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BAKA JÓZSEF 

A felnőttképzés területi alapú innovációja 

Az elmúlt két évtizedben hazánkban bővült a felnőttkori tanulás diverzifikált 

rendszere. Bizonyos nehézségek azonban jelen vannak. Például az EU szubszidi-

aritás követelménye, ami akadályozza a felnőttoktatási rendszerek konvergenciá-

ját. (Knoll, J. 2000) Ennek van alapja, ha összehasonlítjuk az európai országok 

felnőttképzési rendszereit. Ha viszont, a szubszidiaritásnak a hatáskörök, döntési 

és cselekvési kompetenciáknak a legmegfelelőbb területi és szervezeti szintre 

való delegálását és a felsőbb szintnek az alsóbb szintet segítő elemeit hangsú-

lyozzuk, akkor az elv valódi érvényesülése nemhogy akadálya, hanem feltétele a 

hatékony és koherens felnőttképzési rendszernek. A magyarországi felnőttkép-

zésben a helyi szint hatásköri hiányosságai, a pluralista intézményrendszer koor-

dinálatlansága a rendszer átláthatatlanságát eredményezi. A szubszidiaritás érvé-

nyesülése csak nyomokban érhető tetten a felnőttképzésben. Ha elfogadjuk, hogy 

a felnőttképzési rendszer a szubszidiaritás érvényesülésével működhet hatéko-

nyabban és igazságosabban, akkor a jelenlegi rendszert ennek megfelelően kell 

átalakítani, mert ez lehetővé teszi a területi különbségek csökkentését (Nemes 

Nagy József,2006). 

A hazai felnőttképzés kétségtelen felértékelődése mellett,  a részvételi, haté-

konysági, eredményességi mutatókkal nem büszkélkedhetünk. A tanuláshoz való 

hozzáférés tömegek számára korlátozott, a felnőttképzésben résztvevők száma 

követhetetlen, a képzés hatékonysága és eredményessége egyenetlen, a finanszí-

rozás esetleges, és egyfajta centralizációs pályára orientálja a képzőket. Miköz-

ben a rendszer szakképzés központú, amellett, hogy ezáltal háttérbe szorulnak az 

általános képzések és képzők, a rendszer munkaerő piaci funkciójának is csak 

részben felel meg. Nem biztosított a különböző tanulási formák és képzők 

egyenrangúsága sem. 

A következőkben a hazai felnőttképzés megújításának szükségességével,  

összegezzük változtatási terveket, a konkrét beavatkozásokat, alternatív javasla-

tot teszünk a rendszer innovációs folyamatának fenntartására. 

A felnőttképzés szabadművelődési modelljének elemzése 

A népfőiskola egyik fő identifikációs problémája a felnőttképzési és közművelő-

dési funkció összehangolása.. A közművelődés nem egyenlő a felnőttképzéssel, 

de markáns átfedés van a területek között. A szabadművelődés koncepciójából 

következik, hogy a tanuláshoz való hozzáférés, a képzés hatékonyságának növe-

lése érdekében a tanulási kompetenciákat az egyénre, önszerveződő közösségek-

re kell delegálni, így a helyi képzési, képzésszervezési kompetenciákat a helyi 

szervezetek és társulásaik birtokolják. Ez decentralizációt és struktúraváltást 
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követel meg. A felnőttképzési rendszer alapelemeinek az egyént, a tanuló közös-

ségeket és a települési (településrészi) szintet tekintjük. A felnőtt tanulás rend-

szerének „társadalmasítása” a társadalmi szervezetek széleskörű bevonásával, 

állami szerepvállalással történhet. 

A felnőttképzés reformjához nélkülözhetetlen feltétel a finanszírozás átala-

kítása. A finanszírozás fő pilléreit a normatív alapellátás, az érdekeltségi és pá-

lyázati támogatás kell, hogy képezzék. Ez az európai minták alapján általános-

ságban az 1/3-1/3-1/3 elvet követi. A felnőttképzési alapellátást az állam (1/3) és 

az önkormányzat (1/3), a további 1/3-ot az állampolgárok befizetései biztosítják. 

Országosan és általánosan a minimum támogatás alapjául az egy felnőttre eső, 

évente minimum 2×30 órás szervezett művelődési tevékenység átlagos költségét 

kell figyelembe venni. Az önkormányzatok jelenlegi helyzetéből eredően átme-

netileg az önkormányzati részt is az állami költségvetés biztosítja. Az átlagos 

eloszlást a képzési prioritások, vagy kiemelt (társadalmi, területi) célcsoportok 

esetében differenciáltan alkalmazzuk. A tervezet része az állampolgári képzési 

kártya bevezetése, amelyet az egyén saját céljaira használhat fel – meghatározott 

összegig – tanulása finanszírozására. Ez a forma kiterjesztendő a vállalat saját 

dolgozójának képzésére is. Ez a finanszírozási szisztéma az állam/önkormányzat 

kötelező feladatvállalását hangsúlyozza és a tanulni akaró felnőtt felelősségét és 

hatáskörét növeli. 

