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I. szekció: A CONFINTEA VI. magyar jelentés a Pá-
neurópai Konferencia deklarációja és az EU Felnőtt-ta-
nulási Akcióterv összefüggésében
Lényegesnek tartom megállapítani, hogy a CON-
FINTEA VI. magyar jelentés (továbbiakban: Jelen-
tés) készítése és a CONFINTEA VI. páneurópai 
konferenciát övező nemzeti dialógus hullámzó mi-
volta világosan jelzi azt a magyar felnőttképzésben 
rejlő nehézséget, mely valójában pontosan illesz-
kedik a poszt-szocialista modellt jellemző szak-
mapolitika (policy) formálására, tehát az előzetes 
szakmai konzultáció és dialógus alacsony szintjé-
re, vagy éppenséggel hiányára, valamint a Jelen-
tést övező szakmai orientáció redukcionista, főleg 
szakképzési-alapú felnőttképzés-felfogására. Eb-
ből bár nem következik, hogy Magyarország volt 
az egyetlen európai UNESCO tagállam, amely egy-
szerre két CONFINTEA VI. jelentést is készített, 
ugyanakkor ez egyértelműen tükrözi azt a hely-
zetet, hogy szinte teljesen hiányzott a tárcaközi és 
szakmai egyeztetés a témában, az UNESCO UIL 
(Hamburgi UNESCO Lifelong Learning Intézet) 
előre kiküldött kérdéseire nem minden estben ad-
tak kellően részletező és alapos választ a Jelentést 
összeállítók, az egyes kérdésekre válaszolók. De 
erről – vélekedésem szerint – nem is ők tehetnek.

A magyar felnőttoktatási és képzési politika je-
lentős mértékben egyoldalúan szakképzés-orien-
tációjúvá válása egy közel tizenöt-tizennyolc éves 
folyamat eredménye, melynek kiegyensúlyozására 
tett kísérlethez jó, éppen hogy “kapóra jövő fegy-
verzetnek” is felfoghatnánk azt, ami az UNESCO 
és az EU felnőttoktatási dokumentumaiból kiol-
vasható, persze nem minden ok nélkül. Néhány 
ponton szeretnék refl ektálni a sajátos nemzetközi 
mozgásra, mely a kormányköziség jegyében igye-
kezett és igyekszik ma is, talán ciklikusságot is 
megjelenítve szerepet adni az oktatás és képzés/

tanulás új felfogásával egy humanisztikusabb ok-
tatás- és képzéspolitikának az oktatási és képzési 
formák közötti partnerség alapján, különös tekin-
tettel a felsőoktatás megújuló szerepei révén:

Az UNESCO már 1976-os Nairobi tanácskozá-
sán jelezte az alábbi igen érdekes felismerést hiva-
talos felnőttoktatási ajánlásában:
„5. A felnőttoktatás helye az egyes oktatási rend-
szerekben az alábbi célok elérésével jelölhető ki:
b. az egész életen át tartó nevelés és tanulás (life-
long education and learning) tudományos alapjainak 
biztosítása és nagyobb rugalmasság a munka és 
az oktatás közötti viszonyban a munkavégzés és 
a tanulás kiegyenlítésével, továbbá hozzájárulás a 
folyamatos oktatásnak a munkavégzéssel történő 
összekapcsolásához.”
„7. A felnőttoktatás és az oktatás más formái (pl. 
közoktatás, szakoktatás és -képzés, felsőoktatás) 
között nagyobb összhangot kell teremteni, továb-
bá a felnőttoktatás célkitűzéseit nemzeti fejleszté-
si tervekben kell megvalósítani a gazdaság, tár-
sadalmi és kulturális politikák fi gyelembe vétele 
mellett!”1

Az idézett dokumentumból kiderül, hogy va-
lamivel több mint harminc esztendeje már megfo-
galmazódott mindannak a lényege, amit napjaink 
felnőttoktatásával és képzésével el szeretnénk érni, 
azaz az oktatás és a munka világa közötti kapcsolat 
fejlesztését, valamint hatékony nemzeti fejlesztési 
tervek és programok megvalósítását nemzetközi 
együttműködés és partnerség révén.

