
  
 

  
 

 
 

 

 

„Female Cooperation” („Női együttműködés”) fejlesztése a műszaki szakmákban való női 

egyenjogúság érdekében 

az Ausztria – Magyarország 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 

 

2. Akció: A régiós potenciálok határon átnyúló összegyűjtése 

 2.2. Akció: A fiatal lányok műszaki szakmák iránti érdeklődésére, és az ezzel kapcsolatos 

keretfeltételekre vonatkozó felmérés eredményeinek írásos dokumentálása   

 

Részlet a „Műszaki/természettudományos pályára készülő, potenciális női munkaerő 

rendelkezésre állása és fejlesztése a Nyugat-dunántúli régióban” című tanulmányból 

 

 

 

 

Készítette: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Megrendelő: Pannon Novum Nonprofit Kft. 

 

Szombathely, 2013. augusztus 



  
 

  
 

 

Tartalomjegyzék 

1. Kiinduló helyzet ..................................................................................................................... 3 

2. Összegzés ............................................................................................................................... 4 

3. Kérdőív felépítése .................................................................................................................. 5 

4. Kérdőív kiértékelése ............................................................................................................... 7 

4.1 Kérdőíves felmérésbe bevont általános iskolák ........................................................... 7 

4.2 Mely műszaki/természettudományos munkaköröket ismered? .................................... 8 

4.3 Legismertebb műszaki/természettudományos munkakörök 13-15 éves lányok 

körében (említések gyakorisága) ...................................................................................... 10 

4.4 Mely műszaki/természettudományi munkahelyeket kínáló cégeket/üzemeket 

ismered a Nyugat-dunántúli régióban? ............................................................................ 11 

4.5 10 leggyakrabban említett vállalkozás ................................................................... 12 

4.6 El tudod képzelni magad műszaki/természettudományos munkakörök 

valamelyikében? ............................................................................................................... 14 

4.7 Dolgozik az ismeretségi/baráti körödben (fiatal) nő műszaki/természettudományos 

munkakörben? .................................................................................................................. 15 

4.8 Mennyire befolyásolják a szüleid, hogy milyen foglalkozást tanuljál, hol 

helyezkedj el? ................................................................................................................... 16 

5. Mellékletek ........................................................................................................................... 17 

 



  
 

  
 

1. Kiinduló helyzet 

A dinamikus gazdasági fejlődés alapja a szakképzett munkaerő. A természettudományos és 

műszaki szakmákban tapasztalható növekvő szakemberhiány a fiatalok pályaorientációjának 

minőségében megújulást tesz szükségessé. A magyar és osztrák régiókban szakképzett 

munkaerőhiány jelentkezése prognosztizálható a gépipari, elektronikai, CNC, 

anyagtudományi, eljárás-technológiai és egyéb műszaki ágazatokban. Ezzel egyidejűleg a 

fiatal nők szakmaválasztási spektruma még mindig nagyon szűk. Közülük sokan egyáltalán 

nem, vagy csak kevés információval rendelkeznek a műszaki szakterületeken kínálkozó 

lehetőségekről. A nemi sztereotípiák akaratlanul is lányokba ivódnak, miközben műszaki 

készségeik felismerésre sem kerülnek. Ugyancsak hiányoznak a női példaképek. Az iskolák és 

a vállalatok feladata, hogy közös intézkedéseket valósítsanak meg a nők műszaki 

munkakörökben történő érvényesülése érdekében.   

A FEMCOOP projekt célja pályakezdő fiatal nők érdeklődésének felkeltése a 

természettudományos és műszaki szakmák iránt, ezáltal számukra jobb elhelyezkedési 

esélyek biztosítása. Ezzel egyidejűleg a szakképzett munkaerőhiány is csökkenthető az 

érintett régiókban. Cél a fémipari és elektronikai területen dolgozó nők bevonása, hogy mint 

„coach“ (ún. role model, magyarul szerep modell vagy példakép) követendő példaként 

szolgálhassanak a pályaválasztás előtt álló lányok számára, és új lehetőségeket mutathassanak 

be a fiataloknak a workshopok keretében.  

