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ARATÓ GERGELY 

A felnőttképzés szerepe az új Európa 2020 

stratégiában 

2010 és 2011 során fogadták el az Európai Unió irányító testületei a korábbi 

Lisszaboni Stratégiát (Európai Tanács, 2000) felváltó új közös gazdasági és tár-

sadalmi stratégiát (Európai Tanács, 2010), illetve az ezen alapuló további részle-

tes dokumentumokat. A stratégia és a különösen az Új készségek és munkahe-

lyek menetrendje (Európai Bizottság, 2011a) számos ponton fogalmaz meg az 

egész életen át tartó tanulás rendszerére vonatkozó ajánlásokat, javaslatokat. 

Ennek a cikknek az a célja, hogy bemutassa és értelmezze a dokumentumokban 

található a felnőttképzésre vonatkozó legfontosabb megközelítéseket, és jelezze 

azt, hogy ezek alapján milyen a magyar helyzetre vonatkozó tanulságok fogal-

mazhatóak meg. 

Az Európa 2020 stratégia és 

az Új készségek és munkahelyek menetrendje célkitűzései 

Az állam és kormányfők 2010 július 17-i találkozójukon jóváhagyták az Európai 

Unió új átfogó stratégiáját az „Európa 2020” programot (Consilium, 2010). A 

program a válság utáni helyzetre három forgatókönyvet vázol fel: a „fenntartható 

helyreállítás” pozitív, a „lusta helyreállítás” enyhén, és az „elveszett évtized” 

súlyosan negatív forgatókönyvét (Európai Tanács, 2010). A pozitív forgató-

könyv esetén a válságból való felépülés során Európa a korábbinál gyorsabban 

növekvő pályára kerül, amelyen haladva a globálisan is versenyképesebbé válik. 

A siker érdekében három irányt fogalmaztak meg, ezek a “smart growth” 

(okos, intelligens növekedés), a „sustainable growth” (fenntartható növekedés, 

amely itt egyaránt jelent környezeti és gazdasági fenntarthatóságot), és az 

„inclusive growth” (befogadó növekedés). Az okos növekedés víziójának lénye-

ge az innováció és az oktatás szerepének erősítése az gazdaság újjáépítésében. 

Három fő beavatkozási területe az innováció, az oktatás és a digitális átállás. 

A bizottság az Európa 2020 stratégia végrehajtása érdekében fogadta el 

2010. november 23-án az „Új készségek és munkahelyek menetrendje, Európa 

hozzájárulása a teljes foglalkoztatottsághoz” programot (Európai Bizottság, 

2011a). A menetrend tartalmazza az Európa 2020 program képzést és foglalkoz-

tatást érintő elemeinek részletes feladatait. A menetrend négy kulcsfontosságú 

területen kíván előrelépést elérni: a munkaerőpiac működésének javítása, a kép-

zettség javítása, a munkaminőség és feltételek javítása és munkahely teremtést 

támogató szakpolitikák alkalmazása. A továbbiakban arra törekszem, hogy a 

program felnőttoktatást érintő javaslatait elemezzem. 
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Annak érdekében, hogy a javaslatok hazai relevanciáját megítélhessük, a 

felmerült elképzeléseket összevetettem a kormány által 2005-ben elfogadott az 

egész életen át való tanulás foglalkozó stratégiával stratégiával (MK. Kormány, 

20051) valamint a Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szakosztálya és 

az MTA Pedagógiai Bizottság Felnőttképzési Albizottságának a felnőttképzés 

megújításával, fejlesztésével kapcsolatos ajánlásaival (MPT-MTA, 2011). 

A helyzetértékelések: a készségek szerepe a munkaerőpiacon 

Az Európa 2020 stratégia (Európai Tanács, 2010) az oktatás területén többféle 

szempontból is megfogalmazza a beavatkozás szükségességét. A diákok negye-

dének gyenge az olvasási teljesítménye, egyhetedük korai iskolaelhagyó (tehát 

szakképzettség, vagy középfokú végzettség nélkül hagyja el az iskolarendszert); 

a középfokú végzettségűek képzettsége gyakran nem találkozik a munkaerőpiac 

kívánalmaival; a fiatalok között a felsőfokú végzettségűek egyharmados aránya 

elmarad az Egyesült Államok 40%-os, és a Japán 50%-os arányától; csak két 

európai egyetem van a legjobb 20 között. 