Valamivel húsz esztendővel az 1976-os Nairo-
bi rendezvény után, a közismert CONFINTEA V. 
Hamburgban többek közt az alábbiakra helyezte a 
hangsúlyt:

1  Recommendations on the development of adult education. 
UNESCO Nairobi General Conference. 1976. november 
26. www.unesco.org. 4. old.
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„2. témakör: A felnőttkori tanulás feltételeinek és minő-
ségének fejlesztése
18. A hozzáférés és a minőség biztosításával-
(d) A különböző intézmények és tevékenységi te-
rületek közötti együttműködés elősegítése által;
19. Az iskolák, főiskolák és egyetemek vonzóbbá formá-
lása a felnőtt tanulók számára-
(c) Partnerségen alapuló egyetemi/közösségi kutatá-
si és képzési tevékenység ösztönzésével, valamint az 
egyetemi szolgáltatások hozzáférésének biztosítása ré-
vén – pl. K+F tevékenységek).2”
„5. Témakör: Elkötelezzük magunkat
31. A munkához való jog és a munkához szükséges 
felnőttkori tanuláshoz való jog mellett- az alábbiak ré-
vén:
(b) Annak biztosítása révén, hogy a munkával 
kapcsolatos felnőttoktatás specifi kus hozzáértést és fel-
készültséget nyújt a munkaerőpiacba való belépéshez, a 
mobilitáshoz, és fejleszti az egyének képességeit, hogy 
részt vegyenek a foglalkoztatás diverzifi kált mo-
delljében;
(d) Annak hangsúlyozása által, hogy a felnőtt szak-
képzés fontos része az egész életen át tartó tanulás fo-
lyamatának;
(f) A felnőttoktatás iskolán kívüli és kötetlen for-
máinak integrálása kritikai és analitikus elemzé-
sekkel a gazdasági rendszer és annak működése 
viszonylatában.”3

A híres hamburgi konferencia dokumentuma 
lényegében ugyancsak olyan felnőttoktatást szor-
galmazott, amelyben kibontakozik a felnőtt tanu-
lók számára egy partnerségen alapuló oktatási és 
képzési környezet, abban pedig lényeges szerepet 
vállalhat a felsőoktatás az oktatás és a kutatási te-
vékenysége révén egyaránt. Ugyanakkor a mun-
kaerő-piaci tényezőkre is fi gyelt a dokumentum, 
ezért határozottan jelezte a munka és a felnőttkori 
tanulás jogegyenlőségét, a felnőtt munkavállalók 
oktatásának és folyamatos képzésének az ügyét a 
mobilitás biztosításának igényével.

Úgy vélem, hogy az európai oktatási és képzési 
politika formálásához hozzájárult és ma is hozzá-
járul az UNESCO, mely ugyan felfogásának közép-

2  Napirend a jövő számára (1997) In. Harangi, Lász-
ló – Hinzen, Heribert – Sz. Tóth, János (Szerk.) (1998) 
Nemzetközi nyilatkozatok és dokumentumok a felnőttoktatás-
ról és az egész életen át tartó tanulásról. Budapest, IIZ-DVV. 
1998. 22-23. old.
3  Napirend a jövő számára (1997) In Harangi, Lász-
ló – Hinzen, Heribert – Sz. Tóth, János (Szerk.) (1998) 
Nemzetközi nyilatkozatok és dokumentumok a felnőttoktatás-
ról és az egész életen át tartó tanulásról. Budapest, IIZ-DVV. 
1998. 30. old.

pontjába nem minden ok nélkül az oktatás biztosí-
tását helyezte (lásd: Az Education for All (EFA)című 
program, vagy az ún. Millenniumi Fejlesztési Célki-
tűzések – MDG), 4 mégis kiegyensúlyozta és ma is 
igyekszik ellenpontozni az OECD és más, többnyi-
re gazdasági érdekű és alapú oktatási és képzési 
felfogások zömét.5 Ezen utóbbiak egyébként részét 
képezik annak a mágnesszerű vonzásnak, mely 
az európai egész életen át tartó tanulási, valamint 
az ahhoz illeszkedő oktatás és képzési felfogások 
változásának ingaszerű mozgását a foglalkoztatás 
erőtere felé húzzák, amíg az UNESCO inkább egy 
humanisztikus, vagy másképpen holisztikusabb 
erőtér felé igyekszik serkenteni a mértékadó eu-
rópai oktatási-képzési és tanulási értelmezéseket. 
1997. után bár az UNESCO is világosan érvényre 
juttatta, hogy a tanulás a 21. század kulcsa, ez nem 
csak a hamburgi CONFINTEA V. mottója volt, de 
egy évvel korábban az 1996-os Delors-dolgozat is 
erre mutatott rá. Ezzel együtt a mindenkinek szó-
ló oktatás biztosításával idejekorán jelezte, hogy 
korszerű oktatás nélkül nincs korszerű képzés, fel-
sőoktatás és munka-teljesítmény sem! Ezért nem 
meglepő, hogy az ezredfordulóra a csökkenő gaz-
dasági teljesítmény és a romló oktatási és képzési 
mutatók között az OECD is összefüggést látott és 
megindította a PISA-felméréseket.

