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TANULMÁNYOK

Alpek B. Levente – Tésits Róbert

EGY TÖBBVÁLTOZÓS MODELL DEFINIÁLÁSA
AZ ÁLLÁSKERESŐK MOBILITÁSI FOKÁNAK
VIZSGÁLATÁHOZ
ABSZTRAKT
Magyarország definiált és történeti gyökerekkel rendelkező problémája a depressziós
térségekben élők alacsony fokú térbeli mobilitása, amely problémakör különösen hátrányosan érinti mindazokat a társadalmi csoportokat, amelyek valamely tulajdonságukból kifolyólag hátránnyal indulnak a munkahelyekért folyó versenyben. A jelen írás célja
egy olyan általánosított, a térbeli mozgások, áramlások értékelésére alkalmas modell
kidolgozása, amelynek segítségével mérhető az egyes társadalmi csoportok abszolút és
relatív mobilitási foka, illetve definiálható a munkavállalási célú ingázás lehetőségeinek
és tényleges megvalósulásának térbeli mintázata (a frekventált és/vagy válságövezetek
feltárása). A kutatás alapját primer és szekunder források képezték. Az általánosított
modell alkalmas arra, hogy szekunder adatok felhasználásával adjon egy képet a térstruktúra frekventáltságáról, amely kép további korrekciós tényezők – ezek bázisa primer adatgyűjtés – alkalmazásával csoport-, illetve probléma-specifikussá alakítható. A
kérdőíves felmérés a leghátrányosabb helyzetű álláskeresőket érintette és mintegy 173 ív
feldolgozását foglalta magában. A módszert hazánk három, munkaerő-piaci problémák
által érintett kistérségének, a Kisteleki, az Enyingi és a Sárbogárdi kistérségnek a vizsgálatával teszteltük. Az így kidolgozott elemzési eszköz alkalmazható mindazok számára,
akik társadalmi csoport specifikus kutatásokat végeznek, az utazási költségek és az utazási idő térbeli mozgásokra gyakorolt hatásait vizsgálják, illetve akik utazási támogatási rendszerek, vagy infrastruktúra fejlesztések térstruktúrára gyakorolt mobilitást fokozó hatásainak előzetes feltárásában érdekeltek.
Kulcsszavak: mobilitás, munkanélküliség, hátrányos helyzet
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BEVEZETÉS
A 2008-as válság hatására az addig jellemzően 7-8%-os munkanélküliség 10% fölé kúszott. A 11-12%-os ráta 2012 végéig tartotta magát. Ezt követőn 2013-ban az év eleji
12% körüli értékről év végére 9% környékére esett a munkanélküliség aránya. Ugyanakkor a belső foglalkoztatás alacsony szintje mellett felmerül a kérdés, hogy a fejlettebb foglalkoztatási centrumok (főleg megyeszékhelyek) megléte, illetve a napi munkavállalási célú ingázás felvállalása megoldást jelenthet-e a depressziós – sok esetben
aprófalvas – hátrányos helyzetű térségek lakóinak. Vajon egy-egy pontszerű fejlesztés,