Megfigyelhető, hogy a mutatók között van olyan, amelyik elsősorban az ok-

tatás időtartamára vonatkozik (felsőfokúak aránya), több mutató az oktatás 

eredményességét méri (olvasási képesség, lemorzsolódás), van amelyik intézmé-

nyi versenyképességet vizsgál, és csak egyikben jelenik meg közvetlenül a 

munkaerőpiaci megfelelés szempontja. A kitűzött célok két indikátort emelnek 

ki: a korai iskolaelhagyók arányának 15%-ről 10%-ra csökkentését és a felsőfo-

kú végzettségű fiatalok arányának 31%-ról 40%-ra növelését. A problémafelve-

tés és a célok alapvetően a „képzési piac” kínálati oldalát célozzák: tükrözik azt 

a szemléletet, amelyik legalább a Delors jelentés (1996) óta jellemző az Európai 

Unióra és legtöbb tagállamára: a több és eredményesebb oktatás jobb feltételeket 

teremt a gazdaság és társadalom fejlődése számára (Németh B., 2007).  

A befogadó fejlődéssel foglalkozó részben viszont döntő szerepet kapnak a 

munkaerőpiaci szempontok, és fontos foglalkoztatást támogató eszközként jele-

nik a készségekbe való befektetés2. Az utóbbi kapcsán a dokumentum a követke-

ző tényekkel indokolja a beavatkozás szükségességét: 80 millió európainak ala-

csony a képzettségi szintje, de az élethosszig tartó tanulás elsősorban a magasan 

iskolázottakat érinti; 2020-ig 16 millió új munkahely jön létre a magas képzett-

ségűeknek, de 12 millió alacsony képzettséget igénylő munkahely szűnik meg; a 

munkában töltött idő meghosszabbodása is igényli a képzési idő kitolódását. 

Az Új készségek és munkahelyek menetrendjében (Európai Bizottság, 

2011a) szintén a munkaerőpiaccal való összhang megteremtése a fő szempont a 

képzési célkitűzések kitűzésekor. Ezek indokaként a következő helyzetértékelés 

                                                        
1 A stratégia a korábbi uniós dokumentumok alapján készült, de mivel azóta nem született 

újabb , ma is ez van érvényben. 
2 Mint Halász (2009) felhívja a figyelmet az angol skills szó jelentése inkább „szerzett képes-

ség”, a hivatalos fordításokban használt készség szót ebben az értelemben kell érteni. 
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fogalmazódik meg: gyorsan változó készségigények; jelentős eltérés a készség-

igények és kínálat között. 

Az értelés a készségekre vonatkozó munkaerőpiaci modellből indul ki 

(Galasi, Varga 2005). A készség-piac keresleti oldalán munkaadók különböző 

készség kombinációkat kívánó munkahelyekre keresnek munkavállalókat, a kí-

nálati oldalon pedig az adott készségekkel rendelkező egyének betöltik ezeket. 

Ha a kettő nincs összhangban, akkor az mind a foglalkoztatást, mind a gazdaság 

teljesítményét rontja. A megfelelést elsősorban a munkaerő képzésével lehet 

javítani. Ez lényegében a brit kereslet vezérelt képzési politika megfelelője 

(Learning and Skills Council, 2007). A dokumentum utal arra is, hogy vannak 

további tényezők is, amelyek befolyásolják a megfelelést: a munkavállalók föld-

rajzi elhelyezkedése és mobilitása, a munkaerőpiacra belépő migránsok, illetve 

az, hogy milyen a közvetítő rendszer: milyen információkkal rendelkeznek a 

keresleti és kínálati oldal szereplői. 