Az Európai Bizottság 1985. és 1995. között hatá-
rozott munkát végző elnöke utat nyitott az oktatás 
és képzés gazdasági, politikai és társadalmi irá-
nyultságú komplex felfogásának, melyhez kapcso-
lódva értelmezést kapott a tanuló társadalom víziója. 
Az 1995. évi Fehér Könyv ráirányította a fi gyelmet 
az ún. puha politikák (soft-policy) szerepére a növe-
kedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás ösz-
szefüggésében. De ugyanaz megjelent a társadalmi 
mobilitás, a demokratikus társadalmi stabilitás, és 
a fenntarthatóság kapcsán az aktív és felelős társa-
dalmi magatartás vonatkozásában egyaránt.

Végül is, a komplex fogalmi rendszert egyszer-
re adta az egész életen át tartó tanulás gondolata, 
valamint az európai politika kereteit még annál is 
jobban meghatározó ún. lisszaboni program, mely 
eleinte csak mértékkel érintette a felnőttoktatás 
ügyét, s az előbb emlegetett ingamozgást egyéb-
ként is elhúzta a foglalkoztatási-felfogások felé a 
romló gazdasági, foglalkoztatási adatok, trendek 
sora, melyet a felzárkózó tagjelölt országokban – 
néhány kivételtől eltekintve – úgy értékeltek az ok-

4  Lásd részletesen: www.unesco.org; www.unesco.hu
5  Ezzel kapcsolatosan lásd Sz. Tóth Jánosnak a pécsi 
CONFINTEA konferencián elhangzott elemző gondola-
tait és az ahhoz illeszkedő írást!
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tatási és képzési politikával összefüggésben, hogy 
a felnőttoktatási és képzési programok lényege a 
maastrichti célok alapján kizárólag a minőségi ok-
tatás és a hozzá kapcsolódó eszközök fejlesztése 
(lásd TQM, ISO stb. alapú, továbbá nemzeti – pl. 
fi nn – minőségmodellek bevezetése az oktatási és 
képzési rendszerek fejlesztésébe; akkreditációk 
stb.), a közoktatás, a felsőoktatás és a szakképzés, 
valamint a szakképzés-alapú felnőttképzés kínála-
tának korszerűsítése.

Ezt az orientációt egyértelműen érzékeltette az 
EURYDICE 2000. márciusi kiadványa az egész éle-
ten át tartó tanulással összefüggésben, mely egy-
értelművé tette, hogy a tagállamok legfontosabb 
prioritása a foglalkoztatás növelése volt.6

Mégis, az Európai Tanács lisszaboni értekez-
lete azzal, hogy az Európai Bizottságot felkérte 
egy az egész életen át tartó tanulással foglalkozó 
vitaindító dolgozat elkészítésére, valójában utat 
nyitott az oktatás és képzés világát meghatározó 
intézmények, szervezetek, továbbá döntéshozó és 
véleményformáló tényezők közötti dialógusnak, 
vitának, mely napjainkban a felnőttkori tanulás és 
oktatás (adult learning and education – ALE) fogalom 
térnyeréséhez is vezetett, mivel azt érzékeltette, 
hogy nemcsak az oktatás a fontos, egy új, változó 
társadalmi szerkezetben a tudás, a kompetencia és 
a készségek felértékelődnek, mert növelik a mobi-
litás-készséget egy állandóan változó, Ulrich Beck 
szerint rizikótársadalomban.7

