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VÁRNAGY PÉTER 

A felnőttoktatáshoz való hozzáférés jogának 
hatása az Európai identitás fejlesztésére 

Előfeltevésem szerint a felnőttképzéshez való hozzáférés jogának minél szélesebb 
körben történő érvényesülése erősíti az európai identitást. A következőkben néhány 
fogalom és tény tisztázását követően, előbbi hipotézisemet próbálom bizonyítani. 

A felnőttképzés alapfogalmai között egy jó negyed századdal ezelőtt látszólag új 
kifejezés jelent meg, az ún. „acces to education”. Eredetét tekintve angolszász 
nyelvterületen kereshetjük, amikor is az Egyesült Királyságban erőteljesen támogat-
ták az ilyen elnevezésű kísérleti projektet az etnikai kisebbségek képzési lehetősége-
inek javítása érdekében. A későbbi értelmezés alapján a fogalom tartalmi jegyeit 
szélesítve, a hátrányos helyzetűek fokozott képzésére is kiterjesztették ezt a kifeje-
zést. Egy még további újabb értelmezés szerint a képzés folyamatában „második 
esély”-ként kezelték a fogalmat. 

A fogalom használata szempontjából egy tágabb és egy szűkebb értelmezéssel 
találkozunk. Az előbbi a felnőttképzés valamennyi formájában történő érvényesítés-
re utal, míg az utóbbi azon hátrányos helyzetű csoportok számára jelentős, akik va-
lamilyen oknál fogva még nem tudták megszerezni a magasabb szintű oktatáshoz 
szükséges képesítést. 

A fentiekből is következően a hozzáférés egyik alapvető feltétele (conditio sine 
qua non) az oktatáshoz-képzéshez való jog biztosítása.1 

Jelen tanulmányban az európai identitás tekintetében az oktatáshoz való hozzá-
férés tágabb értelmezését hangsúlyozom, de előtte még az identitás fogalmi kérdése-
ire is röviden ki kell térnem. 

A szó latin gyöke idem, az ugyanaz jelentéssel bír. Az identitás kifejezés azo-
nosságot, mégpedig a lélektani értelemben az önmagunkkal való azonosság vagy 
valamely csoporttal való azonosulás érzését, élményét fejezi ki a Magyar Értelmező 
Kéziszótár szerint.2 Az előbbi kiemelésből is látszik, hogy az azonosság sokdimen-
ziós, hiszen a társadalmi identitás illetőleg csoportidentitás – vagyis embernek a 
különböző nagy- és kiscsoportokban elfoglalt helye, szerepe – szintén lehetőséget ad 
a további differenciálásra. A vonatkozó szakirodalom meghatározó része, a nemzeti 
identitást tekinti a legfontosabb társadalmi identitásnak. 

A nemzeti identitás az állampolgársággal intézményesül. Az állampolgárság egy 
állammal szembeni formális viszony, amely bizonyos védelmet és gondoskodást 
jelent, az állampolgárnak alapvető emberi és politikai jogokat, a jólétet, a fogyasz-
tást, az oktatást, az egészséget és a környezetet illetően pedig biztonságot nyújt. 
Vagyis érinti a társadalmi élet valamennyi területét. Az állampolgárság kötelezettsé-

                                                        
1 A képzéshez való „hozzáférés” feltételeinek alakulása / Várnagy Péter. - In: Az andragógia kor-
szerű eszközeiről és módszereiről : Tanulmánykötet / szerk. Koltai Dénes. - Budapest : Nemzeti 
Felnőttképzési Intézet, 2006. 55 p. 
2 Magyar Értelmező Kéziszótár. Budapest: MTA NYI, 2003. 
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geket feltételez, a törvények betartását, adófizetést, valamint a katonai és egyéb 
közszolgálatok teljesítését. 

Különbséget kell tenni a nemzeti és az etnikai identitás (legfontosabb tényezője 
az anyanyelv) között. A nemzeti identitással szemben, ami erősen politikai kategó-
ria, az etnikai azonosság túlnyomórészt kulturális, történelmi és vallási. 

