munka mesterszakok felvételi  mutatói 
viszonylagos  stabilitást  mutatnak,  csak  kismértékű  ingadozás  figyelhető  meg  az  egymást 
követő években. A mesterképzési inputok jelentősen növekedtek 2008-ban egy új ágens, az 
egészségügyi szociális munka szak akkreditálásának köszönhetően, amely két képzési helyen 
188  fős  hallgatói  létszámmal  kezdte  meg  működését  (Educatio  2009).  Noha  szociális 
szakemberek egészségügyi intézményekben történő foglalkoztatását törvény nem írja elő, a 
60/2003.  (X.  20)  ESZCSM rendelet  pedig  csupán  „szükséges  szolgáltatásként”  határozza 
meg, mégis nagy népszerűségnek örvendett a képzés első meghirdetésének évében, amikor 
többen jelentkeztek  egészségügyi  szociális  munka szakirányra,  mint  a  másik  két  szociális 
mesterképzésre összesen.6

1. ábra
Szociális képzési területre felvettek megoszlása szakonként és képzési szintetnként

1578

1198

1331

1329

1200

830

954

969

74

80

99
86

137

82

50
76

188
114

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2006

2007

2008

2009

szociális munka BA szociálpedagógia szociális munka MA

szociálpolitika egészségügyi szociális munka

Forrás: Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht., 2009.

A képzési szintek átjárhatósága

Az  alapképzések  és  mesterképzések  adatait  figyelembe  véve  látható,  hogy  a  szociális 
szakokat tekintve 2006 óta jelentősen csökkent az egy mester-/kiegészítő képzési helyre jutó 
alapképzési helyek száma.7 Még 2006-ban az összes jelentkező csupán 7,6%-át (azaz minden 
13. hallgatót) vették fel mester- vagy kiegészítő képzésre, két évvel később ez az arányszám 
megduplázódott,  és  elérte  a  15%-ot,  igaz,  arányuk  2009-re  12%-ra  mérséklődött.  A 
mesterszakokra felvettek aránya annak ellenére növekedett,  hogy az alapképzésbe kerültek 
mutatói  is  folyamatosan  felfelé  kúsznak a  2007-es  mélypontot  követően.  A 2008-as  MA- 
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létszám több mint felét az egészségügyi szociálismunkás-képzés hallgatói tették ki.   Érdekes 
módon ugyanebben az évben nem csökkent,  sőt negyedével  növekedett  a szociális  munka 
MA-szakra  jelentkezők  száma,  tehát  az  új  képzés  nem a  hagyományos  szociálismunkás- 
képzéstől vonta el a hallgatókat. A szociálpolitikára felvettek száma azonban az egészségügyi 
szociális munka szakindítás évében közel felére csökkent, így elképzelhető, hogy a leendő 
szociálpolitikus-hallgatók választották inkább az új szakot. 

Mindkét képzési szint esetében a 2007-es felvételi időszakra jutott el mélypontjára a felvett 
hallgatói  létszám,  az  alapképzések  tekintetében  a  következő  években  kisebb,  a 
mesterképzések tekintetében pedig arányaiban jelentősebb mértékű expanzió következett be. 
A mesterképzési létszámok további növekedése, az államilag támogatott helyek megjelenése 
remélhetőleg  megkönnyíti  a jövőben a tanulmányi  szintek közötti  átjárhatóságot,  hiszen a 
közép-  és  felsőfokú  szociális  képzéseket  tekintve  igen  nagy  a  képzési  skálát  „végigjáró” 
hallgatók száma, akik OKJ-s bizonyítványukat megszerezve főiskolai, majd egyetemi szintű 
oktatásban vesznek részt.8

2. ábra
Szociális alap- és mesterképzésre felvett hallgatók megoszlása

0

1000

2000

3000

2009 2008 2007 2006

alapképzés

mesterképzés

Forrás: Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. 2009.

Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a „bolognai rendszert” alkalmazó országokban, így 
az Európai Unióban és Észak-Amerika országaiban a MA/BA képzési arány jóval kedvezőbb 
a mesterképzésben részt vevő hallgatók javára (körülbelül a hallgatók harmadát teszik ki). A 
hazai  háromszintű  felsőfokú képzési  rendszerben  –  amely  a  szociális  képzési  területen  is 
bevezetésre került  – a MA végzettséggel  rendelkező hallgatók munkaerő-piaci  „értéke” és 
elhelyezkedési lehetőségei egyelőre meglehetősen szabályozatlanok és zavarosak. Jellemző a 
hazai  viszonyokra,  hogy  nem  minden  területen  „éri  meg”  befektetni  magasabb  szakmai 
kvalifikációt jelentő mester fokozatú diplomába, hiszen annak pozitív hozadékai nem, vagy 
csak  kis  mértékben  jelentenek  szakmai-előremenetelt,  magasabb  társadalmi  presztízst  és 
fizetési kategóriát. A munkaerőpiac igényeit és visszajelzéseit azonban csak a későbbiekben 
lesz alkalmunk felmérni, tekintettel arra, hogy az első, bolognai rendszerben diplomát szerzett 
alapképzéses hallgatók csak 2009-ben jelentek meg a munkaerőpiacon.

Hallgatói létszámok változása, a szociális képzések „népszerűsége”

Ha vizsgálatunk tárgyát  leszűkítjük a szociális  alapképzésekre,  látható,  hogy a jelentkezők 
száma 2006-tól 2008-ig harmadával  csökkent.  A folyamat  2009-re megfordult,  és számuk 
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ismételten megközelítette a három évvel korábbit.  A felvettek száma 2006 és 2007 között 
negyedével csökkent, és a jelentkezők számának folyamatos növekedése ellenére később sem 
közelítette  meg  a  2006-os  szintet.  A  felvételizni  szándékozók  száma  2008-ban  került  a 
mélypontra, minden bizonnyal a kormányzat által a felsőoktatásban bevezetni kívánt hallgatói 
költségtérítés  miatt.  Miután  a  tandíj  bevezetésére  irányuló  törekvések  meghiúsultak,  a 
szociális  alapszakokra  jelentkezők  létszáma  is  ugrásszerűen  (harmadával)  megnőtt.  A 
képzésekre felvett hallgatók száma az utóbbi két évben gyakorlatilag változatlan maradt, míg 
a jelentkezők száma jelentősen növekedett. Mindez azt eredményezte, hogy míg 2008-ban a 
jelentkezők  fele,  addig  2009-ben  csak  harmaduk  nyert  felvételt  a  választott  szociális 
alapszakra. Ezzel együtt az egyetemek és főiskolák választási lehetőségei jelentősen bővültek. 

A hallgatói  számok redukálódása  mellett  egyre  kevésbé  jellemző  a  tudatos  szakválasztási 
preferencia. Még 2006-ban a jelentkezők több mint a fele (55%) választotta az adott szociális 
képzési formát első helyen, addig egy évvel később már csak 42%, 2008-ra pedig 38% jelölte 
be elsőnek jelentkezési lapján a szociális alapképzéseket, és az arányszám 2009-re is csak kis 
mértékben  (3  százalékponttal,  41%-ra)  emelkedett.  Mindez  jóval  elmarad  egyes  népszerű 
szakok hallgatói preferenciamutatóitól (pl. jogász 68%, építészmérnök 76%, vegyész 85%), és 
körülbelül a pedagógusképzés első helyes arányszámaival mutat hasonlóságot.

Az első helyes  jelentkezések megcsappanása azt  eredményezheti,  hogy a képzési rendszer 
rugalmasságából  eredően  a  szociális  képzési  terület  lesz  a  gyűjtőhelye  azoknak  a 
hallgatóknak, akik más szakokra nem nyertek felvételt. Erre azonban csak a rendelkezésünkre 
álló adatok alapján tudunk következtetni. 