Az európai oktatási és képzési politika célkitű-
zéseit nem volt szükséges jelentősen módosítani 
2005-ben, mivel azok egyértelműen hozzájárul-
nak a lisszaboni célokhoz, de fontos aláhúznunk, 
hogy bár az ún. Oktatás és képzés 2010.munkaprog-
ram már 2002-ben megindult, annak a 2004-ben 
csatlakozott új tagállamokat érintő lendülete csak 
jó egy esztendővel később volt érezhető, éppen 
akkor, amikor az Európa Bizottság már türelmet-
len volt az akkori tizenötök oktatási és képzési te-
rületen foganatosított reformjaival, munkájával.8 
Ehhez még annyit érdemes hozzá tenni, hogy a 
munkaprogramban nem kapott látványos helyet 
és szerepet a felnőttoktatás. Az valójában csak 

6  EURYDICE (2000): Lifelong Learning: the contribution of 
education systems in the Member States of the European Un-
ion. Eurydice Survey, Brussels.
7  Beck, Ulrich. Rizikótársadalom – lásd: Beck, U. (1994) 
Risk Society: towards a new modernity. Sage, London.
8  Az Európai Bizottság már 2003. őszén sürgős refor-
mokat igényelt a tagországok részéről! Lásd: European 
Commission (2003) Education and Training 2010. The 
Success of the Lisbon Strategy hinges on urgent reforms. 
EC-EUROP, Brussels.

2005. után kapott jelentősebb fi gyelmet, különös-
képp a non-formális és informális tanulási tevé-
kenységek felértékelődése révén az egész életen 
át tartó tanulás kulcskompetenciának fejleszté-
sével összefüggésben, továbbá a szakképzés és 
a munkaerő-piaci képzések fejlesztése kapcsán 
(lásd: EQF, NQF rendszerek fejlesztése az ún. kop-
penhágai folyamat medrében).

Fontos tisztáznunk, hogy amiként az ún. Memo-
randum-vitában, úgy a 2006-tól felerősödő felnőtt-
oktatási, felnőtt-tanulási dialógusban sem elsősor-
ban felsőoktatási kutató és elemző műhelyek voltak 
a legaktívabbak egy koherens, valóban integratív 
felnőttoktatási, felnőtt-tanulási gondolkodás for-
málásában. Az Európai Felnőttoktatási Társaság 
(EAEA) volt az a nem-kormányzati/szakmai civil 
szerveződés, mely elemző és lényeges szakmai lob-
by-tevékenységével9 utat nyitott egy korszerű, és 
egyben komplex felnőtt-tanulási gondolkodásnak, 
melyhez megnyerte az Európai Bizottság, valamint 
a Tanács támogatását egyaránt, s ennek lesz valójá-
ban az eredménye a 2006. október 23-i Nyilatkozat a 
felnőttek tanulásáról.10

A Nyilatkozat világossá tette, hogy az Európai 
Uniónak nemcsak programja van a felnőttoktatás 
és a felnőttkori tanulás támogatására az Európa 
Bizottság ún. Egész életen át tartó tanulás integrált 
programjai részeként Grundtvig-program néven,11 
de valójában egy olyan világos álláspontja, mely-
ben felfedezhető a lisszaboni-folyamathoz és a va-
lós társadalmi, gazdasági reál-tényezőkhöz való 
igazodás, mégis komplex felfogásban, és nem a 
hagyományos redukcionista szemléletbe ágyazód-
va. A dokumentum tekintettel van az idősödés, a 
migráció tényére, a sokféle tanulási folyamat és 
eredmény elismerésének igényére, a felnőtt-tanu-
lás minőségi fejlesztésére, a tanulási eredmények 
mérésére és értékelésére, valamint a tanácsadás és 
útmutatás fontosságára, de a munkaerő-piaci al-
kalmazkodás és a társadalmi integráció szükséges-
ségére is.12

A felnőttek tanulásának ügyét tovább vitte a hí-
res 2007. évi Akcióterv a felnőttek tanulásáról, mely 
lényegében az egy esztendeig folyó felnőtt-tanu-
lással kapcsolatos vita után összegezte a legfonto-