Az európai identitás az 1990-es évek elejétől napjainkig a társadalomtudomány 
területének egyik „örökzöld” témája. Az identitás behatárolására – a teljesség igénye 
nélkül – már kísérletet tettem. Európa fogalmát szintén nehéz megragadni, de 
Timothy G. Ash és Vaclav Havel megközelítése alapján, hármas: földrajzi, kulturális 
és politikai.3 Ezek közül jelen tanulmányban a kulturális tényezőt fogom hangsú-
lyozni. Az európai identitás definiálása – a korábbi lélektani megközelítést alapul 
véve – ennél jóval nehezebb, hiszen az európai népesség, mint az identitás szubjek-
tuma igen heterogén. Európa mégis „láthatatlan fonalakkal” összeköti az egyes tag-
államok polgárait. 

Ilyen elsősorban az európai kultúra, amely sokszínű (plurális) és egyben 
trichotom: a zsidó vallásosság, a görög filozófia és a római jog; vagy egy másik 
hasonló megállapítás szerint az ókori klasszikus kultúra, a római jog és a keresztény 
erkölcs hármas pillérén nyugszik.4 

Európa a kereszténységet keletről, a tudományt pedig a kereszténység közvetíté-
sével (Szent Benedek) a görög-római kultúrvilágtól örökölte. 

A különböző tudományok fejlesztő erejének köszönheti Európa a maga sajátos 
külső szervezetét, a természet erői fölötti uralmat (humanizáció), ugyanakkor a ke-
reszténységnek a maga társadalmi eszményeit (szocializáció), szellemi és lelki egy-
ségét (globalizáció). 

Ez az egység tette lehetővé, hogy Európa átvegye és tovább fejlessze az antik 
kultúrvilág örökségét. 

A jog beleivódása az európai társadalomba nagyon korán megfigyelhető. A kö-
zös gyökerek adottak Európában. Az európaiság mindig egyet jelentett a jog tisztele-
tével, beleértve az emberi jogokat. 

Az európai országok – bár mennyiségi és minőségi eltérésekkel találkozunk – je-
lentős hangsúlyt fektetnek az egyes társadalmi alrendszerek szabályozására, így az 
oktatásra is. Az oktatáshoz való jog mai tartalmának meghatározását és kiterjedésé-
nek behatárolását csak fejlődéstörténetének nyomon követésével érthetjük meg. 
Időhiányában most csak annyit erősítenék meg, hogy ma már az oktatáshoz való jog 
feltétlenül a mindenki számára biztosítandó emberi jogok között érvényesítendő, 
amely kiterjed a szakmai képzésre, a felnőttképzés valamennyi területére, és az isko-
lán kívüli művelődési lehetőségek igénybevételére is. 

Az Európai Unió különösen nagy hangsúlyt fektet az utóbbi években a felnőttek 
oktatására, képzésére. Az Európai Unió a fenntartható gazdasági fejlődés érdekében 
a felnőttképzésben elsődlegesen versenyképes munkaerőt biztosító szakképzésre 
összpontosít. 

Az oktatásról szóló – egyezményen alapuló – általános szabályok száma elenyé-
sző, összevetve más területekkel, sőt az uniónak nagyon korlátozott a hatásköre az 
oktatás területén. Természetesen a felnőttképzést illetően sem beszélhetünk közös-
ségi szabályozásról, de ajánlások és állásfoglalások megfogalmazásával, közösségi 

                                                        
3 Dér Aladár: Az európai identitás elméleti alapjai. In: Politikatudományi Szemle (15.) 2005/1. sz. 126 p. 
4 Boda László: Inkulturáció, Egyház, Európa. Mundecon: Budapest 1994. 86. p. 
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prioritások meghatározásával és közösségi programok finanszírozásával közvetve 
fejti ki befolyásoló tevékenységét az Európai Unió (lásd a Socrates/Grundtvig prog-
ram), azaz a soft law az egyes tagállamok felnőttképzésre vonatkozó szabályozásá-
ban meghatározó szerepet tölthet be. 

Az egyes tagállamok eldönthetik, hogy az Uniónak a felnőttképzéssel kapcsola-
tos normáit elfogadják-e és ennek megfelelően alakítják nemzeti szabályozásukat, 
vagy megmaradnak a saját nemzeti érdekeiknek, hagyományaiknak megfelelő regu-
láció mellett. 

