
Mi, az UNESCO VI. Felnőttoktatási Világkonferen-
cia Budapesten rendezett Páneurópai, Észak-ame-
rikai és Izraeli Regionális Előkészítő Konferenci-
ájának ajánlásai tárgyában 2009. február 20-21-én 
Pécsett, a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Karán megtartott utókonferencia részt-
vevői, az alábbi felhívást tesszük közzé.

Az ajánlások áttekintése és megvitatása után ál-
láspontunk az, hogy:

– A tanuló felnőtt, függetlenül élethelyzetétől és ta-
nulási körülményeitől, támogatásra érdemes;
– A magyar kormány azonban a felnőttkori tanu-
lással kapcsolatos szakpolitikájában lényegileg 
eddig csak nagyon szűk területen, elsősorban a 
munkaerő-piaci elvárások területén fogalmaz meg 
célkitűzéseket, s ezzel súlyosan szegregálja az isko-
larendszer működési zavarai és az egyéb hátrányos 
szociokulturális tényezők miatt az iskolarendszer-
ből kisodródott, aluliskolázott tömegeket;
– A piaci alapon működő felnőttoktatás, felnőtt-
képzés túlsúlya esélyegyenlőtlenséget, és ennek 
következtében további szociális problémákat ger-
jeszt, és elzárja az arra rászoruló, érdeklődő felnőt-
tek elől a felnőttkori tanulás munkaerőpiacon kí-
vüli, a társadalom és az egyén számára megjelenő 
hozadékait (például a partnerségen alapuló, a szol-
gáltatási, az egészségügyi, a büntetés-végrehajtási 
stb. területen);
– A szakpolitikában a társadalmi kohéziót, a szo-
lidaritást, az együttműködést erősítő általános és 
nyelvi, művelődési, oktatási, képzési lehetőségek 
csak másodlagos tényezőként, vagy egyáltalán 
nem jelennek meg;
– A támogatási politikában túlsúlyos a munka-
erő-piaci irányú szakképzést folytató intézmények, 
szervezetek támogatása, míg a felnőtt korban ta-
nulni, művelődni akaró közösségek, egyének tá-
mogatása esetleges, nem rendszerszerű;
– Az egyes szakpolitikákban nyomokban sem jele-
nik meg a közművelődés, a felnőttoktatás és a fel-

nőttképzés aktorainak helyi, regionális és nemzeti 
szintű együttműködését szorgalmazó, támogató 
politikai akarat;
– A közművelődés formális, nonformális és infor-
mális aktivitásai nem épülnek be a felnőttoktatási, 
felnőttképzési tevékenységek rendszerébe.

Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy sürgősen 
szükséges létrehozni a felnőttoktatás és -képzés 
szakmai képviselőinek együttműködési fórumát, 
hogy az együttesen képviselje a törvényhozók, a 
döntés-előkészítők előtt az egész életen át tartó ta-
nulás társadalmi jelentőségét, és az abból követke-
ző feladatokat, így például:
– a Közoktatási Törvény – felnőttoktatásra vonat-
kozó része
– A muzeális intézményekről, a nyilvános könyv-
tári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 
vonatkozó része
– a Szakképzési Törvény vonatkozó része
– a Felsőoktatási Törvény vonatkozó része
– a Felnőttképzési Törvény
– egységes és korszerűbb szemlélettel történő át-
dolgozását.

Ezzel párhuzamosan szükségesnek látjuk, hogy 
a Magyar Köztársaság kormánya még az idén át-
dolgozza az egész életen át tartó tanulásról szóló 
stratégiáját a fenti szemlélet alapján. Meggyőző-
désünk, hogy e lépések hozzájárulnak az európai 
közösségi ajánlások fi gyelembe vétele mellett a 
magyar társadalmi kohézió erősödéséhez és – hosz-
szabb távon – a gazdaság fejlődéséhez is.

Pécs, 2009. február 21.

A Konferencia résztvevői:
egyetemi, főiskolai tanárok, oktatók
közművelődési szakemberek, kutatók
andragógiai szakértők
andragógia BA és MA szakos hallgatók
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