Ha a felvettek arányát a vizsgált négyéves intervallumra vetítjük, megfigyelhető, hogy noha 
2006  és  2007  között  arányszámuk  3%  ponttal  csökkent,  2008-ra  jelentős  növekedés 
következett  be.  A  költségtérítés  bevezetésének  lehetősége  sok  jelentkezőt  elriasztott  a 
felvételitől, a hallgatói keretszámok azonban közel változatlanok maradtak. 

1. táblázat
Szociális alapképzésre jelentkező és felvett hallgatók megoszlása

Év
Összes 
jelentkező

Első helyen 
jelentkező Felvettek Felvettek aránya 

(%)
2006 6583 3638 2778 42
2007 5289 2219 2059 39
2008 4313 1657 2285 53

2009 6275 2546 2298 37

Forrás: www.felvi.hu, 2009. március 30. 

A szociális  képzések népszerűségi indexe (szociális szakokra jelentkezők aránya az összes 
jelentkezőhöz viszonyítva) csak csekély ingadozást mutatott az elmúlt négy évben. A 2006. és 
2007. évek kiegyensúlyozott 5% körüli adatait követően a „mélypont” 2008-ban következett 
be (3%). Ezután azonban ismét növekedés kezdődött, és mára a felsőoktatásba jelentkezők 4,7 
százaléka  szeretne  szociális  területen  diplomát  szerezni.  A  felsőoktatási  intézményekbe 
felvételizők száma 14,2%-al esett vissza 2006 és 2008 között,  míg szociális szakok esetén 
34,5% volt a csökkenés mértéke. A szociális képzések preferenciamutatója (csakúgy, mint az 
elsőhelyes  jelentkezéseket  mutató  prioritás-index)  2008-ban  volt  a  legalacsonyabb,  azaz 
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ebben az évben jelentkeztek legkevesebben valamilyen szociális alap- vagy mesterképzésre 
mind abszolút értékben, mind az összes jelentkezőhöz viszonyítva.

Ennek ellenére a szociális  szakokat  választók aránya az összes jelentkező vonatkozásában 
viszonylagos  egyensúlyi  állapotot  mutat.  Különbségek  inkább  a  képzési  szint  szerinti 
hallgatói  összetételben  mutatkoznak.  A  képzési  struktúrán  belül  egyre  népszerűbbek  a 
különböző mesterképzések, míg az alapképzésekre jelentkezők száma folyamatos csökkenést 
mutatott  egészen 2008-ig.9 Ennek egyik oka lehet,  hogy a kilencvenes évek nagy felszívó 
hatását  követően  a  következő  évtized  közepére  a  felsőfokú szociális  végzettséget  igénylő 
státuszok javarészt telítődtek, így egyre kevesebb mozgástér mutatkozik az újonnan belépők 
számára.  A munkaerőpiac cirkularitásának következtében csak némi késéssel  mutatkoznak 
ezek  a  trendek  a  felsőoktatási  intézmények  felvételi  számaiban.  Ennek  a  feltételezésnek 
némileg ellentmondanak a pedagógusképzésben mutatkozó nagyon magas hallgatói létszámok 
és  a  hozzájuk  kapcsolódó  társadalmi  hasznosulási  lehetőségek  (presztízs,  karrier,  bérezés 
stb.).

3. ábra

Szociális képzési szakirányra jelentkezők aránya az összes felsőoktatásba jelentkezőhöz 
viszonyítva (%)
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Forrás: www.felvi.hu

A jelentkezők és  felvettek  nemek szerinti  megoszlását  elemezve látható  (4.  ábra),  hogy a 
szociális  területet  választók  közül  (az  egészségügyi  és  pedagógus  pályához  hasonlóan) 
kiugróan magas a nők aránya. Az összes szociális alap- és mesterszakot figyelembe véve a 
férfiak részvétele 16-17 százalék körüli.  A pálya „elnőiesedése” nem újkeletű folyamat, és 
nem is  csak  a  hazai  szakmai  struktúrára  jellemző.  A vizsgált  három év  során  tartósan  a 
szociálpolitikus-képzésben a legmagasabb a férfiak aránya,  de még így is  csak a  felvételt 
nyert hallgatók harmadát tették ki 2008-ban. Kiemelkedő növekedést figyelhetünk meg 2008-
ban a szociálpedagógus-képzésre felvett férfiak arányában, amely háromszorosára emelkedett 
az előző évhez képest, és tárgyévben a hallgatók közel harmadát tették ki.

