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1. Presztízs kontra tényleges részvétel
Ha összevetjük a felnőttképzéssel és általában a 
tanulással kapcsolatos tradícióinkat, átörökített ér-
tékeinket – amelyeket különböző formában szok-
tunk megjeleníteni a közmondásoktól kezdve a 
tanító „lámpás” szerepének hangsúlyozásáig – a 
felnőttképzés súlyát és szerepét vizsgáló hazai és 
nemzetközi felmérésekkel, arra a következtetésre 
juthatunk, hogy komoly ellentmondás áll fenn vélt 
és valós értékeink, a hazai népesség ideákban, illet-
ve tényleges cselekvésekben megnyilvánuló tanu-
lási készsége és hajlandósága között. Ez a kérdés 
szorosan kapcsolódik a képzés megtérüléséhez, 
valamint a tanulás és a képzés hatékonyságának 
kérdésköréhez.

2. Rövid távú szemlélet
Egy 2000-es vizsgálat eredménye szerint (A kép-
zéshez való hozzáférés esélyének vizsgálata, NSZI 
– Országos Marketingcentrum) a hazai felnőtt-ta-
nulási aktivitás túlnyomó része a vállalati képzés-
hez kötődik, ugyanakkor a tanulási kedvet jelentő-
sen mérséklik a képzés befejezését követő negatív 
tapasztalatok, ami abból fakad, hogy a képzés csak 
igen kis mértékben jár együtt a végzést követően 
munkahelyi előrelépéssel illetve anyagi elismerés-
sel, ami összességében erősen visszaveti a tanulási 
kedvet.

Tapasztalataink szerint mind a megrendelő, a 
gazdaság, mind pedig a felhasználó, a tanuló, a 
képzésben résztvevő népesség alapvetően rövid 
távú érdekeltségi szemléletet képvisel: minden 
érintett gyors, mielőbbi megtérülést szeretne. Ugyan-
akkor nem feledkezhetünk meg arról a körülmény-
ről, hogy a rövid távú szemlélet ellene hat a tanulás 
egyik lényegi tulajdonságának, nevezetesen hogy 
annak eredménye beépül a hallgató tudásába, „vá-
laszkészletébe”, s alkalomadtán gazdagítja annak 
felhasználási lehetőségeit, hosszútávon történő al-
kalmazását, alkalmazhatóságát.

3. A tanuláshoz, képzéshez való hozzáférés esélye
Azok a vizsgálatok, amelyek a felnőttkori tanulást 
árnyaltan, regionális összefüggéseiben és tágabb 

szociális-társadalmi összefüggéseiben vizsgálják, 
ráirányítják a fi gyelmet a képzéshez való hozzáfé-
rés problémáira, az e téren megmutatkozó hosszú 
ideje fennálló esélyegyenlőtlenségekre.

A képzési intézményrendszer struktúrája, te-
rületi elhelyezkedése, gazdaságossági megfon-
tolásokból a képzéseknek elsősorban a fejlett 
központokban történő szervezése, a közlekedés 
fejletlensége erős egyenlőtlenségekhez vezet a 
képzések megközelíthetősége, elérhetősége te-
rén. Ezen túlmenően számos, az egyének szintjén 
megjelenő anyagi illetve családi-szociális tényező 
játszik szerepet abban, hogy valaki be tud-e kap-
csolódni a felnőttkori tanulásba, képzésbe vagy 
sem. 2000-es vizsgálatunk arról számolt be, hogy 
a tanulással kapcsolatos egyéni anyagi teherválla-
lási hajlandóság növekszik. Többen nyilatkoztak 
úgy, hogy részt vállaltak illetve részt vállalnának 
képzésük fi nanszírozásában. Ez a körülmény fel-
tétlenül pozitív eredménynek számít, a felelős 
állampolgári hozzáállás erősödését jelzi a képzés 
vonatkozásában.

A regionális szempontokon kívül, általában 
véve a hátrányos helyzetnek és az életkornak van 
a legnagyobb szerepe a tanulási, képzési esélyek 
alakulásában. Kutatások bemutatják a képzési esé-
lyek szempontjából leghátrányosabb társadalmi 
csoportokat: úgy tűnik, hogy a tartós munkanélkü-
lieken belül a 45 év felettiek, a romák, a képzettség 
nélküli fi atalok, a hajléktalanok, az alacsony isko-
lai végzettségűek és a megváltozott munkaképes-
ségűek helyzete a legrosszabb, nekik a legkisebbek 
az esélyeik képzésekbe kerülni, illetve képzés után 
elhelyezkedni, és élvezni a tanulás hasznosulását.

