
A „Tanulni soha nem késő” címmel 2006. végén 
született EU-s dokumentum 2. üzenete a felnőtt-
kori tanulás minőségének garantálásához kapcso-
lódik:

„A minőségi felnőttkori tanulás kultúrájának támo-
gatása érdekében a tagállamoknak többet kell befektetés-
ként fordítaniuk a képzési módszerek korszerűsítésére, 
a tananyagok felnőttkori igényekhez való adaptálására, 
valamint a felnőttképzésben dolgozók elsődleges és foly-
tatólagos szakmai képzésére, ami révén a felnőttképzés-
ben dolgozók képesítése és készségeik karbantartása meg-
valósulhat. A tagállamok feladata a minőségbiztosítási 
rendszerek bevezetése, valamint a képzések megvalósu-
lásának javítása.”

Összefoglalónk nem térhet ki a minőségfejlesz-
tés valamennyi területére, ez meghaladná jelenlegi 
lehetőségeinket. A minőségfejlesztés legfontosabb 
területére összpontosítunk csak röviden, a felnőtt-
oktatásban dolgozó szakemberek (andragógusok 
és felnőttoktatók) képzésére és továbbképzésére 
és azon belül is a meghatározó felsőoktatási kép-
zés (népművelőtől az andragógusig) történeti fej-
lődését és jelenlegi helyzetét vesszük szemügyre. 
(Részletes bemutatás: Juhász 2008.)

A felnőttképzési szakemberek képzése a nép-
művelő szaktól napjaink andragógia szakjáig foly-
tonossággal és törésekkel jellemezhető utat járt be az 
1950-es évektől, különösen az 1956-os első képzés 
beindulásától. A szak képviselői rengeteg „harcot” 
és „szélmalomharcot” vívtak területük elismert-
ségéért, elfogadásáért, sőt sokszor mindössze to-
vábbélésért (v.ö. Durkó, 1995., 1997.).

A szakemberképzés intézményesülése Debrecenhez 
köthető, ahol 1956. őszén nyitották meg a kapukat 
a népművelő szakra jelentkező hallgatók számára. 
A szakemberképzés alapítója Durkó Mátyás (1926-
2005.), akinek 1956-tól 1984-ig főállása és életcélja 
a debreceni szakemberképzés működtetése volt 
(Boros 1986., Durkó 1986.). Ezt korai kényszerű 
nyugdíjaztatása után is folytatta tudományos és 
közéleti munkásságával, egészen haláláig (Dur-

kó 1998., Maróti 2005. Balipap szerk. 2006., Juhász 
szerk. 2008.).

A szakképzés főbb változásait T. Kiss Tamás mun-
kája foglalja össze legteljesebben (T. Kiss 2000.), és 
ezt kiegészíthetjük Durkó Mátyás (1995., 1997.), 
Rubovszky Kálmán (1994.), Sári Mihály (2000.) és 
a szerző (Juhász 2003., 2009.) munkáival, valamint 
Az andragógia oktatása és kutatása a magyar felsőok-
tatásban című kutatásunk eredményeivel (Juhász 
2001.).

A képzés jelenlegi helyzetének kialakulása a 
2000-es évek eleje óta már a bolognai képzési rend-
szerre való áttérésről, ennek megtervezéséről szólt. 
A bolognai rendszer egy egymásra építő felsőfokú 
képzési rendszert képzel el a felsőfokú szakképzés-
től a bachelor és master szakokon keresztül a Ph.D. 
képzésig, amely piramis alakját az egyes szinte-
ken elképzelt hallgatói létszámoknak köszönheti. 
A bolognai képzési rendszer az első évek tanul-
ságai alapján Magyarországon felemásan valósult 
meg, a felsőfokú szakképzések hallgatói létszámát 
nem sikerül a legszélesebb lépcsőfokká tenni, így 
véleményem szerint a piramis hazánkban „fenyőfa” 
alakot formál.

Az alsó szinten található az ifjúságsegítő felsőfokú 
szakképzés, amelynek ismereteit és persze krediteit 
a BA szak befogadja. Ez bővülhet tovább 2009-től 
újabb felsőfokú szakképzéssel (lásd: perspektívák).

Az 1990-es évektől felértékelődő és egyre in-
kább tömegessé váló felnőttoktatás, mint az okta-
tási színtér ún. „negyedik fokozata” (v.ö. Kozma, 
2000.) elért professzionalizációja egyik lehetséges 
csúcspontjához, a konzorciumi munka és a hiva-
talos szervek állásfoglalásai alapján: az ún. „Bolo-
gna-folyamatban” (v.ö. Hrubos, 2002.) megjelent 
az andragógia BA szak négy különböző szakiránnyal 
(felnőttképzési szervező, munkavállalási tanács-
adó, művelődésszervező, személyügyi szervező), 
és jelenleg 18 felsőoktatási intézmény kínálati pa-
lettáján szerepel, hol egy, többségében kettő, né-
hol pedig akár négy szakirányi kínálattal is. Az új 
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alapképzési szak jelentős előnye az egyértelmű tu-
dományterületi beágyazottság (neveléstudományi 
terület), a megőrzött interdiszciplináris jelleg, és az 
andragógiai területek képzésének nagyobb lehető-
sége: átlagosan minimum 44, maximum 132 kredit-
nyi képzési területet birtokolva az (andragógia) BA 
szak 180 kreditjéből. Egyértelmű hátránya azonban 
a művelődésszervező képzés „beolvasztása” az 
andragógia területbe, a bolognai rendszerhez iga-
zodó viszonylag sok és széles alapozó szakasz, a 
szakirányra jutó kevés idő (egy év), és a főiskolák 
korábbi, említett népszerű szakirányainak beol-
vadása/redukálódása. Mindennek ellenére a je-
lentkezők száma az andragógia szakon a korábbi 
művelődésszervező szakhoz hasonlóan, bár nem 
olyan mértékben, magas (v.ö. OFIK 2007).