egy-egy ipari üzem betelepülése milyen mértékben járulhat hozzá egyes kisebb-nagyobb térségek pozíciójának erősödéséhez? Vagy más oldalról közelítve, a különböző
frekventált térségekben megvalósuló közlekedésfejlesztési programok milyen mértékben növelhetik/változtathatják meg a települések mobilitási fokát? A fenntartható fejlődés égisze alatt további problémát jelent, hogy az érintett csoportoknak egyáltalán
megéri-e költséget és erőforrást pazarló módon a napi szintű ingázást felvállalnia.
Esetleg kénytelen tudomásul venni, hogy még egy átfogóbb fejlesztés sem lenne képes
olyan költség/időszintek elérésére, amellyel a vizsgált térség lakóinak pozíciója értékelhetően javulhatna.
A mobilitás és a munkaerőpiac problematikájának kérdéskörével az ezredfordulót
követően számos társadalomtudományi vizsgálat foglalkozott, értékelve a probléma
egyes területi elemeit. A mobilitási kutatások egyik legfontosabb mozgatórugói azok
a területi egyenlőtlenségek, amelyek akár a jövedelmi, akár a munkaerő-piaci egyenlőtlenségekben nyilvánulnak meg. A gazdasági fejlettség területi különbségei Magyarországon igen jelentősek, és ezek a különbségek időben és mintázatunkban is
meglehetős állandóságot mutatnak. A területi különbségek csökkentésének egyik legkézenfekvőbb módja a munkavállalói mobilitás növelése lenne. Az egyenlőtlenségek
azonban több dimenzióban nyilvánulhatnak meg, és nem csak allokációs kérdéseket
vetnek fel. Igen fontos, de ritkán vizsgált kérdés az, hogy az egyenlőtlenség miként
befolyásolja a gazdaság működésének hatékonyságát. A közgazdaságtani megközelítések elsősorban azt vizsgálják, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak e különbségek
feloldására nemcsak a munkaerő, hanem a tőke (a vállalkozások) térbeli átrendeződése, mozgása által.1 A munkaerőről köztudott, hogy éppen a legelmaradottabb térségek
lakóinak nehezebb elszakadni lakóhelyükről. Kérdés viszont, hogy a vállalkozásoknak mennyire szükséges elmozdulniuk, és mennyire készek hátrányos helyzetű régiókba települni. Aligha várható, hogy a külföldi vagy akár a hazai tulajdonú vállalkozások áttelepülnek a leginkább elmaradott térségekbe, és így csökkennek a legfejlettebb
és a legkevésbé fejlett régiók közötti különbségek. Tehát a munkaerő mobilitása döntő
jelentőségű szempont.
A legfontosabb területi eredmények között említhető, hogy a költözések, a megyehatáron átnyúló mobilitás Magyarországon igen kisfokú, a közigazgatási határ komoly gátat képez, illetve, hogy a napi ingázás mértéke, súlya összefüggést mutat a régiók fejlettségével. Területi kapcsolat feltételezhető ugyanakkor az ingázás és a külföldre irányuló