Szociális  munka  mesterszakok  esetén  a  legmagasabb  a  nők aránya,  ezeken  a  szakokon a 
statisztikák szerint csak minden tízedik hallgató férfi. Ugyanakkor a férfiak az alapképzésben 
való  részvételükhöz  képest  jóval  nagyobb  arányban  fordulnak  elő  a  szociálpolitikus 
mesterképzésben.  A fentiekből adódik, hogy az alapképzésből kikerülő, és tanulmányaikat 
mesterképzésben  folyatató  nők  inkább  a  szociális  szakmák  gyakorlati  oldalát  képviselő 
szociális munka felé orientálódnak, még a férfiak inkább a szociálpolitikus képzést választják 
nagyobb számban.
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4. ábra
Férfiak aránya a szociális alap- és mesterszakokra jelentkezők között (%)
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Forrás: Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. 2009.

A jelenlegi képzési szerkezet

Szociális  munkás  alapképzéssel  országszerte  12  képzőhelyen  találkozhatunk, 
szociálpedagógusokat  hét  intézményben  képeznek.  Szociális  munka  és  szociálpolitika 
mesterképzést  a háromszintű felsőoktatási  struktúrának megfelelően a tudományegyetemek 
indítanak három, illetve négy képzési hellyel. Egészségügyi szociálismunka-képzés jelenleg a 
Debreceni  Egyetemen,  a  Pécsi  Tudományegyetemen,  valamint  a  Semmelweis  Egyetem 
szervezésében folyik, utóbbi azonban nem hirdette meg a szakot 2009-ben.

A képzési idő a bolognai rendszernek megfelelően (6+1) + 4 féléves szerkezetben valósul 
meg. Ezzel felbomlott a korábbi 8 féléves főiskolai képzési szerkezet, amely nagyobb teret 
engedett a terepgyakorlatnak és a szakmai specializációnak. Utóbbira így a mesterképzések 
égisze  alatt  kerülhet  sor,  ami  csak  a  hallgatók  kisebb  csoportja  számára  elérhető.  A 
terepgyakorlat  pedig  eddig  is  a  képzési  struktúra  érzékeny  pontja  volt,  mind  a  minőségi 
terepmunkát  garantáló gyakorlati  intézmények,  mind a képzett  tereptanárok hiányoztak,  és 
hiányoznak a rendszerből10. 

A képzések finanszírozási rendszere korábban rendkívül kedvezőtlenül érintette azokat, akik 
főiskola  után  szerettek  volna  egyetemi  szintű  képesítést  szerezni,  a  kiegészítő  képzések 
csaknem mindegyike költségtérítéses formában, levelező tagozaton került meghirdetésre. A 
2009-től induló szociális munka (és egészségügyi szociális munka) mesterszakok esetében a 
képzést  meghirdető  egyetemek  mindegyike  biztosít  lehetőséget  hallgatói  számára  MA 
diplomájuk államilag  finanszírozott  megszerzésére  nappali  tagozaton,  és  közülük három a 
levelező képzésben is fenntart ilyen helyeket.  

2. táblázat
A szociális felsőfokú képzések megoszlása 2008-ban

Szak Képzőhely Képzési idő (félév)
Szociális  munka 
(BA)

12 6+1

9



Szociális  munka 
(MA)

3 4

Szociálpedagógia 
(BA)

7 6+1

Szociálpolitika 
(MA)

4 4

 
Forrás: OKM 2008. Megjegyzés: a „szociális munka (MA)” sor az egészségügyi szociális munka mesterszakot is 
tartalmazza

A szociális munkás alapképzést az összes magyarországi tudományegyetemen megtalálhatjuk, 
sőt  több  helyen  már  a  (szakmai  specializációt  jelentő)  egészségügyi  szociális  munka 
mesterképzések  is  beindultak.  A  nemzeti  tudásközpontokhoz  való  igazodással  és  más 
tudományágak  képviselőinek  bevonásával  lehetővé  vált  a  képzés  multidiszciplináris 
jellegének megalapozása.