Ezen cél elérése érdekében a következő alcélok kerülnek kitűzésre:     

• a természettudományos és műszaki szakmákat bemutató újszerű módszerek kidolgozása 

határon átnyúló együttműködésben    

• ezen szakmák jobb megítélésének kialakítása a nők körében,  határon átnyúló 

együttműködés által 

• a természettudományos és műszaki területeken dolgozó nők létszámának növelése   

• a fiatal női munkaerő elvándorlásának megfékezése az érintett régiókban 

egy határon átnyúló kompetencia-hálózat kialakítása  

• határon átnyúló pilottevékenységek megvalósítása iskolák és vállalatok bevonásával  

A projekt keretében a Pannon Novum Nonprofit Kft megbízásából a Vas Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara kérdőíves felmérést végzett a Nyugat-dunántúli régió (Győr-

Moson-Sopron, Vas és Zala megye) több általános iskolájában, hogy a pályaválasztás előtt 

álló fiatal lányok továbbtanulási, szakmaválasztási szempontjait megismerje, illetve felmérje 

ismeretüket a műszaki és természettudományos szakmákról. 



  
 

  
 

2. Összegzés 

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Pannon Novum Nonprofit Kft. megbízásából 
felmérést végzett a pályaválasztás előtt álló lányok továbbtanulási, szakmaválasztási 
szempontjairól, továbbá feltérképezte e kör műszaki és természettudományos pályákkal 
kapcsolatos ismereteit. 

A nyugat-dunántúli régióban megkérdezett 13-15 éves lányok közel egyötöde nem tudott 
műszaki vagy természettudományos szakterületet felsorolni, több mint egyharmaduk pedig 
nem ismer műszaki vagy természettudományos munkahelyet kínáló céget. Az említett 
szakterületeken a fiatal lányok körében leginkább ismert vállalatoknak a régióban működő 
autóipari és gépipari nagyvállalatok bizonyultak.  

Annak ellenére, hogy ma még nagyon kevés nő tölt be műszaki munkakört, közel minden 
harmadik pályaválasztás előtt álló hölgy el tudja magát képzelni a vizsgált munkakör 
valamelyikében (leginkább természettudományos).  

A pályaválasztási döntésekben a fiatalok szinte kivétel nélkül számítanak szülői támogatásra, 
ezért a jövőbeni pályaorientációs tevékenységek folytatásánál a diákokon kívül fontos a 
szülők számára is bemutatni a ma még férfiasnak számító munkakörökben rejlő vonzerőket, 
jövőbeli munkalehetőségeket. 



  
 

  
 

3. Kérdőív felépítése 

A válaszadás önkéntes, célja a FEMCOOP projekthez információ gyűjtése. A statisztikai 

elemzéshez csak az iskola neve és az adott válaszok lényegesek. A többi gyűjtött adat a 

kapcsolattartást szolgálja és nem kerül átadásra 3.személy számára. 

Az adatgyűjtés keretében iskolákat, osztályokat keresünk fel és a továbbtanulás, szakiskola 

választás szempontjait igyekszünk megismerni. A FEMCOOP projekt a 13-15 éves diáklányok 

pályaorientációját igyekszik szélesíteni, műszaki természettudományos szakmák, 

foglalkozások megismertetésével, bemutatva, hogy ezen munkakörök a fiatal lányok számára 

is nyitottak. Miután ezek egy része hiányszakmai is, ezért az elhelyezkedési lehetőségek ezeken 

a területeken jobbak, mint a többi szakma esetében. 

Iskolai kérdőív diáklányok számára 

Tanintézmény neve  

Címe  

Kapcsolatszemély neve  

Telefonszám  

e-mail cím  

Kérdések diáklányokhoz 

Mely műszaki/természettudományi munkaköröket ismered?  

 

 

 

Mely műszaki/természettudományi munkahelyeket kínáló cégeket/üzemeket ismered a 

Nyugat-dunántúli régióban? 

 

 

 

 



  
 

  
 

El tudod képzelni magad műszaki/természettudományos munkakörök valamelyikében?  