1. Vö. Cseres, Gergely, 2004.
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munkaerő-migráció között: intenzívebb napi ingázás erőteljesebb migrációval jár együtt
egy-egy településen, és fordítva. Tehát a vizsgálatok egyértelműen feltárják, hogy az ingázó munkavállalói stratégiának nem alternatívája a külföldi munkavállalás. Ugyanazon településeken, régiókban nagyobb a valószínűsége mindkettőnek, míg más településcsoportok, régiók mind az ingázásban, mind a migrációban hátrányosabb helyzetűnek
bizonyulnak.2
A munkaerő területi mobilitását gátló tényezőket feltáró kutatások szintén megerősítik a szubjektum súlyát a mobilitási döntések formálódásában. Kiemelik, hogy a helyváltoztatásból fakadó többletköltségek éppen azokat a térségeket terhelik – relatíve – a legnagyobb mértékben, amelyek munkavállalói fokozottan hátrányos helyzetben vannak.3
A témát vizsgáló geográfusok kiemelt hangsúlyt helyeznek a munkaerő-piaci területi
alkalmazkodás képességének elemzésére. Felhívják a figyelmet arra, hogy a napi szintű
ingázás szerepe kiemelkedő, elsősorban az aprófalvakban élő népesség mindennapjaiban, amelyet fokozott mértékben a helyzet határoz meg (például a foglalkoztatói központok távolsága). Utalnak továbbá arra, hogy bár a mobilitási lehetőségek bővítése előremutató lépés lehet a területi kiegyenlítődés elősegítésében, annak költségessége miatt,
fejlesztésének mindenképpen kiterjedési korlátai vannak, különösen akkor, ha figyelembe vesszük az ingázó munkaerő számos versenyhátrányát a rendelkezésre álló helyi álláskeresőkkel szemben.4
Melyek azok a szempontok, amelyek egy, a kérdést csoportspecifikusan közelítő modell tekintetében beépítésre kell, hogy kerüljenek? Milyen fokú objektív mobilitás érhető
egyáltalán el, illetve a szubjektum miképp torzítja ezeket az értékeket?
A jelen írás módszertani megoldásai három kistérség esetében kerültek tesztelésre. Az Enyingi és a Sárbogárdi kistérség sajátos belső periféria az egyébként fejlett
Fejér megye határán. Bár a térséget több, gazdaságilag dinamikus nagyváros övezi, a
területre hazánk válságövezeteiben tapasztalható munkanélküliségi ráták jellemzőek. A térségben a mobilitás kérdése fokozott súllyal merül fel, mivel a helyi gyenge
belső foglalkoztatás mellett kulcskérdés, hogy az álláskeresők milyen esélyekkel vállalhatják föl a foglalkoztatási centrumokba (Székesfehérvár, Dunaújváros, időszaki
jelleggel Siófok) történő ingázást. A két kistérség összevetése azért is sokatmondó a
munkavállalási célú ingázás szempontjából, mivel közlekedési eszközellátottságuk
(elsősorban a vasúti közlekedés tekintetében) nagyfokú eltéréseket mutat. Segítségükkel jól szemléltethető tehát a vasút szerepe a távolabb fekvő álláslehetőségek elérésében. A terület térstruktúrája emellett kiváló példaként szolgál egy-egy nagyváros alföldies, városhiányos térségekre gyakorolt hatásaira és az eltérő jellegű közlekedési
folyosók (autópályák, főutak, mellékutak, vasút) szerepére az álláskeresők mobilitási
lehetőségeiben. A Kisteleki kistérség a fenti mikrorégió mellett indexterületként szolgál. Az itt bemutatni kívánt módszer általános alkalmazhatóságának gyakorlati tesztelésére, illetve a leghátrányosabb helyzetű munkanélküliek mobilitási kérdésének
értékelésére ezen LHH-s kistérség alkalmas területnek ígérkezett. Amellett, hogy a
magyarországi foglalkoztatási válságtérség részét képezi, ráadásul a másik két terü2. Vö. Hárs, 2004.
3. Vö. Kulcsár, 2006.
4. Vö. Keresztes, 2006.
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lethez hasonlóan szintén megfigyelhető a nagyvárosok esetleges – feltételezhető –
foglalkoztatási centrumként történő funkcionálása és elhelyezkedésük/elérhetőségük
szerepe a helyiek munkavállalási célú ingázásának objektív adottságaiban. Mivel
mindhárom választott kistérség területén az országos átlagtól jelentősen eltérő munkanélküliségi adatok tapasztalhatóak, a mintatérség kiválóan alkalmas arra, hogy a
célcsoport problematikája érzékletesen (súlyuk a vizsgált térségben az országos átlag
feletti) kerülhessen bemutatásra.
Jelen elemzés célja, hogy a korábban alkalmazott MFÁ-indexre és KMI-re építve
olyan általánosítható modellt mutasson be, amely segítségével:
• Plasztikusan szemléltethető és értékelhető az egyes térségek objektív és szubjektív
(elemzett csoport specifikus) mobilitási foka.
• Feltárhatóak a vizsgált térség munkavállalási (vagy egyéb) célú ingázás tekintetében vett
térszerkezeti sajátosságai.
• Elemezhetőek a különböző utazástámogatási rendszerek mobilitásra gyakorolt hatásai.
• A peremfeltételek esetleges változásai.
• Mindezek bemutatása három választott mintatérségen.
• Az írás alapvető célja, hogy egy, a korábban már az elemzésekben haszonnal alkalmazott indexrendszert általánossá és ezáltal szélesebb körben alkalmazható modellé tegyen.