Érdekes módon a gyakorlati szociális alapismereteket csak kevésbé közvetítő (és világszerte 
kevésbé  elterjedt)  szociálpedagógus-képzés  a  mai  napig  előkelő  helyet  foglal  el  a  hazai 
képzési szerkezetben,  noha mind a bolognai  képzési struktúrába történő beágyazása,  mind 
annak gyakorlatban történő hasznosítása számos nehézségbe ütközik.11  Szociálpedagógus- 
képzésben egészen az évtized közepéig többen vettek részt, mint szociálismunkás-képzésben. 
Különösen magas volt a levelező tagozaton tanuló államilag finanszírozott hallgatók száma, 
amely – a szociális munkás képzéssel ellentétben – rendre meghaladta a nappali tagozaton 
résztvevők számát.

Ha megfigyeljük  az államilag  finanszírozott  helyek  számának alakulását  az 1998 és  2003 
közötti időszakban, látható, hogy a képzési inputok döntően nem változtak, és továbbra is a 
levelező  tagozatos  szociálpedagógia-képzésre  nyertek  felvételt  a  legtöbben.  A  nappali 
tagozatos  szociálpedagógia-képzés  kismértékben  megelőzi  a  szociális  munkás  nappali,  és 
jelentős mértékben a levelező tagozatos szociális munka képzéseket.

5. ábra
Államilag finanszírozott helyek létszámainak alakulása 1998 és 2003 között az általános  

szociális munkás és a szociálpedagógus hallgatók vonatkozásában
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Forrás: Goldmann 2006.

Mindenképpen  érdemes  megfigyelni  a  szociális  alapképzésekre  felvételt  nyert  hallgatók 
létszámának  változását  az  elmúlt  négy  év  vonatkozásában.  Míg  2006-ban  a  levelező 
képzésekre  bekerülők száma jelentősen  meghaladta  a  nappali  képzésekre  felvettek  számát 
mindkét  alapképzési  típus  tekintetében,  az  évtized  második  felére  a  képzési  struktúra 
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bemeneti  oldala  jelentősen  megváltozott.  A nappali  és  levelező  tagozatos  hallgatók  input 
száma  2007-ben  közelítette  meg  egymást,  majd  szociális  munka  alapszak  esetében  a 
levelezősök bemeneti száma a nappalisoké alá süllyedt, míg a szociálpedagógusoknál közel 
párhuzamosan halad a két mutató. Mint a 6. ábrán is látszik, a nappali képzéseket nézve egyik 
szak esetében sem történt jelentősebb változás, míg a levelező képzések jelentős bemeneti 
veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni 2006 és 2007 között.

6. ábra
Az egyes szociális alapképzésekre felvételt nyert hallgatók képzési forma szerinti  

megoszlása
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Az államilag finanszírozott helyek száma az elmúlt 10 évben jelentős változásokat mutatott. 
1998 és 2000 között mindkét alapképzés (vagy 2006 előtt  főiskolai képzés) párhuzamosan 
haladt  a  felvettek  számát  tekintve.  2001-ben  a  szociális  munkások  felvételi  száma 
ugyanannyival növekedett, mint amennyivel a szociálpedagógusoké csökkent. 2003-ban a két 
alapképzés görbéje ismét majdnem „találkozott”, majd mindkét szak államilag finanszírozott 
létszáma  jelentősen  csökkenve  párhuzamosan  haladt  napjainkig.  A  létszámcsökkenés 
különösen  2006  után  volt  jelentős.  Szociális  munkás  szak  esetén  majdnem  a  felére, 
szociálpedagógia  szak esetén pedig 58%-kal  csökkent  az államilag finanszírozott  helyekre 
bekerülők száma 2000 és 2009 között.     