Számos tanulmány foglalkozik az idősebb mun-
kavállalók képzésével és fogalmaz meg javasla-
tokat, amelyek között szerepelnek szervezési és 
módszertani javaslatok is. Bizonyosnak látszik, 
hogy ennek a társadalmi csoportnak a tanulásba 
való aktívabb bekapcsolása csak úgy lehetséges, 
ha egyfelől a társadalmi kommunikáció szintjén el-
hangzik annak a programnak a felvállalása, meny-
nyire fontos egy öregedő Európában az idősebbek 
tanulása és lehetőség szerint visszavezetésük a 
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munka világába, másfelől ha ennek a rétegnek a 
tanulási támogatása összekapcsolódik támogatott 
foglalkoztatásuk programjaival. A fi atalokat érin-
tő „Tranzit foglalkoztatási programok” mintájá-
ra minden hátrányos célcsoport esetében szükség 
lenne a tanulás és a munka összekapcsolására. 
A szakirodalomban megjelenik annak hangsúlyo-
zása, hogy a felnőttképzés vonzerejének és haté-
konyságának növelésében elengedhetetlen a mun-
kahelyek számának növelése is.

4. A gazdaság igényének való megfelelés problémái
A felnőttképzés feladatainak értelmezése nem vá-
lasztható el az ifjúsági illetve az iskolai rendszerű 
szakképzés feladataitól és azok társadalmi-gazda-
sági meghatározottságától. A szakképzéssel szem-
ben igen erős kritika fogalmazódik meg az utób-
bi években, melynek lényege, hogy a képzés nem 
elégíti ki a gazdaság igényeit, elszakad a munka-
erő-piaci szükségletektől. A munkaerő-piaci ke-
reslet és kínálat összehangolásának szándéka ma 
bizonytalan, rövid-távra megfogalmazott vállalati 
igényeken nyugszik. Megjelenítésének alapvető 
problémája, hogy alapvetően egy statikus szemlé-
let fenntartásáról van szó egy gyorsan változó vi-
lágban. A kereslet-kínálat összehangolásának az a 
fajta gyakorlata, amely kevésbé gyors mozgásokat 
mutató gazdasági feltételek közepette sem műkö-
dött hatékonyan, még kevésbé lehet működőképes 
a turbulensen változó környezeti hatások mellett.

Egyes régiókban kiapadóban van az extenzív 
gazdaságfejlesztés forrása, s egyre nyilvánvalóbbá 
válik, hogy egy, a mainál kívánatosabb gazdasági 
szerkezet kialakítása elképzelhetetlen a rendelke-
zésre álló munkaerő minőségének emelése nélkül. 
Másrészt, az egyének oldaláról közelítve a kérdést, 
egyértelmű, hogy a gyorsan változó világban az 
egyének, az állampolgárok felelőssége fokozódik 
a tekintetben, hogy a növekvő kihívásoknak csak 
folyamatos tanulással, korábban megszerzett kép-
zettségük kiegészítésével, gazdagításával, tovább-
fejlesztésével tudnak megfelelni. A képzettséggel 
nem rendelkezőknek pedig csak akkor nyílik esé-
lyük az elhelyezkedésre, ha sikerül olyan képzett-
ségre szert tenniük, amit a piac igényel és elismer.

A szervezeti tanulással és a szervezeti tudással 
kapcsolatos képzési témákban sajnálatos módon 
nem tükröződik a menedzsment-tudományok ál-
tal közvetített tudás ismerete. Nem igazán látszik 
nyoma annak, hogy a gyorsan változó környezet 
kihívásai, a különböző munkaszervezeti formák, 
vagy a dolgozók felhatalmazásának, az „empo-
werment-nek ” a jelentősége és alkalmazásának 

lehetősége felmerülne vagy kiemelt módon fi gye-
lembe vétetne a szakképzés és a felnőttképzés el-
tervezésekor.

5. A képzéssel kapcsolatos érdekeltségi problémák
Az eddig említett problémák mind egy téma, az ér-
dekeltség kérdése köré rendezhetők. Hazánkban 
nem készülnek olyan kutatások, amelyek a képzés-
nek a gazdasági növekedésben, illetve a GDP-hez 
való hozzájárulásban betöltött szerepét és annak 
viszonyrendszerét vizsgálnák. Míg a fejlettebb or-
szágokban ennek a témának könyvtárnyi irodalma 
ismert, addig nálunk ez a téma úgyszólván halott. 
Mivel nem ismerődik fel, illetve nem értékelődik a 
képzés a maga komplexitásában és a fontosságának 
megfelelő helyen, ezért a hozzá kapcsolódó érdek-
viszonyok is sérülnek. Így fordulhat elő, hogy álta-
lában is, de a felnőttképzés esetében különösen úgy 
találjuk, hogy a képzésnek nincs igazán gazdája.

A képzéssel kapcsolatos valós érdekek felisme-
rését és közvetítését hátráltatják megítélésem sze-
rint azok a rövid távú követelések, amelyek úgy-
mond a gazdaság érdekeinek való megfelelésre 
próbálják rávenni a képzési rendszert, miközben a 
gazdaság csak igen szűk korlátok között képes sa-
ját közép- és hosszú távú képzési szükségleteinek a 
meghatározására. Eközben a képzési rendszer saját 
érdekei mentén haladva próbálja fenntartani a sok-
szor valóban elavult képzési szerkezetet, amivel 
jelentős mértékben hozzájárulhat az ifjúsági mun-
kanélküliség fenntartásához és újrateremtéséhez. 
A felnőttképzés területén is tapasztalhatjuk, hogy 
„a kínálat önálló életre kel”, ha a viszonyok ezt 
megengedik, mivel ez az érdeke. De a felnőttkép-
zés esetében a konkrét piaci igények megjelenése 
értelemszerűen sokkal gyorsabb és közvetlenebb 
módon történik.