9  EAEA (2006) Adult Education Trends and Issues. EAEA, 
Brussels.
10  Európai Bizottság – Felnőttkori Tanulás. Tanulni soha-
sem késő. EC., COM (2006) 614 fi nal, Brussels.
11  Lásd: Tempus Közalapítvány – www.tpf.hu
12  Európai Bizottság – Felnőttkori Tanulás. Tanulni soha-
sem késő. EC., COM (2006) 614 fi nal, Brussels. Lásd a 
dokumentum kulcsüzeneteit!
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sabb teendőket, és utat nyitott öt területen a konk-
rét cselekvésnek és elemzéseknek. Ezek:
– A 2006. évi felnőtt-tanulási nyilatkozat öt kulcs-
üzenetének végrehajtása; nyitott koordináció
– hatékony felnőtt-tanulási szektor fejlesztése (szak-
politika – kormányzás – végrehajtás)
Konkrét célok:
A hátrányos helyzetűek támogatása/felkarolása 
(alacsony íráskészségűek; nem megfelelő munka-
vállalói készségek; a hatékony társadalmi integrá-
ciót segítő készségek)
Javasolt akciók:
– A nemzeti felnőtt-tanulási reformok elemzése;
– A kínálat megoszlás minőségének fejlesztése;
– Eggyel magasabb iskolai végzettség/ bizonyít-
vány megszerzése lehetőségének növelése;
– Készségek és kompetenciák értékelése és elisme-
rése;
– Hatékonyabb és áttekinthetőbb felnőttoktatási 
monitoring.13

Az Akciótervvel kapcsolatban persze elmond-
ható, hogy alig egy év alatt kiderült róla és a vele 
kapcsolatos bizottsági tevékenységről, hogy nem 
tükrözi a valóságos térségi és globális változásokat 
és kihívásokat, nem fogalmazódik meg benne egy 
valóban vonzó cél/ misszió. A dokumentum nem 
utal azokra a változásokra, melyek befolyásolják a 
megvalósíthatóságát!

Hiányzik a társadalompolitikai irányultság, 
nincs szó az Akciótervben a békéről, az interkul-
turális párbeszéd szükségességéről, annak fejlesz-
téséről, valamint az aktív társadalmi/állampolgári 
részvételnek és magatartásnak tanulással történő 
fejlesztéséről sem. A migráció ügye már nem kap 
komoly hangsúlyt, szemben a 2006. évi felnőtt-ta-
nulási nyilatkozattal. Az is felmerült, hogy esetleg 
szükség volna a CONFINTEA VI. célrendszeréhez 
igazodó módosított Akcióterv kiadására a 2010 
utáni európai feladatok konkrét megjelölésével.

Az Akciótervben ismét túlsúlyos a foglalkoz-
tatási, gazdasági orientáció és értelmezés a felnőt-
tek tanulásával kapcsolatban. Megfogalmazódott, 
hogy hiányzik az Akciótervből a társadalmi part-
nerség fejlesztésének szükségességét jelző szem-
lélet, mely partnerséggel éppen a felnőttek tanu-
lásához hozzájáruló formákat lehetne támogatni! 
Ahelyett, hogy állandóan tervek, dokumentumok 
sokaságát ontja a Bizottság, inkább a működő 
szektorközi tanulási partnerségi, együttműködési 
formák fejlesztésére, elterjesztésére kellene kon-
13  Európai Bizottság – Felnőttkori Tanulás. Mindig legyen 
időnk a tanulásra. EC., COM (2007) 558 fi nal, Brussels

centrálnia (pl. oktatás, társadalom, munkaerőpiac, 
egészségügy, család- és ifjúságügy, stb. Az Akció-
tervnek pedig a felnőttkori tanulás és oktatás (ALE) 
eszközévé kellene válnia.

A jó gyakorlat magyar példáit megjelenítő törek-
vések az Akciótervvel kapcsolatos nemzeti dialó-
gus fontosságára, továbbá a nemzeti felnőttoktatási 
és -képzési felfogások megújításának szükséges-
ségére hívják fel a fi gyelmet. Esetleges a nemzeti 
szintű párbeszéd az uniós ajánlásokkal kapcso-
latban! Az Akciótervnek, mint eszköznek hozzá 
kell járulnia a nemzeti felnőttoktatási és -képzési 
eszközrendszer korszerűsítéséhez, pl. a jogszabá-
lyi környezet modernizációjához. Éppen ez lehet-
ne a CONFINTEA magyar jelentés kapcsán az a 
téma, mely – a Jelentés készítésének körülményei, 
az egyes kérdésekre adott válaszok sokszor egy-
oldalú, olykor a szomorú valóságot is fi gyelembe 
vevő lehangolóan szűk terjedelme okán – sürgető!
Fontos a lokális/helyi és regionális tanulási tevé-
kenységek fenntarthatóságának biztosítása, vala-
mint a felnőttek tanulásának kutatása egyaránt!