Igen / nem (kérjük aláhúzni!).  

Ha nem a válasz: miért idegenkedsz a nevezett területektől, miért választasz inkább tipikus 

női tevékenységet magadnak? Ha igen a válasz: miért találod szimpatikusnak ezeket a 

tevékenységi köröket? 

 

 

Dolgozik az ismeretségi/baráti körödben (fiatal) nő műszaki/természettudományos 

munkakörben?  

Igen/nem (kérjük aláhúzni!) 

Igen esetén mi a foglalkozása? _________________________________________ 

 

Mennyire befolyásolják a szüleid, hogy milyen foglalkozást tanuljál, hol helyezkedj el? 

(Egyet jelölj meg!) 

 Ők határozzák meg, nem engednek beleszólni 

 Közösen határozzuk meg, a képességeim, érdeklődési köröm figyelembe vételével 

 Ebben csak is én döntök 

 Nem került még szóba eddig 

 Egyéb: 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Köszönjük a válaszadást! 

      Pannon Novum csapata  - www.femcoop.net 

Ha úgy döntöttél, hogy élni kívánsz a FEMCOOP projekt adta lehetőségekkel és 

megismernél közelebbről győri és osztrák cégeket, ottani foglalkozásokat, amelyeket 

lányként is el tudnál végezni, akkor ÉS CSAK AKKOR kérjük, hogy add meg itt neved 

és osztályod, hogy felvehessük Veled a kapcsolatot az iskolán keresztül! 

Nevem:__________________________________________________________ 

 Osztályom:___________ 

 

http://www.femcoop.net/


  
 

  
 

4. Kérdőív kiértékelése 

A vizsgálat során Nyugat-dunántúli régió két megyéjében, Győr-Moson-Sopron és Vas 

megyében 8 általános iskolából összesen 161 fő, 13-15 év közötti lány körében készült el a 

kérdőíves felmérés. Vas megyéből összesen 51 fő, Győr-Moson-Sopron megyéből pedig 110 

fő lány töltötte ki a kérdőívet.  

A következő táblázat azt mutatja, hogy iskolánként hány lányt sikerült bevonni a felmérésbe. 

4.1 Kérdőíves felmérésbe bevont általános iskolák 

Sor-

szám 

Iskola neve Kapcsolattartó 

személy 

Felmérés 

időpontja 

(év/hó/nap) 

Kitöltött 

kérdőívek 

száma (db) 

Győr-Moson-Sopron megye 

1. Arany János Általános 

Iskola, Győr 

Molnár Sándorné 2013.04.09. 23 

2. Radnóti Miklós Általános 

Iskola, Győr 

Juhászné Csordos 

Tünde, igazgató-

helyettes 

2013.04.15. 33 

3. Móricz Zsigmond 

Általános Iskola, Győr 

Csete Erika, Fátrainé 

Csanaki Éva 

2013.04.15. 16 

4. Kölcsey Ferenc Általános 

Iskola, Győr 

Szógrádi Gáborné 

Edit, igazgató-

helyettes 

2013. 04. hó 38 

Vas megye 

5. Szeleste Általános Iskola, 

Szeleste 

VMKIK 

 

2013 nyarán 15 

6. Zrínyi Ilona Általános 

Iskola, Szombathely 

VMKIK 2013 nyarán 33 

7. Dési Hubárt István 

Általános Iskola, 

Szombathely 

VMKIK 2013 nyarán 2 

8. Szent Benedek Általános 

Iskola, Celldömölk 

VMKIK 2013 nyarán 1 

Nyugat-Dunántúl összesen: 161 fő 

 



  
 

  
 

4.2 Mely műszaki/természettudományos munkaköröket ismered? 

Megnevezett szakma Előfordulások száma 

agrármérnök 4 

állatmentők, állatgondozó, állatorvos 3 

ápoló(nő) 4 

asztalos 6 

autógyártó 7 

autószerelő 16 

biológus 21 

CNC esztergályos 5 

csillagász 2 

elektroműszerész 6 

építész 2 

erdész 3 

esztergályos 3 

festő 10 

fémmegmunkáló 7 

filozófus 1 

fizikus 16 

földrajz tanár 2 

gépész(mérnök) 14 

gépgyártó 2 

(gép)lakatos 7 

gyári sormunkás 2 

gyógyszerész 22 

hegesztő 3 



  
 