A jogi szabályozás átalakítását új modell alapján kell elvégezni. A jelenlegi 

1997.CIV.tv. közművelődési része és a felnőttképzési törvény helyett egy sza-

badművelődési és népfőiskolai törvény (és akkreditációs rendelet) megalkotásá-

nak szükségessége áll elő. Ez állampolgár központú, garantálja a tanulásban való 

részvételt és szankcionálja annak elmaradását. 

A felnőttképzés tervezése széleskörű társadalmi együttműködésen, az  Éves 

Szabadművelődési Mintatervek keretében történik, országos, területi és helyi 

szinten. Az egymásra épülő tervezés megújításában a területi jelleg, a helyi, terü-

leti, országos tervezés oda-vissza ható, közösségi/társadalmi tervezése fogalma-

zódik meg. 

A szakképzés fejlesztésével összefüggésben a helyi, kistérségi, regionális 

szintű koordináció erősítését, a rendszeres munkaerő piaci prognózisok készíté-

sét (készség előrejelzés, kompetencia-mérések, stb.), a tanácsadás és pályaorien-

táció kiterjesztése szükséges. A felnőttképzési és munkaerő piaci szolgáltatáso-

kat a kistelepülések lakói számára is – például mobil szolgáltatásként - elérhető-

vé kell tenni. A szabadművelődés szakember szükségletének kielégítéséhez az 

andragógus képzés reformját és differenciálásának bővítését fogalmazzuk meg. 

Ebben meghatározó a felnőttképzési szakmai szervezetek, a Gazdasági Kamarák 

és Szövetségek együttműködése. 

A modell egyik iránya a területi hierarchiában létrehozott szabadművelődési 

tanácsok alulról- és önszerveződően, autonóm hálózatként működő rendszere. A 

szabadművelődési struktúra helyi szintű., ami a helyi társadalmat komplex funk-

cionális egységként kezeli. Ebben a szociális gondoskodás, a gazdaságfejlesztés, 

a családpolitika, a helyi kultúraközvetítés, a közösségfejlesztés nem egymástól  
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elszigetelt szervezetek kizárólagos funkciója, hanem –különböző hangsúlyokkal 

és profilokkal – minden helyi intézmény célja. Ez az együttműködés alapja, 

amely a szereplőket összeköti. A Tanács feladata a helyi szabadművelődés éves 

prioritásainak meghatározása, a helyi programterv véleményezése és elfogadása, 

a helyi érdekképviselet, a helyi együttműködések felügyelete.  A helyi szabad-

művelődési feladatellátás központi intézménye a Szabadművelődés Háza, ami 

tulajdonképpen a helyi felnőttképzési központ. Működtetőjeként több alternatí-

vában tervezhetünk. Így lehet valamely helyi akkreditált szervezet, amely felada-

tát a helyi önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi, lehet helyi iskola, Tele-

ház, (bizonyos feltételek fennállása esetén), egyházi szervezet, közösségi ház. Az 

intézmény fenntartója bárki lehet, de általában a helyi önkormányzatot, mint fog-

lalkoztatót jelölik meg. A Szabadművelődés Háza végzi és integrálja a felnőtt-

képzési tevékenységet. A helyi önkormányzat intézmény a fenntartó, partner szerep-

re helyezi a hangsúlyt és kiemelt jogosítványait (pl.: részleges vétójog a Tanácsban) 

a költségvetési kérdésekre és a törvényességi felügyeletre korlátozza. 

A szabadművelődés tervezett szervezeti és intézmény struktúrája 

(A Magyar Népfőiskolai Társaság organomja alapján saját szerkesztés) 
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ző, koordináló szerepe mellett felügyeletet gyakorol, kistérségi adatbázist mű-
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ködtet. Fenntartójaként nem a kistérségi társulást, hanem a megyei önkormány-

zatot jelöljük meg. A szolgáltatói, ellátói együttműködés (a többi területi szinten 

is) a köztámogatás feltétele. A Kistérségi Szabadművelődési Tanács hatásköre 

hasonló a helyi szinthez, kistérségi területi hatállyal, tagságára az önkéntesség 

jellemző. 

A térségi szintek (kistérség, régió) hatásköreinek jövőbeli alakulásában lát-

ható, hogy a megye és a tervezett járások azok a területi egységek, ahol a telepü-

lési és kistérségi feladatok átláthatók és elláthatók, ezért a megyei funkciók erősí-

tése a jó irány. A szabadművelődési modellben a megyének erőteljes szakmai 

szerepe van. A szükséges széleskörű szakembergárdát nem egy specializált in-

tézményen belül kívánja biztosítani, hanem a szakmai és társadalmi szervezetek 

széleskörű bázisára építi. A települések, kistérségek segítése a Megyei Szabad-

művelődési Tanácsadó Szolgálat feladata. A Szolgálat feladatai között a szak-

mai, módszertani, menedzsment tanácsadást, a szakmai érdekképviseletet és 

felügyeletet, megyei szintű programok megvalósítását nevesíti. A Megyei Sza-

badművelődési Tanács társadalmi szervezet, a helyi és kistérségi tanácsok és a 

megyei önkormányzat delegált képviselőivel. Felügyeli a Szolgálat szakmai-

módszertani munkáját, jóváhagyja éves programtervét. A megyei önkormányzat-

nál érdekképviseleti szerepet lát el és részleges vétójoggal rendelkezik a szabad-

művelődés pénzügyi keretének felosztása tekintetében. 