A rossz megfelelésre vonatkozó adatok és előrejelzések rendelkezésre  állnak 

európai szinten. A CEDEFOP (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) 2020-ig 

tartó középtávú munkaerő előrejelzés publikált (CEDEFOP 2010). A jelentés 

megállapítja, hogy mind a kínálati, mind a keresleti oldalon várhatóan a magas 

és közepes képzettségek mozdul el a készségek piaca, ugyanakkor folyamatos a 

változás, és nem lehet pontos előrejelzéseket tenni. A válság még súlyosabbá 

tette a keresleti és kínálati oldal közötti strukturális megfelelési problémákat. 

Fontos a kutatásnak az a megállapítása, hogy a keresleti és kínálati oldal között 

kölcsönhatás van: a kereslet kiterjedése kínálatot, a kínálat változása pedig ke-

resletet teremthet, tehát a képzési piacra egyfajta egyensúly jellemző a „skills 

equilibrum” modelljének megfelelően (Payne, 2007). Arra is felhívja a figyel-

met, hogy nem elsősorban a hivatalos képzettségek megszerzéséről van szó, 

hanem a kulcskompetenciák és speciális képességek olyan kombinációjáról, 

amely az adott feladat sikeres ellátásához szükséges. 

A magyar képzettségi piacra is készült ilyen elemzés. A szakmacsoportokra 

vonatkozó vizsgálat megállapításai szerint egyes szakmacsoportokban többszö-

rösen meghaladja a kereslet a kínálatot, más csoportokban viszont jelentős elma-

rad tőle. Ugyanakkor itt is megfigyelhető, hogy a kereslet elsősorban a diplomás 

és középfokú, míg túlkínálat a kékgalléros és a szakmákra jellemző (Dávid 

2007). Ez azt jelenti, hogy a felnőttképzésnek a munkaerőpiaci megfelelést nem-

csak horizontálisan, azonos szintű átképzések biztosításával, hanem a képzettség 

szintjének emelését is biztosítani kell, ha nem akarjuk, hogy az idősebb korosz-

tályok teljesen kiszoruljanak a munkaerőpiacról. 

Az egész életen át való tanulás szerepe az új uniós dokumentumokban  

Az Európa 2020 stratégia (Európai Tanács, 2010) a képzés területén az egész életen 

át tartó tanulás elveinek alkalmazását, ezen belül különösen az egyes oktatási és 

képzési szektorokon és szinteken keresztül vezető rugalmas képzési utak kiépítését 

és a szakképzés vonzerejének növelését hangsúlyozza. Fontos kezdeményezés a 

Készségek, kompetenciák és foglalkozások európai keretrendszerének (ESCO) létre-
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hozása. Ennek célja az, hogy olyan értelmezési és elemző eszköz álljon rendelkezés-

re, amely egységesen képes kezelni a munkaerőpiacra, a közoktatásra, a szakképzés-

re, a felsőoktatásra és a felnőttképzésre vonatkozó adatokat. 

Az Új készségek és munkahelyek menetrendjében (Európai Bizottság, 2011a) 

az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó prioritások az úgynevezett „rugal-

mas biztonság” megvalósításának eszközeként jelennek meg. A rugalmas bizton-

ság elve azt jelenti, hogy a munkaerőpiacot úgy kell átalakítani, hogy a folyama-

tosan változó gazdasági körülményekhez gyorsabban és flexibilisen alkalmaz-

kodjon, ugyanakkor a munkavállalók biztonsága is megmaradjon. Magában fog-

lalja a rugalmas és megbízható szerződések rendszerét, az átfogó egész életen át 

tartó tanulási stratégiát, a hatékony és aktív munkaerőpiaci politikát és a korsze-

rű szociális védelmi rendszerek átgondolt kombinációját. 

Az egész életen át tartó tanulás fontosságát az Európai Tanács következteté-

se az oktatásnak és a képzésnek az Európa 2020 stratégia végrehajtásában ját-

szott szerepéről (Európai Tanács, 2011) amely szerint alapvető fontosságú az 

egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek megerősítése a mindenki  számára és 

az oktatás minden szintjén, és ezen belül a felnőttkori tanulásban való részvétel 

és annak relevanciájának növelése. 