6. A társadalmi és a szociális partnerek szerepe
Míg a fejlettebb nyugat- és észak-európai országok-
ban a szociális partnerek érdemi szerepet töltenek 
be a szakképzés modernizációjában, addig nálunk 
a szakszervezetek legitimációja körüli viták elvon-
ják a fi gyelmet a szakképzésben és felnőttképzés-
ben betöltendő szerepük, küldetésük fontosságá-
ról. Tapasztalatunk szerint nemegyszer előfordul, 
hogy az adott szakszervezetet képviselő szakértő 
tudományos vénájának erősségén múlik, hogy az 
illető szakszervezet milyen mélységben foglalko-
zik szakképzési és felnőttképzési kutatásokkal, 
vagyis ez a folyamat erősen esetleges.

A rendszerváltás után természetszerűleg a szo-
ciális partnerek befolyása, szerepvállalásuk jellege 



57

B
en

ke
 M

ag
d
o
ln

a:
 F

el
n
ő
tt

ké
p
zé

s 
a 

ki
h
ív

ás
o
k 

h
ál

ó
já

b
an

és súlya megváltozott. A szociális partnerek szak-
képzésben betöltött szerepének vizsgálata, e téma 
jelentősége és általában a társadalmi párbeszéd 
elemzése az EU-hoz történő csatlakozás időszaká-
ban erősödött fel hazánkban. Noha az EU csatla-
kozásra való felkészülés idejétől komoly szerepet 
játszó nemzeti fejlesztési tervek készítése mind azt 
a célt szolgálják, hogy az egyes fejlesztési döntések 
előtt az érintetteknek minél szélesebb körét szólít-
sák meg, s működjenek csatornák, amelyek arra 
hivatottak, hogy rajtuk keresztül ezeket az érde-
keket érdemi módon ütköztessék, harmonizálják 
a tervezési folyamat során, tapasztalataink alapján 
meg kell állapítanunk, hogy az érdemi társadalmi 
párbeszéd sok helyen még akadozik.

Nem vitatva, hogy egy, az örökölt kultúránktól 
távol eső műfajról van szó, meg kell jegyeznünk, 
hogy úgy tűnik, nem jelennek meg érdemben a 
szociális partnerek a tervezési folyamatban, sok 
esetben csak papíron, illetve csak formálisan. Álta-
lában igen gyenge a társadalmi egyeztetés, a part-
nerség elvének érvényesítése.

A szóban forgó témában a hazai kutatások szá-
ma meglehetősen alacsony.

7. A regionális dimenzió
A regionális szempontok érvényesítése azért külö-
nösen fontos a képzés vizsgálatakor, mert számos 
esetben a regionális kutatások érzékenyebben rea-
gálnak bizonyos jelenségekre, pl. a lokális tudás, 
a tacit tudás kérdésében. A regionális megközelí-
téssel könnyebben érzékelhetők a képzési feszült-

ségek, a hiányok, a társadalmi egyenlőtlenségek, 
az esélykülönbségek. A régiók fejlesztési terveinek 
tanulmányozása azt mutatja, hogy a felnőttképzés 
és az élethosszig tartó tanulás csak igen halványan 
szerepel a régiók fejlesztési terveiben.

A regionális és az ágazati tervezés kapcsolatá-
nak tanulmányozása az ágazati szemlélet hagyo-
mányos dominanciáját jelzi. A kistérségi tervezés 
eddigi tapasztalatainak és kudarcainak értékelésé-
ből pedig arra kell következtetnünk, hogy hiányzik 
a kistérségekben a helyi szakértelem, a felnőttkép-
zéssel kapcsolatos érdekeltség felismerése, a fel-
emelkedésbe való bevonódás, a felhatalmazás, az 
„empowerment” igénye és feltételrendszere.

Mindezek a hiányok óriási feladatokat rónak 
a felnőttképzésre. Az előrelépéshez először is fel 
kell ismerni ezeket a tudásbeli fehér foltokat, utána 
pedig segíteni kellene kibontakozni a felnőttkép-
zésnek azt a komplex funkcióját, amely e hiányok 
leküzdésében segíthet, együttműködve más tudo-
mányokkal, pl. a regionális tudományokkal és a 
menedzsment-tudományokkal.

A téma aktualitását fokozza az a világválság, 
amelynek tüneteként hónapok óta aggasztó hírek 
jelennek meg újabb és újabb leépítésekről, gazda-
sági megszorításokról, és a várhatóan növekvő 
társadalmi feszültségekről. Minden érintett fél ösz-
szefogására van szükség ahhoz, hogy a felnőttkori 
tanulás és képzés ne vesztese legyen a válságnak, 
hanem sokkal inkább segítője és eszköze lehessen 
a válságból való kilábalásnak.