7. ábra
Az  államilag  finanszírozott  helyek  létszámának  alakulása  az  egyes  szociális  
alapképzésekben (felvettek)
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Forrás: www.felvi.hu

Összesen  19  intézményben  találkozhattunk  felsőfokú  szociális  képzéssel  2008-ban,  azaz 
körülbelül  a  magyarországi  egyetemek  és  főiskolák  negyede  indít  szociális  szakokat. 
Mesterképzéssel (illetve egyetemi képzéssel) azonban többnyire a nagy tudományegyetemek 
foglalkoznak,  melyek  képesek  lehetőségeiknél  fogva  maguk  köré  gyűjteni  a  hallgatókat, 
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illetve rendelkeznek a mesterképzési akkreditációhoz szükséges szakmai feltételekkel. A BA 
(és  főiskolai)  hallgatói  létszám  túlsúlya  rendkívül  nyomasztó  a  mester-  és  egyetemi 
képzésekben  résztvevőkkel  szemben.  A  vizsgált  keresztmetszetben  szereplő  hallgatók 
91,35%-a valamilyen alap-, vagy főiskolai rendszerű képzési formában vesz részt. A levelező 
képzések dominanciája mind az alap-, mind a mesterképzések területén megmaradt. Előbbinél 
a hallgatók 60, utóbbinál 53%-a tanul levelező munkarendben.

A szociális  munka  BA (vagy  főiskolai)  képzésben  tanuló  szociális  munkás  (4725  fő)  és 
szociálpedagógus (4616 fő) hallgatók hasonló számban képviseltetik magukat a rendszerben. 
Egészen az évtized közepéig  még a szociálpedagógusok dominanciája  volt  megfigyelhető, 
hiszen  a  nagy  pedagógusképző  intézmények  az  új  szak  beindításával  új  képzési  profilra 
tehettek  szert.  Így  viszonylag  alacsony  ráfordítások  árán  képesek  voltak  a  megcsappant 
hallgatói létszámokat szinten tartani, ami lehetővé tette az oktatói gárda megtartását is. Noha a 
két  szak  hallgatói  létszámai  összességében  nagyjából  kiegyenlítődtek  a  vizsgált 
keresztmetszetben12,  a  képzési  formák  tekintetében  jelentősek  a  különbségek  a  két  szak 
tagozati  struktúrája  között.   A szociálpedagógus  hallgatók  közül  kétszer  annyian  tanulnak 
levelező  tagozaton,  mint  nappali  képzésben.  Kiemelkedő  levelezős  képző  intézmények  a 
Nyugat-Magyarországi  Egyetem és  a Debreceni  Egyetem,  még a kisebbek közül  az Apor 
Vilmos  Katolikus  Főiskola,  mely három intézmény a szociálpedagógus  levelező  hallgatók 
kétharmadának képzéséért felelős. A nappali képzési forma az összes intézmény tekintetében 
alatta marad a levelező tagozatos létszámadatoknak.

Szociálismunkás-képzéssel már egészen kis hallgatói létszámmal rendelkező képzőhelyeknél 
is  találkozhatunk.  Egyes  kis  létszámú  helyeken  (elsősorban  egyházi  fenntartású 
intézményeknél) a hallgatói összlétszám 60-80%-át is elérheti a szociális munkás hallgatók 
aránya,  gyakran  a  teológus-  és  lelkészképzés  szakpárjaként  bevonva  az  oktatásba. 
Összességében a levelező tagozatos hallgatók száma itt is felülreprezentált nappalis társaikhoz 
képest.  Okleveles  szociális  munkás  és  szociális  munkás  mesterképzéssel  csak  a  30  ezres 
hallgatói  létszámnál  nagyobb  egyetemeken  találkozhatunk  (nem  számítva  a  Semmelweis 
Egyetemet). Az ezeket látogatók közül háromszor annyian vesznek részt levelező képzésen, 
mint nappali tagozaton.   