Az Uniós szabályok leszögezik: az egész életen át tartó tanulás stratégiájának 
alapelvei abból a célból fakadnak, hogy az általános, továbbá szakmai képzés az 
egyéni, a kulturális, a társadalmi és a gazdasági boldogulást szolgálja és valamennyi 
állampolgár életminőségét javítsa. Ebből fakadóan az egész életen át tartó tanulás 
fejlesztésére irányuló stratégiáknak figyelembe kell venniük az egyéni (állampolgá-
ri), a kulturális és szociális szempontokat, a demokratikus alapelveket és az emberi 
jogokat, ugyanakkor eleget kell tenniük a gazdaság és a munkaerőpiac követelmé-
nyeinek is. 

A fentiek ellenére az egy-egy tagállam felnőttképzési rendszerében megtalálható 
„választék” ugyancsak eltérő. Különösen lényeges ez a mai magyar praxis ismereté-
ben, hiszen a szakképzés, a munkaerőpiaci képzés, a szakmai továbbképzés, az 
idegennyelvi képzés, a felsőoktatás esti, levelező, távoktatási tagozata, a tréningeket 
végző cégek és maga az iskolarendszerű felnőttoktatás színes palettája sajátos rend-
szert képez. 

A felnőttek kulturális képzése, öntevékeny, közösségi keretek közötti képzések-
ben való részvétele, valamint a mai technikai és civilizációs szintnek megfelelő 
hálózatokon keresztül elérhető képzési formákban való tevékenysége mind-mind 
felnőttoktatás. A felnőttoktatás az egész világon kiterjed a felnőttek politikai és 
állampolgári képzéseire, amelyek sajátosan lehetnek egyrészről innovatívak, más-
részről affirmatívak, lehetnek fenntartótól függőek és függetlenek, pártokhoz kötő-
dőek és attól függetlenek. A mai magyar felnőttoktatásban újra jelentős szerepet kap 
a hitélettel és az egyházakkal összefüggő, tanfolyamrendszerű és bentlakásos képzé-
si formák sokasága. A felnőttoktatás a szakágazatok szerint lehet katonai, büntetés-
végrehajtási, rekreációs, gyógyító, segítő-prevenciós. Van népfőiskolai és vállalko-
zásokban megvalósuló.5 

Az előbbi felsorolásban említett színes képzési kínálatnak csak egy töredéke ját-
szik meghatározó szerepet Magyarországon, hiszen a társadalmi környezet (pl. fog-
lalkoztathatóság, jogi szabályozás, finanszírozás stb.) és az egyéni jólét növekedése 
(pl. jobb minőségű állás stb.) motivációja is elsősorban a munkaerőpiacon verseny-
képes képzések iránti igényt fokozza. Míg az egyéni hasznok között kevésbé nyom a 
latba az önmegvalósítás kiteljesülésé vagy éppen a jobb egészség reménye. Meg-
döbbentő adat az is, hogy Magyarországon a felnőtt (25-64 év között) lakosság részvéte-
le az oktatásban mindössze 5%, amely az európai uniós átlag felét sem éri el.6 

Az eddigieknek némileg ellentmondani látszik, hogy Magyarországon is – mint 
minden EU tagállamban – a nem formális oktatásban résztvevők száma magasabb. 
Megjegyzendő viszont, hogy míg nálunk ez a különbség csak néhány százalékpont, 

                                                        
5 Koltai Dénes -Várnagy Péter: A magyar felnőttoktatás jogi környezete. In: Iskolakultúra, 2000. 
10. sz. 61. p. 
6 Labour Force Survey, Eurostat 2005. 
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addig a közösség számos országában a formális oktatásban résztvevőknek a három-
szorosát, az ötszörösét vagy akár tízszeresét is eléri a nem formális tanulásban meg-
jelenők száma.7 

Hazánkban a nem formális tanulás még jelentős mértékben a versenyszférában 
(pl. munkahelyen, vállalkozásban) hasznosítható ismeretszerzés színtere, kevésbé 
jellemző a különböző szervezetek (pl. civil szervezetek, szakszervezet, politikai 
pártok, egyházak stb.) által folytatott tevékenység (pl. képzőművészeti, zenei kurzu-
sok, sportoktatás, ismeretterjesztés, politikai és hitéleti képzés stb.), amelyeknek 
bizonyos esetekben még a formális rendszerek kiegészítése lehet a célja. 