KUTATÁSI MÓDSZEREK
A kutatás primer és szekunder forrásokra egyaránt épít. Előbbiek között a foglalkoztatási viszonyok térszerkezetének feltárásához a KSH népességszám és munkanélküliségi/
foglalkoztatási adatai kerültek felhasználásra. Az elemzés épít továbbá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat településsoros adataira is. A modellben alkalmazott tér/idő mátrixok
értékei a vizsgált közlekedési eszköz függvényében eltérő adatbázisokból kerültek leválogatásra. A személygépjárművel történő ingázás vizsgálatakor a Google Maps útvonaltervező paraméterei adták a függvények változóinak konkrét értékét, míg a tömegközlekedési alternatíváknál (busz és vasút) a kapcsolódó menetrendi adatbázisok (www.volan.hu,
www.mav.hu) szolgáltak információkkal.
A kutatás jelentős részben primer forrásokra épít, amelyek alapját egy, a leghátrányosabb helyzetű álláskeresők körében végzett (egy éven át tartó és mintegy 579 fő által kitöltött) kérdőíves felmérés képezte. Mivel a leghátrányosabb helyzetű munkanélküliek
(azaz azon személyek köre, akik az álláskeresői esélyhátrányok halmozódásával kénytelenek együtt élni) csoportja nem definiált, ezért bázisként a Foglalkoztatás Helyettesítő
Támogatásban részesülők kerültek kijelölésre. Körük ugyanis – később az eredmények
által igazolt módon – feltételezhetően halmozottan hátrányos helyzetűnek tekinthető
személy. Az egyes eredmények finomításában kiemelt szerepet játszott a részterületeken
elérhető lehető legkompetensebb személyek (polgármesterek, munkaügyi központ és kirendeltség vezetők) interjús megkérdezése is.
A modell futtatásának vázát a terület egyszerűsített ingázási gráfjai adták, amelyek
csúcsait a vizsgált kistérségek települései, illetve a foglalkoztatási centrumként funkcionáló (esetlegesen funkcionálni képes) települések képezték. Utóbbi települések kijelölése
kettős megközelítéssel történt. Egyfelől objektív paraméterek (50 ezer lakos fölötti, 50
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km-nél közelebbi, kiemelt közigazgatási vagy lokálisan kiemelkedő súlyú település) alapján kerültek kiválasztásra a különböző városok. Ez a kör később az interjúk tapasztalatai
alapján szűkült, vagy bővült. Az íveket képező ingázási folyosók leválogatása „minimum-elven” történt, azaz azon irányok kerültek rögzítésre, amelyeken a költség- és időtényezők együttese az álláskeresőtől a lehető legkisebb áldozatvállalást követelte meg.
Ennek megfelelően kiestek a fizetős és a „kerülő” utak. A nagyobb utazási távolságot
azonban el lehetett fogadni abban az esetben, ha a vonatkozó irány jelentős időt takarít
meg a munkába járónak.
A többváltozós statisztikai módszerek – amelyeknek igen gazdag a hazai és nemzetközi szakirodalma5 – eredményesen alkalmazhatóak a mobilitási fok vizsgálatában. Segítségükkel az adatokban rejlő információk kinyerhetőek, majd grafikusan ábrázolhatók. Mindez a kvantitatív értékelést segíti elő. Az elemzés központi elemét az MFÁ-index
és a KMI több szempontból átdolgozott és finomított, modellezésre alkalmassá tett változata képezi. Mivel az indexek leírására korábbi munkákban már sor került,6 jelen esetben csak az újítások bemutatása történik. A modell változóit a költség- és időtényezők
értékei képezik, amelyek közül előbbi tekintetében egy támogatásos és egy támogatásmentes forma került elemzésre. A támogatás vonatkozásában két változtatható paraméter épült be:
• Mt% – amely meghatározza, hogy a támogatás maximum az utazási költségek hány
%-ára terjedhet ki;
• Mössz – amely rögzíti, hogy a támogatás összege maximum mekkora lehet.
A jelen elemzésben alkalmazott támogatási rendszernél ezen paraméterek az alábbiak voltak: Mt%=86, Mössz=30000, azaz az utazás havi költségének maximum 86%-áig
terjedő, de 30 ezer Ft-ot meg nem haladó összeggel zajlott a kalkuláció. A személygépjárművel való ingázás költségeinek számítása az alábbi módon történt: adott település és
foglalkoztatási központ távolsága (km) 100 km-re vetítve, szorozva az átlagos fogyasztással (l/100 km) és a kalkulált üzemanyagárral (Ft/l). Fontosak voltak továbbá a következő
paraméterek:
• Ktgn – n-edik költségkorlát (jelent esetben Ft-ban, de a pénznem választás a modellen
belül szabadon történhet), amely határértékek csoportspecifikus (kérdőívesen felmért)
„lélektani” határokat képeznek a költségelem tekintetében.
• Ktg v – végső költségérték (szintén Ft-ban), az a szint, amelynél az adott eszköz mobilitási foka kvázi olyan, mintha nem is állna rendelkezésre;
• Tn – n-edik időkorlát (percben), amelyek szintén csoportspecifikus „lélektani” határokat képeznek, az időtényező (ingázásra fordított maximális idő naponta) formájában;
• Tv – végső időérték (percben), az a szint, amelynél az adott eszköz mobilitási foka kvázi olyan, mintha nem is állna rendelkezésre.
A vizsgált leghátrányosabb helyzetű munkanélküliek csoportjában ezen paraméterek az alábbiak voltak: Ktg1=10000, Ktg2=15000, Ktg v=20000, T1=60, T2=120, Tv=180.

