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TÓTH JÓZSEF 

A felnőttképzés szerepe 
a helyi gazdaságfejlesztésben 

 
„Egy probléma nem oldható meg ugyanazzal 
a gondolkodásmóddal, amely azt létrehozta.” 

Einstein 
 

Napjainkra hazánkban is kialakult a piacgazdaság viszonyrendszere, amely a rend-
szerből fakadó problémák mellett magán viseli a nemzeti és globálkapitalizmus 
negatív hatásait és torzulásait. Megváltoztak létfeltételeink, s egyre inkább mindenki 
számára érzékelhetővé válik a klímaváltozás, mint a globálkapitalizmus lényegéből 
eredő egyik legmarkánsabb társadalmasított hozadék. Jelen tanulmányban a fenn-
tartható gazdasági fejlődés elméleti és gyakorlati nézőpontján keresztül vizsgálom a 
felnőttképzés és foglalkoztatás problémakörét, belehelyezve a helyi gazdaságfejlesz-
tés rendszerébe. Röviden kifejtem a rendszer elemeit, a kapcsolódás logikáját, a 
gondolkodás gyakorlati működőképességét igazolva külföldi és hazai példákkal. 

Életminőség 
Ha a társadalom és gazdaság jelen állapotát, ha a rendelkezésre álló humánerőforrás 
aktivitását, nemzeti és helyi szintű hatékony felhasználását, s a felsoroltakból követ-
kező egyre szélesebb tömegeket érintő munkanélküliséget és életminőség romlást 
vizsgáljuk, az elénk táruló kép egyértelműen azt mutatja, hogy e témákban az eddig 
alkalmazott gondolkodási sémák nemcsak eredménytelenek, de a helyzet folyamatos 
romlását eredményezik. Nyilvánvaló a paradigmaváltás szükségessége, a gondolko-
dás megváltoztatása, a társadalmi teendők fontossági sorrendjében csak és kizárólag 
a teljes népesség életminőségének a fejlesztése lehet a legfontosabb prioritás, amely 
nem azonos a gazdasági növekedéssel. Értelemszerűen ezzel együtt át kell értékel-
nünk a piacgazdaság néhány olyan alapelvét, mint a verseny, a hatékonyság kérdése. 
Az életminőség lényegének megragadására a tudomány, a különböző nemzetközi 
szervezetek számos definíciót alkottak. Azt gondolom azonban az élet valóságához 
legközelebb és legegyszerűbben Maslow szükséglethierarchiájának két alsó elemé-
nek kiemelésével ragadható meg a fogalom lényege. Amennyiben egy társadalomban 
egyre szélesebb és tartós azon népesség aránya, akiknek fiziológiai és biztonsági 
szükségletei nem, vagy csak részben teljesülnek, ha 10-20-50%-os vagy nagyobb 
falusi munkanélküliségről, rokkantnyugdíjasok és minimálbérből, máról holnapra 
létbizonytalanságban élők sokaságáról beszélhetünk, akkor egyértelművé válik, hogy 
a foglalkoztatás és a helyi gazdaságfejlesztés kell, hogy az együttgondolkodás a 
cselekvés központi kérdésévé váljon. 

Tehát a cél több munkahely, jobb foglalkoztatás így stabilabb, biztosabb jövede-
lem, megélhetés a lokális és nemzeti térben, ahol jelenleg is élünk. Ha gondolkodó 
és elemző módon tekintünk az elmúlt közel két évtized társadalmi és gazdasági tör-
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ténéseire, akkor napjainkra világossá válhat, hogy a jólétet csak mi teremthetünk 
magunknak, ez csak a mi érdekünk. A globalizáció, a tőke átrohant felettünk, hatásai 
és hordaléka tartósan ránk telepszik. Lassan ráébredünk, kicsik vagyunk ebben a 
világban a teljes népességünk életminőségének javítása csak a mi érdekünk, s csak 
MAGUNKRA SZÁMÍTHATUNK. 

Helyi gazdaságfejlesztés 
A helyi gazdaságfejlesztés mindenkori fő célja a helyben élő népesség összességé-
nek életminőség fejlesztése, ahol a verseny helyett az együttműködés, a magántőke 
hatékonysága helyett a társadalmi tőke hatékonysága dominál és érvényesül. Ez az 
elmélet már kisebb közösségek, települések, régiók számára is adaptálható egyszerű 
rövidtávú programokhoz is (Faragó L. 1994). 