Szociálpolitikus  szak  szintén  csak  a  nagy  tudományegyetemeken  működik,  valamint  a 
Corvinus Egyetem szociálpolitikus-közgazdász szakpárján található még kevés hallgató. Az 
ELTE és a DE viszonylag  nagy létszámú nappali  tagozatos  egyetemi  rendszerben képzett 
hallgatóinak  köszönhetően  ennél  a  képzésnél  a  nappalis  hallgatók  száma  meghaladja  a 
levelezősökét.

3. táblázat
Egyes képzőintézményekben tanuló hallgatók megoszlása 2008-ban

Képző 
intézmény

Képző 
intézmé
ny 
hallgatói 
létszáma

Szociális 
munkás 
BA/általános 
szociális 
munkás

Szociálpedag
ógus

Szociális 
munkás 
MA/oklevel
es szociális 
munkás

Szociálpolitik
us

Összese
n

Hallgat
ói 
létszá
m %-a

N L N L N L N L
Országos 
Rabbiképző – 
Zsidó Egyetem 166 14 0 0 0 0 0 0 0 14 8,4
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Veszprémi 
Érseki 
Hittudományi 
Főiskola 244 110 47 0 0 0 0 0 0 157 64,3
Wesley János 
Lelkészképző 
Főiskola 825 378 282 0 0 0 0 0 0 660 80
Apor Vilmos 
Katolikus 
Főiskola 2457 0 0 301 455 0 0 0 0 756 30,8
Tessedik 
Sámuel Főiskola 4241 107 259 0 0 0 0 0 0 366 8,6
Károli Gáspár 
Református 
Egyetem  4408 35 180 0 0 0 0 0 0 215 4,9
Kodolányi 
János Főiskola 6440 104 31 0 0 0 0 0 0 135 2,1
Eszterházy 
Károly Főiskola 8602 0 0 144 363 0 0 0 0 507 5,9
Pázmány Péter 
Katolikus 
Egyetem  9469 0 0 157 312 0 0 0 0 469 4,9
Nyíregyházi 
Főiskola  10 088 0 0 191 201 0 0 0 0 392 3,9
Semmelweis 
Egyetem 10 602 0 0 0 0 0 73 0 0 73 0,68
Széchenyi 
István Egyetem 10 732 107 47 0 0 0 0 0 0 154 1,43
Szent István 
Egyetem  13 980 102 195 50 92 0 0 0 0 439 3,14
Nyugat-
Magyarországi 
Egyetem  15 458 0 0 416 1026 0 0 0 0 1442 9,3
Budapesti 
Corvinus 
Egyetem 18 031 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0,06
Szegedi 
Tudományegyet
em 28 777 225 295 0 0 0 0 0 0 520 1,8
Eötvös Loránd 
Tudományegyet
em 30 378 338 0 0 0 66 27 80 47 558 1,8
Debreceni 
Egyetem 30 418 228 570 259 649 18 186 107 71 2088 6,9
Pécsi 
Tudományegyet
em  30 620 470 601 0 0 35 89 25 49 1269 4,14

23 5936 2218 2507
151

8 3098 119 375 223 167 10 225

Forrás: OKM 2009.

Következtetések

A felsőfokú szociális képzések rendszere vitathatatlanul meggyökerezett a hazai felsőoktatás 
intézménystruktúrájában.  Mind  szakmailag,  mind  szervezetileg  kiépültek  azok  az 
oktatóközpontok,  gyakorlati  intézmények,  melyek  a  szociális  szféra  jövőbeni  munkaerő- 

13



állományának  megteremtéséért  felelősek.  A  rendelkezésre  álló  nemzetközi  tudásanyagok, 
oktatási  modellek  mellett  létrejöttek  azok  a  hazai  tudásbázisok  és  képzési  módszerek, 
amelyek elősegítik a szociális szakképzések hazai viszonyoknak megfelelő működtetését és 
hosszú távú fenntarthatóságát. Ezzel együtt egyes képzőhelyek napjainkig kénytelenek élet-
halál harcot vívni a hallgatókért, oktatói státuszokért és a beszűkült költségvetési forrásokért. 
Szerencsére  ezek a  harcok az  intézmények  többségénél  már  nem a  puszta  létért  folynak, 
hanem a meglévő kapacitások bővítését, fejlesztését célozzák.