A képzési terület mesterfokozatára a kormány-
rendelet három folyatatási irányt tett lehetővé, 
amelyek közül 2007-re már akkreditálta a Magyar 
Akkreditációs Bizottság az andragógia, valamint 
az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakot, ezek 
már a 2008. szeptemberétől induló tanévben el is 
kezdődtek a Pécsi Tudományegyetemen, 2009. feb-
ruárjától pedig újabb képzőhelyeken is. A harma-
dik irány a kulturális mediátor mesterszak, amely-
nek az alapítási kérelmét a konzorcium 2008. őszén 
adta be. Fontos azonban tudni, hogy ezeken kívül 
egyéb mesterszakok is elfogadják bemenetként a 
korábbi egyetemi és főiskolai művelődésszervező, 
és a 2009-ben a munkaerőpiacon először megjelenő 
andragógia alapszakot. Ilyen mesterszak például 
a neveléstudományi mesterszak, vagy a második 
tanári szakot jelentő andragógus tanári és játék- és 
szabadidő-szervező tanári mesterszak.

A képzés perspektíváinak alakulásakor elsődle-
gesen említhetjük a képzőhelyek magas számának 
a problémáját: a jelenlegi intézményszám feltéte-
lezhetően túlzott a várható munkaerő-piaci igé-
nyek, de a hallgatói jelentkezések tükrében is. (Az 
utóbbi három év jelentkezési számai ezt jól jelzik.) 
Elképzelhető, hogy valamelyest várható a hallgatói 
létszámok növekedése, majd ezt követően stabili-
zálódása, azonban a képzőhelyek specializálódás, 
„szakosodás” nélkül ilyen számban nem tudnak 
fennmaradni. Megkockáztathatjuk azt a kijelen-
tést, hogy még talán a szakosodással is sok a 18 
képzőhely.

Az új szak nem csak a képzés nevének változását 
jelenti, így fontos a hozzá tartozó igényes, szakmai mi-
nőség kialakítása, és ezáltal a képzés szakmai presztí-
zsének növekedése. Az elhelyezkedési és szakosodási 
igények számbavételével párhuzamosan új helyzetet 

fog teremteni a mesterszakok beindítása. Ennek ha-
tékony és igényes működtetéséhez azonban szükség 
van a szakmai párbeszédre, amely során kialakulhat-
nak, illetve erősödhetnek az elméleti, fogalmi alap-
vetésekre irányuló kutatások, valamint az empirikus 
kutatások egyaránt, és ezáltal erősödhet a szakmai 
terület tudományos megalapozottsága, tudomány-rend-
szertani beágyazottsága. Ehhez a munkához szükség 
van a szakmai együttműködések további erősítésére 
a szakmán belül és más (különösen rokon) szakmák-
kal egyaránt, és ez különösen elősegíthető a közös 
tudományos konferenciák működtetésével, hazai és 
nemzetközi színtéren elismert szakfolyóiratok létre-
hozásával, szakkönyvek és szakkönyv sorozatok ki-
adásával. Mindez a tudományos színvonal emelkedé-
sével, és a szakmában fokozatot szerzettek számának 
növekedésével járhat együtt, ami tovább segíti a szak-
mai presztízs és perspektíva megalapozását. A szak-
mában több évtizede fennálló együttműködés, és az 
ezt tovább erősítő közös konzorciumi munka jó ala-
pokat jelent ezekhez a kihívásokhoz: a szakma kép-
viselői már több alkalommal jól bizonyították össze-
tartozásukat, együtt és egymásért munkálkodásukat. 
Ezt a tendenciát kellene erősíteni és egységesíteni az 
elkövetkezendő időszakban. Ehhez nyújt lehetőséget 
a konzorcium által beadásra kerülő TÁMOP projekt 
keretében tervezett közös tananyagkészítés is.

A képzés meglevő szintjeihez perspektivikusan 
várható, hogy a kulturális mediátor MA szak elfoga-
dást nyer és beindul – reményeink szerint legké-
sőbb 2010. folyamán. A képzési terület teljességét 
még tovább segíti, hogy 2009-től hatályba lép a kö-
zösségi-civil szervező felsőfokú szakképzés, és ezáltal az 
andragógiai képzési terület bolognai „piramisa”, 
vagy „fenyőfája” teljes körű lesz, ami szintén segíti 
a szak és a szakma elismertségét, elfogadottságát.

Mindezt a szakmai munkát segítheti a szakem-
berképzés európai modelljeinek tanulmányozása, 
sajátos adaptálása is, amelyre számos lehetőséget 
látunk a nemzetközi gyakorlatban (v.ö. Juhász 
2008., AGADE 2004-2006. projekt, ALPINE 2006-
2008. projekt, Mundus 2006 projekt, TEACH 2006 
projekt stb.).
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