A helyi kisléptékű gazdaság lényege, hogy a helyi erőforrásokat a helyi igények 
szerint, helyi döntések alapján a helyben élők javára dolgozzák fel és értékesítik a 
helyi tőke, munkaerő és tudás felhasználásával, valamint ökológiailag megfelelő 
technológiák alkalmazásával. A helyi kisléptékű gazdaság területi egysége, alapja és 
elméleti modellje a táj (térség) és a régió. (Hajnal K. 2006). A helyi gazdaságfejlesz-
tés nélkülözhetetlen alapelvei a szubszidiaritás és a decentralizáció. Az Európai 
Unióban már természetes, hogy a helyi problémák nagy részét csak helyben lehet és 
célszerű megoldani. Egyértelmű tehát, hogy ehhez szükség van egy helyi közösségi 
szintű gazdaságpolitikára, mely eltérést mutathat a központi politikától, és mely nem 
esik egybe szükségszerűen a hagyományos értelembe vett piaci érdekekkel. 

A helyi gazdaságfejlesztési stratégia megalkotása, a megvalósítás szervezeti és 
szervezési feladatai értelemszerűen a választott önkormányzatok tevékenységének 
egyik legfontosabb részét képezi. 

 
1. sz. ábra: A gazdaságfejlesztés intézmény rendszere 

Forrás: Piskóti I. – Dankó L. – Schupler H. (2002) p. 180 
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A helyi gazdaságfejlesztés alkalmas rugalmas multifunkcionális, minden esetben 
egyedi aprólékos, foglalkoztatás-központú rendszerével valódi kiszámítható, stabil 
életminőséget teremteni. Igen jelentős foglalkoztatáspolitikai szempont, hogy a helyi 
gazdaságfejlesztés talaján a helyi kis-és középvállalkozások által létrehozott munka-
helyek, mivel a foglalkoztatói, így a munkahelyek is ezer szállal kötődnek a helyi 
gazdasághoz, közösséghez, így az idegen tőke, illetve globáltőke által teremtett 
munkahelyekkel ellentétben létfeltételei helyben gyökereznek, így stabilitást adnak a 
helyi gazdaságnak. 

További komoly előnyként jelentkezhet a helyi gazdaságfejlesztési modell al-
kalmazása során, hogy amennyiben helyben megfelelő a vállalkozói környezet, a 
helyi erőforrások által képződött profit is helyben hasznosul, ha pedig működő tőke-
ként külső befektetésre kerül, úgy hozadéka kedvező esetben növelheti a helyi erő-
forrásokat, hozzájárulva a helyi gazdaság és életminőség fejlődéséhez. 

Multifunkcionális foglalkoztatás 
A multifunkcionális foglalkoztatás azt jelenti, hogy az adott lokális térben élő né-
pesség foglalkoztatása és az abból származó jövedelme, akár egyéni, akár valamely 
csoport szinten nem egy, hanem többfajta tevékenység eredményeiből tevődik össze. 
Ezek a tevékenységek szorosan kötődnek az adott földrajzi, társadalmi, gazdasági tér 
adottságaihoz, stabilitást és egyben rugalmas alkalmazkodó képességet biztosítanak 
a változó körülményekhez. Ezt a különleges társadalmi és gazdasági értéket képvise-
lő képesség allokációt, az adott társadalom értékteremtő együttműködésen alapuló 
ereje, és az ehhez alkalmazható multifunkcionális felnőttképzés eszköztárának 
együttes alkalmazása képes létrehozni. Elfogadva Einstein megállapítását első lé-
pésként célszerű koncentrálni egy új típusú gondolkodás értékrendjének meghonosí-
tására, melynek alapelemei túlmutatnak a jelenlegi rendszer, a fogyasztói társada-
lom, ember és természetellenes gondolatkörén. Lényegében egy holisztikus jövőbe 
mutató és a jövő reményével kecsegtető gondolkodás alappilléreit kell megalkotni. 

A napi élet praktikus valóságára lefordítva a fenntartható fejlődés alapértékeit, a 
helyi gazdaságfejlesztési modell alkalmazásával, a multifunkcionális foglalkoztatás 
segítségével az adott területen élő népesség képes helyben megteremteni és megta-
lálni a szükséges munkalehetőségeket, oly módon, hogy az adott helyi környezet 
energiája, saját és társadalmi szempontból a legjobb hatékonysággal hasznosuljon: 

− ápolja és óvja, tartsa karban a természeti környezetet, 
− állítson elő társadalmi, gazdasági értékeket, 
− járuljon hozzá családja önellátásához, 
− tudás alapú, vállalkozó szellemű beállítottsággal, alkalmazkodjon rugalmasan 

a folyamatosan változó környezethez, 
− ápolja az urbánus és vidéki kultúrát, hagyományokat. 
A cél az lehet, hogy az adott földrajzi térben élő egyének és közösségek képessé 

váljanak a felsorolt sajátos és egyedi eszenciájából megalkotni maguk és családjuk 
több forrásból eredő jövedelmét, oly módon, hogy az, stabil megélhetéssé és fejlődő 
életminőséggé álljon össze. 