  
 

informatikus 21 

karosszéria lakatos 9 

kertész 2 

kémikus 13 

kőműves 3 

környezetvédő, természetvédő 12 

kutató 1 

mérnök 8 

meteorológus 1 

műszaki menedzser 3 

műszerész 2 

orvos 4 

programozó 3 

természettudós 4 

vadász 2 

vegyész 13 

villanyszerelő 15 

vízvezeték-szerelő 2 

vízügyi szakember 9 

NEM ISMEREK 23 

 



  
 

  
 

A vizsgálat első fele arra irányult, hogy felmérjük a műszaki pályákkal kapcsolatban milyen 
meglévő ismeretekkel rendelkeznek a 13-15 éves diáklányok. Tudják-e milyen munkakörök 
kapcsolódnak az ún. műszaki és természettudományos területekhez, esetleg meg tudnak-e 
nevezni ezeken a területeken működő cégeket saját környezetükből.    

A kérdőív második felében feltett kérdések arra keresték a választ, hogy milyen tényezők 

befolyásolják, határozzák meg ma leginkább a diáklányok pályaválasztási döntéseit.  

A kérdőívek kitöltöttségi szintje rendkívül heterogén képet fest, ami önmagában is sokat 

elárul a rendelkezésre álló ismeretekről és tudásszintről. Több kérdésre, nagyon hasonló, vagy 

ugyanazon válaszadások történtek, feltételezi, hogy bizonyos kérdésekben történtek 

egyeztetések a megkérdezettek között, illetve külső segítségre, iránymutatásra volt szükség.  

A megkérdezettek közel egyötöde nem tudott megnevezni természettudományos és műszaki 
munkakört. Azok, akik valamilyen választ adtak erre a kérdésre, 90%-uk legalább 2 
munkakört is megnevezett. Összesen 43 különböző foglalkozás került említésre a 161 
kérdőívben, többségük helyes választ adva. Közel azonos említési gyakorisággal és 
legnagyobb súllyal szerepelt az alábbi 3 foglalkozás: biológus, gyógyszerész, informatikus. 
Meghatározó számban említésre került még autószerelő, gépész(mérnök), fizikus, kémikus, 
vegyész, környezetvédő, természetvédő, villanyszerelő.  

4.3 Legismertebb műszaki/természettudományos munkakörök 13-15 éves lányok 

körében (említések gyakorisága) 

 

A felsorolások között az elmúlt években a nyugat-dunántúli régióban hiányszakmaként 

számon tartott több munkakör is szerepel, úgy mint ápolónő, CNC esztergályos, gépi lakatos, 

fémmegmunkáló, kőműves. 



  
 

  
 

4.4 Mely műszaki/természettudományi munkahelyeket kínáló cégeket/üzemeket 

ismered a Nyugat-dunántúli régióban? 

Megnevezett cég Előfordulások száma 

Audi 62 

Borsodi Műhely Kft. 4 

BPW 6 

Delphi 7 

Erdészeti központ 3 

Falco 6 

Fertő-Hansági Nemzeti Park 1 

Flextronics 5 

Ford 2 

Frikusz 2 

Helios 1 

Gyógynövényház 7 

GyőrSzol Zrt. 1 

HUKE 6 

Jabil 5 

Jankovits Hidraulika Kft.  5 

Kisalföld 3 

König 1 

Linde 1 

LUK 11 

Nemak 1 

Nokia 2 



  
 

  
 

Opel 1 

Pannon Novum 3 

Petz Aladár Megyei Oktatókórház  3 

Peugeot 1 

Rába 8 

Rábalux 1 

Renault 2 

Suzuki 3 

Tipa Kft. 3 

TRGY Rácsgyártó 1 

Unix 1 

NEM ISMEREK 61 

4.5 10 leggyakrabban említett vállalkozás 

 