Ábránk nem tartalmazza a rendszerkapcsolatok összességét. Mutatja a sza-

badművelődési tanácsok tekintetében az alulról felfelé irányuló kapcsolatokat, 

ezek visszahatását az országos intézeten keresztül a megyei szakmai szolgáltató 

rendszerre. Tükrözi a társadalmi és az állami/önkormányzati szervezetek mellé-

rendeltségét. Az önkormányzatok és a szabadművelődési tanácsok együttműkö-

désében lényeges elem a kölcsönös felügyeleti jog (pl.: részleges vétójog). A szak-

maiság a központokban, az állami decentralizáció, a biztonságos működési háttér az 

önkormányzatok fenntartói, felügyeleti szerepében, a társadalmasítás a tanácsok 

összetételében, a szubszidiaritás a helyi/területi hatáskörökben testesül meg.  

A tervezet szakmai szempontból az európai mintákra épül – a benne megfo-

galmazottak részben a hazai felnőttképzési irodalomban és az európai andragó-

giai gyakorlatban is megtalálható. A szabadművelődés szellemében bizonyos 

rokon elemeket tartalmazó tervezet a közösségi művelődés megújítása céljából 

már készült Magyarországon.(A közösségi művelődés…2007). 

 A terv koncepcionálisan Magyarországon új utat képvisel és más megoldá-

sokat javasol. A lényeges elvi változtatás a felnőttképzés, az intézményrendszer 

társadalmasításában, a civil jelleg erősítésében nyilvánul meg. A finanszírozás 

átalakításában európai mintákat követ. A változtatás lényegi eleme a felnőttkép-

zésre fordított összeg növelése (távlati célként a GNP, illetve a GDP arányának az 

EU-s célkitűzésekhez igazítása), a normatíva kiterjesztése, az állam, önkormány-

zat, gazdaság, egyén kötelezettség-vállalásának megoszlása, a felnőttképzési 

alapellátás kategóriájának megfogalmazása. A felnőtt tanulói számla bevezeté-

sével a tanuló felnőtt felelősségét és döntési pozícióját erősíti.  
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A tervezet egyik lényegi eleme a térségi alapon szerveződő felnőttképzési 

rendszer kialakítása. Ez minden településen lehetőséget teremt az egyéni, vagy 

közösségi tanulásban való részvételre. Ennek érdekében területi szintek szerint 

egymásra épülő felnőttképzési szervezeteket nevesít, amelyeket koordinációs, 

döntéshozó, tervezési, ellenőrzési, érdekérvényesítési hatáskörökkel ruház fel, a 

felnőttképzési feladatellátást kötelezővé teszi. 

A helyi és térségi koordinációs testületek struktúrája és működése a szubszi-

diaritás alapján áll. A helyi szint a legfontosabb, de ez nem feltétlenül azt jelenti, 

hogy minden településen kell lennie önálló intézménynek. A rendszer szervezeti  

alapját képezheti a tanuló település és térség (régió, kistérség, megye, járás) 

koncepció megvalósulásának. A tervezetet a Magyar Népfőiskolai Társaság ké-

szítette, az új modellben hangsúlyos szerepet kapnak a népfőiskolák, bár szere-

pük nem mindenhol fogalmazódik meg egyértelműen. A szabadművelődési mo-

dellben a népfőiskola szerepét illetően több lehetőséget fogalmaznak meg. E 

szerint helyi szinten vagy a szabadművelődés fő ellátó intézményeként, vagy a 

Szabadművelődési Tanács tagjaként, vagy más ellátó intézmény mellett szolgál-

tatóként tevékenykedhet. 

Ahhoz, hogy a népfőiskola Magyarországon jelentős szerepet tölthessen be 

az új struktúrában, először is le kell „porolni” a népfőiskolát övező képet a hazai 

közgondolkodásban (Maróti András (2010). Tudatosítani kell, hogy népfőiskola 

a XXI. században is egy korszerű felnőttképzési forma, intézmény, nevelési 

filozófia, módszer és gyakorlat. Nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a népfőiskola 

olyan intézmény, amelyet a tradíció és modernitás, a tolerancia és sokszínűség, a 

szakmai és kulcskészség fejlesztés, az ön- és közösségfejlesztő, a felnőttképzési 

és közművelődési szerep egységes megjelenítése alkalmassá tesznek az iskola-

rendszeren kívüli, a nemformális felnőttképzés és művelődés területén egyfajta 

integráló, koordináló funkció ellátására. Feladat a tervezet javaslatainak a részte-

rületek szakmai csoportok általi kidolgozása. Ezt segítheti a jó európai gyakorla-

tok felhasználása. Ez eredményezheti a döntéshozók és a szakma meggyőzését a 

változtatások szükségességéről, amelyben nem partikuláris érdekek, hanem a 

szakmaiság érvényesülése és az alkalmazható legjobb modell megszületése az 

eredmény. 
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