A multifunkcionális foglalkoztatás képes felvonultatni és integrálni élethelyze-
tenként az atipikus foglalkoztatási formák teljes körét. Egyénenként az adottságok-
nak megfelelően, a legváltozatosabb összetételben biztosíthatja az adott népesség 
megélhetését a lokális térben. A multifunkcionális foglalkoztatás komplexitásából 
következik, hogy az alkalmazhatóság alapfeltétele a helyi gazdaságfejlesztésben 



 A felnőttképzés szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben 

 19 

érdekelt és közreműködő humán erőforrás általános és speciális felkészítése, a szük-
séges attitűdök, képességek kialakítása és elmélyítése. 

A helyi gazdaságfejlesztést, a multifunkcionális foglalkoztatást, a fenntartható 
gazdaságfejlesztés keretébe foglalva osztrák szomszédaink közel húsz éve eredmé-
nyesen alkalmazzák, de hazai lokális példák (Mórahalom, Cserkeszőlő, Gömör-
szőlős) is évtizedes tapasztalatokkal működnek és fejlődnek. 

Felnőttképzés a helyi gazdaságfejlesztésben 
A helyi gazdaságfejlesztésben a felnőttek tanulása új értelmet nyer (vagy talán el-
nyeri valódi értelmét), hiszen a szereplők, a tanuló felnőttek, térben és időben meg-
tapasztalható közeli kontaktusba kerülnek a tanulási erőfeszítések értelmével, a 
konkrét tanulási céllal. A tanultak közvetlen alkalmazhatósága, a boldogulást azon-
nal érzékelhetően segítő, az életminőség javulását eredményező tudás hasznosulása 
képes az addig szunnyadó egyéni és közösségi energiák mozgósítására. 

A felnőttképzés feladata minden egyes fejlesztendő térben, a lokális adottságok 
egyedisége, és az abból adódó változatos, sokszínű megoldási lehetőségek miatt 
általános és speciális elemekre bontható. Az azonosságok mentén gondolkodva szá-
mos megfogalmazható és alkalmazható séma leírható annak érdekében, hogy segítse 
a gyakorlati alkalmazást. A gyakorlat szintjén gondolkodva célszerű alapul venni a 
már megvalósult és működő helyi gazdaságfejlesztések tapasztalatait a praktikus 
gondolkodás logikáját követni. 

 
2. sz. ábra: Helyi gazdaságfejlesztés felnőttképzési rendszere 

 

A helyi gazdaságfejlesztés, felnőttképzés szempontjából a helyi lakosság egészé-
re kell, hogy támaszkodjon. A képzés célcsoportjai az önkormányzatban résztvevő 
vezetők, testületi és apparátusi tagok, a vállalkozói réteg, a foglalkoztatottak és a 
munkanélküliek. A fenti célcsoport szelekciója és szűkítése után kerül a látókörbe az 
a tettre kész felnőttekből álló aktív szegmens, amely bevonható a helyi gazdaságfej-
lesztésbe és a felnőttképzés bázisát, konkrét résztvevőit, „bemenetét” alkotja. 
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A kialakítandó kompetenciákat minden esetben a helyi gazdaságfejlesztési stra-
tégia, és az abból következő igények határozzák meg, összhangban a stratégia inno-
vatív igényével és a tudástranszfer forrásával. A helyi gazdaságfejlesztés felnőttkép-
zési rendszere magába foglalja a jövőkép kialakítását, a tudatformálást, az általános 
vállalkozói és speciális szakmai képzéseket, amelyek eredményeként a résztvevő 
felnőttek alkalmassá válnak az értékteremtő multifunkcionális foglalkoztatásra. Be-
kapcsolódva a helyi gazdaságfejlesztésbe képessé válnak a folyamatosan változó 
globális és lokális körülményekhez rugalmasan alkalmazkodva, saját megélhetésüket 
helyben biztosítani, a jövedelmüket multifunkcionális módon megszerezni. A helyi 
gazdaságfejlesztési modell és az ahhoz kapcsolódó felnőttképzési rendszer képes 
mozgósítani mind a helyi tőke, humán és társadalmi erőforrásokat, mind a nemzeti 
és Uniós forrásokat. A helyi gazdaságfejlesztés felnőttképzési rendszeréhez tartozik 
egy térben és időben folyamatos finomhangolt visszacsatolás, amely folyamatosan 
az igényekhez igazítja a felnőttképzés mennyiségi és minőségi összetevőit. 

Összegezve 
A helyi gazdaságfejlesztés elméletében és gyakorlatában alkalmas teljesíteni a fenn-
tartható fejlődés kritériumait. Továbbá bizonyítottan alkalmas egy új típusú gondol-
kodás eredményeként megfogalmazott életminőség-felfogás gyakorlati kiteljesítésé-
re. A multifunkcionális foglalkoztatási és felnőttképzési rendszer segítségével meg-
oldást kínálni a lakóhelyükön megélhetést, létbiztonságot kereső széles tömegeknek. 
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