A menetrend szerint különösen fontos annak a célkitűzésnek az elérése, hogy az 

uniós polgárok 15%-a vegyen részt felnőttképzésben. Magyarországon az arány 

2,7% (Európai Bizottság 2011c). Ugyanakkor a szakmai szervezetek ajánlásai 

(MPT-MTA 2011) arra is felhívják a figyelmet, hogy a magyar statisztikai rendszer 

nem alkalmas arra, hogy pontosan mérje a felnőttképzési rendszer valódi méretét, 

ezért különösen fontos olyan statisztikai rendszer kiépítése, amely képes a felnőtt-

képzés egészéről adatokat szolgáltatni, elkülönítve az iskolarendszerű, iskolarend-

szeren kívüli és informális tanulás adatait, képes adatokat szolgáltatni a felnőttkép-

zés közművelődési intézményrendszerben megvalósuló nemformális részéről és a 

felnőttképzés belső szerkezetéről. Ez a törekvés illeszkedik ahhoz a közösségi cél-

hoz, hogy jöjjön létre 2012-re valamennyi európai nyelven a Készségek, kompeten-

ciák és foglalkozások európai osztályozási rendszere (ESCO). 

Az egész életen át tartó tanulás vonatkozásában négy részcél jelenik meg a 

menetrendben: a részvétel lehetőségének megteremtése, a kritikus helyzetben 

lévő munkavállalók megcélzása, az érintettek bevonása és hatásos ösztönzök 

bevezetése a magán és közösségi források bevonására. Az intézkedések célja az, 

hogy nagyobb többletértékű, illetve növekvő keresletű ágazatokra való váltást 

tegyen lehetővé. Az Európa 2020 Koncepció (Európai Tanács, 2010) alapján 

meg is határozza, hogy melyek ezek az ágazatok: a fenntartható növekedést érin-

tő, illetve az esélyegyenlőségi politika nyomán létrejövő munkahelyek, illetve a 

“fehérgalléros”, szellemi munkakörök. A magyar LLL-stratégia (MK 2005) ilyen 

ágazati prioritásokat nem tartalmaz. 

A rugalmas tanulási utak biztosításának része a moduláris tanulási progra-

mok létrehozása, és ide tartozik a nem formális és informális tanulás beszámítá-

sa is. Ez a megközelítés a tanulási formák egyenrangúságából indul ki, tehát az 

autentikus tanulás modelljének és annak az oktatáspolitikának felel meg, amelyet 
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Halász (2009) tanulás-központúnak nevez. Andragógiai szempontból ennek a 

szemléletnek az előzménye a résztvevő-központú megközelítés (Maróti, 1992), 

és az a szemlélet, amit Feketéné Szakos Éva (2002) szubjektum orientáltságnak 

nevez, tehát az a elképzelés, amely a felnőttképzés középpontjába a tanuló fel-

nőtt gondolkodási struktúráinak megváltoztatását állítja. 

A magyar stratégia is ebből a felfogásból indul ki, kívánatosnak nevezi a beszá-

mítás rendszerének megteremtését, ugyanakkor felhívja a figyelmet a gyakorlati 

nehézségekre: „A munkáltatók általában idegenkednek az ilyen úton megszerzett 

tudás elismerésétől.” (MK 2005, 45. o). Azt, hogy ezen a területen kevés előrelépés 

történt, az is mutatja, hogy az újonnan született ajánlások hangsúlyozzák a formális, 

nem formális és informális tanulás útját rendszerszerűen tartalmazó stratégia megal-

kotásának szükségességét, és ezzel összefüggésben azt, hogy a finanszírozási rend-

szer középpontjában a képző intézmények és a képzési tartalmak helyett a felnőtt 

tanuló álljon. (MPT-MTA, 2011). Szintén egyezés van a tanulmányi és pályaorien-

táció fontossága tekintetében, ezt mindhárom dokumentum tartalmazza. 