A Páneurópai deklarációval kapcsolatosan 
egyet értek a legtöbb javaslattal, fontosnak tar-
tom a szakpolitikai keretekkel kapcsolatban, 
hogy jelenítsék meg a felnőttkori tanulás és okta-
tás (ALE) formális, nonformális és informális te-
reit, tevékenységeit, továbbá vegyék fi gyelembe a 
felnőttkori tanulás egyéni, társadalmi, egészségi, 
gazdasági, kulturális, valamint generációk közöt-
ti hasznát.

A tanulók igényeire támaszkodó programokat 
támogassanak, melyek hozzáférhetőek a megfelelő 
keretek között és kapcsolódó támogatási formák-
kal, ugyanakkor a megvalósítás során horizontális, 
egyeztetett és befogadó felfogást és a megvalósítás 
érvényesítésének igényét képviseljék.14 Ugyan-
akkor támogatom a felnőttoktatás kutatásnak fej-
lesztését, melyben központi szerepet tulajdonítok 
a hazai egyetemi andragógiai műhelyek kutatási 
tevékenységének, különös tekintettel a budapes-
ti (ELTE, PPKE), a pécsi (PTE FEEK) és a szegedi 
(SZTE) kutató és fejlesztő munkája révén, az and-
ragógai szakbizottság és az MTA Andragógiai Al-
bizottság támogatásával.

Végül visszakanyarodnék a nemzeti jelenté-
sünkhöz és néhány ponton konkrét megállapítá-
sokat teszek, példának okáért az osztrák nemzeti 
jelentéssel összehasonlításban:
14  A Páneurópai nyilatkozat letölthető: http://confi n-
tea.hu/hun/unesco/index.php?page=default_templates
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A magyar Jelentés nem összefüggő, szinte két 
önálló részből álló dokumentum, melyhez nem 
tartozik irodalomjegyzék, és nem tudjuk meg azt 
sem, hogy ki(k) a jelentés szerző(je)i. Úgy tűnik, 
hogy nem előzte meg az elemzés készítését a meg-
határozó magyar felnőttoktatási és képzési kutató-
műhelyekkel, véleményformáló intézményekkel 
és szervezetekkel történő helyzetfeltáró diskurzus, 
vita és átfogó adatgyűjtés.

A jó gyakorlat példáinak elhanyagolása szem-
betűnő, túlzott szakképzési, munkaerő-piaci, azaz 
NSZFI-orientációjú a jelentés, második felében 
többnyire LLL-stratégiai és NFT, ÚMFT keretben 
történt az értelmezés. Hiányzik a formális tanulás 
mellett a non-formális és különösen az informális 
tanulás terei szerepeinek, feladatainak és kihívá-
sainak értelmezése. A jelentés első része ugyanak-
kor összefogott, a kérdőív kérdéseire lényegében 
pontos és tartalmas választ ad, elsősorban a jogi és 
fi nanszírozási eszközök részletes taglalásával, de 
sem az első, sem a második rész nem utal világo-

san az Európai Bizottság által érzékeltetett legfon-
tosabb kihívásokra, kérdésekre:
Lásd:
– A részvételt korlátozó akadályok leküzdése
– Felnőttoktatók képzése, továbbképzése (ehhez a 
ponthoz csak az andragógusképzést és az SzFP-t 
(Szakiskolai Fejlesztési Programokat) jelöli az 
anyag!)
– Tanulási eredmények elismerése és értékelése
– Beruházás az idősödő (és vándorló) népességbe
– Indikátorok és referenciaértékek alkalmazása 
(Lásd az 5 EU-referenciaérték szerepét!), a statisz-
tikai adatgyűjtés problémái és ellentmondásai.

Kár, hogy a magyar jelentés nem tudott olyan jól 
szerkesztett szakmai dokumentummá válni, mely-
hez aztán igényes külső (pl. könyv-formátum) és 
jól szerkesztett tartalom kapcsolódhatott volna, 
olyan módon, mint az osztrák, vagy különöskép-
pen a német jelentések! Fontos a Jelentés tartalmi 
elemeinek további elemzése egy megújított nemze-
ti, egész életen át tartó stratégia részeként!