A  felvételi  statisztikákat  figyelembe  véve  az  egyetemek  és  főiskolák  még  hosszú  távon 
garantálni  tudják  a  stabil  működéshez  szükséges  bemeneti  mutatókat.  Az oktatásminőségi 
indikátorok13 nagymértékű  eltérései,  a  szociális  szektor  fokozódó nehézségei,  az  alacsony 
társadalmi presztízs (és az alacsony bérszínvonal) azonban folyamatos fenyegetettséget jelent 
a szakma képviselői, oktatói és hallgatói számára egyaránt.
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1Jegyzetek
 Érdemes megjegyezni, hogy az elméleti szociális tartalmakat közvetítő szociálpolitikus-képzés már 1985-től létezik 
Magyarországon. Az első évfolyam az Eötvös Loránd Tudományegyetemen levelező tagozaton indult „félig-meddig 
illegálisan”, a szociológusképzés  rendszerébe ágyazva.

2 A  képzés  jellegét  egy-egy  felsőoktatási  intézményen  belül  erősen  befolyásolta  az  oktatók  (különösen  a  kar-  és  
tanszékvezetők)  szakmai  összetétele  és  korábbi  szakterülete,  valamint  a  képző  intézmény  elsődleges  profilja.  Így  
például erős közgazdaságtani, jogi, egészségügyi vagy szociológiai „mintázata” lehet a különböző képzéseknek.
3  A tanulmány későbbi részében a levelező képzések kapcsán még visszatérek erre a jelenségre.
4 Noha Szmagalski a szociális munkához kapcsolódó problémák jelen csoportosítását elsősorban a lengyel társadalmi 
viszonyokra vonatkoztatta, meglátásom szerint Magyarországon is hasonló nehézségekkel küzdünk. 
5 Fenti folyamatokat csak feltételezni tudom személyes tapasztalatok, szakmai műhelyek és tudományos konferenciákon 
elhangzottak alapján. A felsőoktatási intézmények diplomás pályakövetési rendszere ugyanis (noha 2005-től kötelező 
lenne ilyet vezetni) a mai napig sem működik egységesen és szervezetten.
6 A képet tovább árnyalja, hogy a pályán dolgozó szociális szakemberek alig több mint a fele rendelkezik szakirányú  
diplomával (Magyar,  2004),  illetve az egészségügyi  intézmények  egy része a mai napig sem foglalkoztat  szociális 
munkást.  

7 Az egyszerűbb feldolgozhatóság kedvéért „mesterképzés” alatt értem a 2006–2007 közötti kiegészítő képzést is.
8 Lásd erről bővebben Fónai–Pattyán–Szoboszlai (2003) és Papházi (2005) tanulmányait.
9 Részben annak köszönhetően, hogy egyes képzések (pl.: szociálpolitikus, okleveles szociális munkás) jelenlegi 
szerkezetben csak mesterképzés formájában érhetők el.
10 Tereptanár képzések már elindultak egyes intézményekben.
11 Ld. Szabó Lajos 2005-ös elemzését.
12 Sőt, az utóbbi évek bemeneti mutatói szerint szociális munkás alapképzésre jóval többen jelentkeznek és a  felvett  
hallgatók  is  jóval  többen  vannak,  mint  a  szociálpedagógus  képzéseken  (utóbbi  a  felvételi  keretszámoknak  is 
köszönhető).
13 Minősített oktatók száma, egy oktatóra jutó hallgatói létszám, hallgatói elhelyezkedési mutatók, intézmények IT-
eszközökkel való ellátottsága, külföldi tudományos ösztöndíjprogramok stb.
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