A kritikus helyzetben lévő munkavállalók képzése 

A menetrend második intézkedéscsomagja azokra a rétegekre koncentrál, amelyek a 

munkaerőpiacon különösen gyenge pozícióban vannak. Az alacsony képzettségűek, 

a munkanélküliek, a pályakezdő illetve a nyugdíj előtt álló munkavállalók, a fogya-

tékkel élők, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű kisebbségek jelentik a 

célcsoport. Magyar szempontból is fontos, hogy az utóbbiak között a migránsok 

mellett külön nevesítve megjelennek a romák is. A menetrend ezeknek a csoportok-

nak az esetében a külön, az adott csoportra méretezett képzési és munkatapasztalat 

szerzési programokat, valamint pályaorientációt tart szükségesnek. Szintén kiemeli a 

program a családtagok ápolásáról visszatérők képzését és a hagyományos ipari 

munkavállalóknak az új, zöld ipar számára való átképzését. 

A magyar LLL stratégia (MK Kormány 2005) céljai között az első a 

munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok képzésének támogatá-

sa. Ezek felsorolása hasonló, a azonban a családtagot ápoló felnőttek helyett a 

gyes-ről és gyed-ről visszatérők kapnak szerepet. Fontos hiányosság viszont, 

hogy az idősek, bár a felvezetésben szerepelnek, a célcsoportok részletes leírá-

sánál már nem jelennek meg. Igaz, ez az egyetlen csoport, amelynek esetében 

speciális finanszírozási szándék fogalmazódik meg később. Ezen túl a stratégai 

nem tartalmaz az egyes célcsoportok helyzetét adatokkal is leíró, indikátorokat 

és eszközöket megfogalmazó részletezést. 

A szakmai szervezetek ajánlása sem tartalmaz részletes programot, ugyanak-

kor felhívja arra a figyelmet, hogy „…a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

tanulási motivációja főként egzisztenciális jellegű: a megélhetés és a bejutás a 

munkaerőpiacra.” (MPT-MTA 2011). Ennek megfelelően ösztönzi a felnőttkép-

zési kínálat bővítését, illetve a fenti hasznossági szempontot kiegészítve a kép-

zések érdekességének növelését. Ugyanakkor sürgeti a képzési és a terület és 

gazdaságfejlesztési elképzelések összehangolását, összhangban a készség öko-
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szisztéma koncepcióval, azzal a szemlélettel, hogy csak a keresleti és kínálati 

oldalt egyaránt elérő beavatkozás lehet eredményes (Payne, 2007). 

Az Európai Tanács oktatással és képzéssel kapcsolatos következtetései (Eu-

rópai Tanács 2011) azt is kiemeli, hogy a második esély iskoláinak fontos szere-

pe van a korai lemorzsolódás korrekciójában, és ilyen módon a munkaerőpiacról 

kiszoruló fiatalok számának csökkentésében. A „Fiatalok mozgásban” program 

szintén nagy súlyt helyez a sem oktatásban, sem a munka világában részt nem 

vevő fiatalok (NEET-fiatalok, Európában a korosztály 15%-a!) oktatásba való 

visszavezetésének (Európai Bizottság 2010b). A szakmai szervezetek ajánlásai 

(MPT-MTA 2011) között ezen a területen az alapfokú iskolai felnőttoktatás re-

habilitálása, kiterjesztése és korszerűsítése hangsúlyos. 

A képzési kereslet és kínálat összehangolása 

Az Új készségek és munkahelyek menetrendjének külön fejezete foglalkozik a 

képzési kereslet és kínálat összehangolásának problémáival. Rámutat arra, hogy 

az európai gazdasági fejlődés következtében jelentős feszültségek keletkeznek 

számos helyen a készségek kereslete és kínálata között. Az adatotok szerint a 

képzettség szintjében mutatkozó, már idézett eltérésen túl arra is felhívják a 

figyelmet, hogy 2020-ra 3 millió új „zöld” munkahely lesz; 384-700 ezer IKT 

szakember fog hiányozni 2015-re; az európaiak 30% sosem használt még inter-

netet, miközben az e-képességek a legtöbb munkahelyen ma már nélkülözhetet-

lenek; 1 millió, a kapcsolt ágazatokkal 2 millió egészségügyi szakember fog 

hiányozni; 1 millió új kutatóra van szükség 2020-ig. További kihívást jelent a 

készségek földrajzi eloszlása: a dinamikusan fejlődő térségekben hiány van kép-

zett munkaerőben, közben más terülteteken tartós munkanélküliség van jelen 

(Európai Bizottság, 2011a 10 o.) 