  
 

  
 

A válaszadók több mint egyharmada nem ismer műszaki vagy természettudományos 

munkahelyeket kínáló üzemet a térségben. Ugyanennyien, azaz minden harmadik lány pedig 

ilyen cégként a Győrben működő Audi Motor Hungaria Kft-t jelölte meg. A válaszadások 

között még jelentős súllyal szerepelt a Rába, LUK, BPW, Falco, Delphi, Flextronics, HUKE, 

Jabil, Gyógynövényház, Jankovits Hidraulika, Borsodi Ezek az üzemek a térség két 

megyeszékhelyén Győrben, Szombathelyen, valamint térségi léptékben egy közepes méretű 

városban, Sárváron találhatóak és többségükben gépipari cégek, a térség egyik legnagyobb 

súllyal szereplő ágazata. Összesen 33 különböző cég került említésre, közülük egy cég 

kivételével beleesik a helyes kategóriába.     



  
 

  
 

4.6 El tudod képzelni magad műszaki/természettudományos munkakörök 

valamelyikében?  

IGEN 43 

NEM 110 

TALÁN 3 

Nincs jelölés 5 

 

A felmérésből kiderült, hogy a pályaválasztás előtt álló lányok több mint kétharmada nem 

tudja magát elképzelni műszaki vagy természettudományos munkakör valamelyikében. A 

válaszadók közel 27%-a, valamivel kevesebb mint minden harmadik lány érdeklődési körében 

szerepel a ma még férfiasabbnak számító munkaterület. A megkérdezettek 5%-a nem tudott 

határozott álláspontot képviselni, döntéséhez nem állt rendelkezésre elegendő információ. A 

kérdőívek alaposabb áttanulmányozásából kiderül, hogy ezen belül is inkább a 

természettudományos szakmák, melyek a nagyobb érdeklődési arányt képviselik.  



  
 

  
 

4.7 Dolgozik az ismeretségi/baráti körödben (fiatal) nő műszaki/természettudományos 

munkakörben? 

IGEN 23 

NEM 132 

Nincs jelölés 6 

 

 
 

A megkérdezett lányok 14%-ának környezetében, ismeretségi-baráti körében dolgozik nő 

műszaki, vagy természettudományos munkakörben, ami motiválhatja a műszaki pályák felé 

őket, ha bennük követendő példaképet látnak.  

 

Az alábbi foglalkozások területén ismert női dolgozó: 

hegesztő, 

SMD instruktor, 

karosszéria lakatos, 

Audiban dolgozik, 

alkatrész ellenőr, 

lámpaszerelő, 

gyógyszerész, 

kémia tanár, 

fizika tanár, 

zoológus, 

asztalos, 

műszaki menedzser, 

erdész, 

festő, 

lovász, 

fogtechnikus, 

ápolónő, 



  
 

  
 

kertépítő, 

kertészmérnök. 

   

Azonban a válaszadásokból is az látszik, hogy nagyon alacsony a női foglalkoztatottak száma 

ezeken a területeken. Ötből négy kérdőíven a „nem ismerek” jelölés szerepelt.   

 

 

4.8 Mennyire befolyásolják a szüleid, hogy milyen foglalkozást tanuljál, hol helyezkedj 

el? 

 

A fiatal lányok a pályaválasztási döntések meghozatalában szinte kivétel nélkül kikérik a 

szülők véleményét, számítanak a család támogatására. A válaszadók 14%-a gondolja úgy, 

hogy ebbe a kérdésbe másnak nincs beleszólása, ebben csak is ő döntenek. 

A 161 megkérdezettből mindösszesen 1 esetében határozzák meg egyoldalúan a szülök a 

továbbtanulási helyet.  



  
 

  
 

 

 

 

 

5. Mellékletek 



  
 

  
 

 



  
 

  
 

 



  
 

  
 

 



  
 

  
 

 



  
 

  
 

 



  
 

  
 

 



  
 

  
 

 



  
 

  
 

 

 