2003-ban a Standard Eurobarométer és a tagjelölt országok Eurobarométere ku-
tatás keretében 28 európai ország 28405 polgárát kérdezték meg a kutatók az európai 
és a nemzeti identitásról. Igaz, ekkor Magyarország még csak tagjelölt volt, de azért 
támpontot adhat az identitásválasztás tekintetében. 

A kizárólagos nemzeti identitás az EU-15-ök között az Egyesült Királyságban 
(64%), a 2004-ben csatlakozóknál pedig Magyarországon (39%), illetve Észtország-
ban (39%) a legnagyobb arányú. A kizárólag nemzeti identitásúak aránya Magyaror-
szágon az 55 éves vagy annál idősebbek között a legmagasabb (46%). Ezt követően 
a korosztályi sorrend a következő: a 15-24 évesek 38 %, a 25-39 évesek 36% és 40-
54 évesek 34%. 

A nemzeti és európai identitás az EU-15-ök között Olaszországban (52%), a 
2004-ben csatlakozóknál pedig Lengyelországban (60%), illetve Máltán (59%) a 
legnagyobb arányú. Magyarország (53%) e tekintetben meghaladja az EU (45%) 
átlagát. 

Az európai és nemzeti identitás az EU-15-ök között Németországban (12%), a 
2004-ben csatlakozóknál pedig Szlovákiában (13%) a legnagyobb arányú. Magyar-
ország (6%) közel áll az EU átlaghoz (7%). 

A csak európai identitásról nyilatkozók aránya Luxemburgban (20%) a legma-
gasabb, míg Magyarországon (0%) a legalacsonyabb. 

A csak nemzeti identitásúak és a nemzeti és európai identitásúak együttes aránya 
a legmagasabb Finnországban, Görögországban, Svédországban (94%), ettől Ma-
gyarország és Lengyelország csak 2%-kal marad el. 
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7 Eurostat LFS, ad-hoc module on Lifelong Learning 2003. Target population: 25-64 years, 
reference period: 12 months. 
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only 
(NATIONALITY) 
and European 24 38 39 34 44 63 39 36 53 41 39 59 60 50 49 57 41 

European and 
(NATIONALITY) 4 4 4 8 5 8 9 10 6 7 9 6 5 5 13 5 3 

European only 3 1 1 3 2 2 2 5 0 6 3 1 1 3 6 2 3 
DK/NA 5 1 1 4 12 1 13 11 1 15 14 3 3 7 7 4 2 
Total 100 100 100 100 100 99 100 101 99 100 100 99 101 101 100 100 101 

Forrás: EUROBAROMETER, 2003 SPRING - COMPARATIVE HIGHLIGHT REPORT  
 

Magyarországnak az európai kötődés elsődlegességét jelző (európai és nemzeti 
identitás illetve csak európai identitás) adatait figyelembe véve (6+0%), megállapít-
hatjuk, hogy ennél alacsonyabb értékekkel csak Finnország és Svédország rendelke-
zik (4+1%). 

Az eddigi tények, adatok megismerése után vissza kell térnem alapfeltevésemre. 
Hogyan segítheti a tanuláshoz való hozzáférés joga az európai identitás fejlesz-

tését? 
Megítélésem szerint úgy, hogy a felnőttek hozzáférése az oktatáshoz minél széle-

sebb körben biztosított, azaz nemcsak versenyképes munkaerőt biztosító szakképzés-
re koncentrál, hanem az európai kultúra megismerését elősegítő felnőttoktatási in-
tézmények (pl. társadalmi szervezetek, egyházak stb.) támogatottsága (pl. társadalmi 
elismerés, finanszírozás, jogi szabályozás stb.) helyére kerül. 

Már létezik néhány olyan szimbólum, ami a közös európai identitást jelképezi, 
például az európai útlevél, az európai himnusz, az európai zászló, az uniós jogosít-
vány, a jelmondat („Egység a sokféleségben”) és „Európa napja”, de az ezekhez 
fűződő ismeretek még gyakran hiányosak. Az európai identitás erősödéséhez ez nem 
elég. Szükséges egymás kultúrájának megismerése, amelyben a formális oktatás 
mellett, talán a nem formális tanulás a felnőttek számára jobb lehetőséget nyújt 
olyan – korábban esetleg elmulasztott – tájékozottság megszerzésére, mely a mű-
veltség szélesítése mellett az európai identitást is erősíti. 
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