Az Új készségek és menetrendje szerint a jobb megfelelés alapvető eszköze a 

felnőttképzésben résztvevők számának és a felnőttképzés eredményességének 

növelése, tehát megerősíti azt, hogy a munkaerőpiaci megfelelés kulcsa a megfe-

lelő kompetenciák megléte, a formális képzettségek rendszerének ezt kell elis-

mernie. A köz és felsőoktatásban, majd a felnőttképzés rendszerében kell kiala-

kítani és folyamatosan megújítani a munkaerőpiacnak megfelelő készségkombi-

nációkat (kulcs és speciális készségeket). 

A jobb összhang érdekében tartja fontosnak a menetrend, hogy olyan helyi 

és regionális társulások jöjjenek létre, amelyekben a képzők és a munkaadók 

egyaránt részt vesznek. Ezektől azt várja, hogy javítják a képzés és oktatás rele-

vanciáját, és segítik az igények feltárását. A magyar LLL stratégia (MK. Kor-

mány 2005) tartalmaz hasonló javaslatot, ez azonban nem a képző intézmények 

és munkaadók, hanem a képzők és foglalkoztatási szolgálat együttműködésén 

alapul, mintegy meghagyva ez utóbbi koordináló szerepét, a közvetlen kapcsolat 

helyett. Így viszont épp az együttműködés legfontosabb előnye, a közvetlen és 

gyors visszajelzés esélye veszik el. Érdekes eleme viszont az, hogy megjelenik a 

gazdaság innovatív környezeteként viselkedő „tanulószervezetként” működő 

helyi közösségek víziója (Újhelyi 2007). 
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A finanszírozás tekintetében is a rugalmasság, és a képzési rendszer és a 

munkaerőpiac közelítésének szándéka jellemzi a menetrendet (Európai Bizott-

ság, 2011a). A korábbi tisztán piaci-magán, illetve állami finanszírozású rend-

szerek helyett a vegyes formákat és a költségmegosztás (állam-munkaadó-

munkavállaló) technikáit támogatja: adókedvezmények, utalványok, képzési 

számla felhasználását. A képzési számla technikája Magyarországon is felmerült 

(Szalai 2005), és szerepel a magyar stratégia finanszírozási elképzelései között 

(MK. Kormány 2005). A magyar elképzelések érintik emellett a munkahelyi 

helyettesítés rendszerét, az 50 felettiek képzésének külön támogatását, a pályáza-

tok egyszerűsítését és a “képzők képzésének” támogatását is. A sokféle cél elle-

nére sem tekinthető a leírás rendszerszerűnek, egyrészt azért, mert a célok és az 

eszközök keverednek benne, (illetve az utóbbiak zömmel hiányoznak), másrészt, 

mert a beavatkozási területek a stratégia céljaihoz képest is hiányosak, többek 

között hiányzik az idősek kivételével a munkaerőpiaci szempontból hátrányos 

helyzetű csoport támogatásának eszközrendszere. 

Az ajánlások (MPT-MTA 2011) finanszírozási javaslatai jóval komplexebb 

megközelítést tükröznek, kiinduló pontjuk az intézményrendszer helyett a tanuló 

felnőtt támogatása, kiterjednek a munkaerőpiaci képzés mellett a felnőttképzés 

más szektoraira (például a közkulturális rendszerben folyó általános kompeten-

ciafejlesztésre), illetve a vállalkozások képzési tevékenységben való aktívabb 

részvételére is. Érdemes megfigyelni, hogy az uniós menetrend integráció irá-

nyába ható elképzeléseivel szemben ez a dokumentum kimondottan a gazdasági 

célú, piaci alapú és a közösségi célú, államilag finanszírozott munkaerőpiaci 

képzések jobb elválasztása mellett érvel. Feltehetjük, hogy ennek oka az, hogy 

az elmúlt évek gyakorlatában nem sikerült hatékony csatornákat kiépíteni arra, 

hogy a vállalati, a közösségi és munkavállalói érdek konfliktusa feloldható le-

gyen, ezért az ezen a területen felhasznált közforrások nem a közösségi célok 

érdekében hasznosulnak. Feltűnő, hogy a magyar koncepciókban az egyéni hoz-

zájárulás kérdése nem merül fel, miközben a felnőttképzés jelentős szeleteiben 

(nyelvoktatás, felnőttek felsőoktatása) ez természetesnek elfogadott gyakorlat.  

A közös uniós célok elérése az nyitott koordináció rendszerében történik 

ezen a területen. Az oktatáspolitika tagállami hatáskör, azonban az Unió közös 

célkitűzések fogalmaz meg, ezekhez indikátorokat rendel, a tagállamok nemzeti 

cselekvési terveket fogalmaznak meg, és a közösség értékeli e programok meg-

valósítását. Ennek eredményességét segítheti az ESCO létrejötte is.  

Ez a rendszer lehetővé teszi az eltérő érdekek és sajátosságok figyelembe vé-

telét, ugyanakkor a nyitott koordináció eredményes működéséhez jelentős erő-

források, hozzáértő szakemberek és megfelelő szervezeti kultúra kell. Az utóbbi 

különösen hiányzik a Magyarországon, ahol szabályozás központú irányítási 

kultúra az uralkodó (Lanner és Németh Sz., 2008). Talán ezzel függ össze az is, 

hogy a nyitott koordináció folyamat eddig sokkal kevésbé bizonyult eredmé-

nyesnek az LLL terültén, mint a felsőoktatásban (bolognai folyamat) (Németh 

B., 2006). 
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Következtetések 

Az uniós dokumentumok is indokolják a Magyar Pedagógiai Társaság 

Felnőttnevelési Szakosztálya és az MTA Pedagógiai Bizottság Felnőttképzési 

Albizottsága állásfoglalásában megfogalmazott követelményt, hogy szükség van 

az élethosszig tartó tanulásra vonatkozó új nemzeti stratégia megalkotására. A 

stratégiának a tanuló felnőttre koncentrálva vonatkoznia kell a felnőttképzés 

minden ágazatára, beleértve a nem formális és informális tanulási formákat is. 

Ebben a stratégiában különösen fontos a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű 

csoportok, különösen a képzetlen fiatalok, a romák, az idősek és a fogyatékkal 

élő emberek képzésének támogatása, és a gazdaság és területfejlesztési elképze-

lésekkel való összhang, és a munkaerőpiacnak való megfelelés eszközrendszeré-

nek és intézményeinek fejlesztésére. Kulcsfontosságú a közösségi képzési for-

mák, helyi és ágazatai képzési együttműködések erősítése és a finanszírozási 

rendszer átalakítása az átláthatóság és kiszámíthatóság, valamint a magán, válla-

lati és állami források összehangolása érdekében. A tényeken alapuló felnőttkép-

zési politika érdekében kritikus az EKKR-el és majd az ESCO-val összhangban 

lévő statisztikai rendszer kiépítése. 

A nyitott koordináció kultúrájának megerősítése nemcsak az uniós folyama-

tokba való hatékony részvétel szempontjából fontos, hanem azért is, mert a kész-

ségpiacnak mind a kínálati, mint a keresleti oldalán sokféle szereplő található 

(egyének, civil szervezetek, vállalkozások, állami szervezetek), és köztük csak 

az ilyen együttműködési kultúra lehet hatásos. Nem kétséges, hogy az Új képes-

ségek és foglalkozások menetrendjének megállapítása Magyarországon különö-

sen érvényes: „Amiatt, hogy a teljes szakmai pályafutás során történő készség- 

és kompetencia elsajátításnak központi jelentősége van, az egész életen át tartó 

tanulás terén átfogó stratégiákra, a felnőttkori tanulás terén pedig új szemléletre 

van szükség” (Európai Bizottság 2011a 9 o.). 
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