5. Vö. Füstös et al., 2004.; Füstös, Meszéna, Simonné, 1986.; Hajdu, 2003.; Mardia, Kent, Bibby, 1979.; Móri, Székely, 1984.;
Rao, 1986.
6. Vö. Tésits, Alpek, 2013.
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Aérték
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A mobilitási fokok esetében összesítve az alábbi mátrix segítségével történik az egyes
települések értékelése (II. táblázat).
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II. táblázat. A lakosság mobilitási fokának alakulása a közlekedési eszközök elérhetősége, az
utazási idő és az utazási költség viszonylatában
Közlekedési eszköz
Elérhető
a relatív utazási
idő hosszú T2 és
Tv között

a relatív utazási
idő elfogadható
T2 és T1 között

a relatív utazási
idő rövid
≤T1

Relatíve alacsony
<Ktg1

közepes mobilitás
tMF+2

jó mobilitás
tMF+3

kitűnő mobilitás
tMF+4

Még megfizethető
Ktg1 és Ktg2 között

rossz mobilitás
tMF+1

közepes mobilitás
tMF+2

jó mobilitás
tMF+3

Relatíve magas
Ktg2 és Ktg v között

zéróhoz közeli
mobilitás
tMF+0

rossz mobilitás
tMF+1

közepes mobilitás
tMF+2

Utazási költség

Nem elérhető,
vagy = Tv, Ktgv

zéró, vagy annak
tekinthető
mobilitás
0

Forrás: Saját felmérés

Az így kapott, korrigált értékeket (korrMfxi(y)) minden relevánsnak vett közlekedési eszköz (jelen esetben személygépjármű, busz és vonat) és viszonyítási irány (az
Enyingi kistérség esetében Siófok és Székesfehérvár, a Sárbogárdi kistérségnél Székesfehérvár és Dunaújváros, a Kisteleki kistérségnél Kecskemét, Szeged és Hódmezővásárhely) tekintetében egy táblázatban történő összesítést követve, átlagolva kapható
meg az fMFÁ-értéke (III. táblázat).
III. táblázat. A mobilitás relatív foka Hantoson eltérő közlekedési eszközök és viszonyítási
irányok esetén
i
1

Mfxi(y)

Siófok felé

Székesfehérvár felé

Település

MfA1(S)

MfB1(S)

MfV1(S)

Hantos

2,2

0

0

Dunaújváros felé

MfA1(Sz) MfB1(Sz) MfV1(Sz) MfA1(D)

3,53

2,53

0

5,07

MfB1(D)

MfV1(D)

3,8

0

Forrás: Saját felmérés

Az fMFÁ-modell megmutatja, hogy – feltételezve az adott eszköz teljes körű rendelkezésre állását (azaz, hogy mindenki számára elérhető, amennyiben rendelkezésre áll a
településen) – mennyire kedvező az adott település objektív elérhetősége, vagy fordítva,
mennyire erőteljes a település frekventáltsága. A nagyobb értékek jobb mobilitási lehetőségekre és kisebb fokú frekventáltságra utalnak. Azaz minél magasabb az fMFÁ-érték, a
munkavállaló számára az ingázási lehetőség annál jobban biztosított.
Az MFÁ (hagyományos Mobilitási Fokok Átlaga index) és az fMFÁ (folyamatos Mobilitási Fokok Átlaga modell) közötti alapvető különbségek az alábbiakban foglalhatóak össze:
• Felbontása messze meghaladja az MFÁ index által kínált értékekét, mivel azzal ellentétben nem diszkrét pontokkal, hanem a határértékek közötti tartományokban függvénykapcsolatokkal számol.
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• Paraméterezése nyitottabb, így gyakorlatilag minden peremfeltétel (költség- és időkorlátok) közvetlenül a vizsgált problémakörhöz és csoporthoz igazítható.
• Attól függően, hogy az összegzésben mely alternatívákat válogatjuk le, természetesen az fMFÁ is lehetőséget biztosít az MFÁ-nál alkalmazott következő típusok
számítására:
– Első alternatíva (fMFÁ): Egyetlen közlekedési eszköz esetében sem számol utazási
támogatással.
– Második alternatíva (támogatásos fMFÁ2): A tömegközlekedési eszközök esetében 86%-os, de 30 ezer Ft-ot nem meghaladó támogatással számol.
– Harmadik alternatíva (vegyes fMFÁ3): A tömegközlekedési eszközök esetében a
támogatás nélküli és a támogatásos formát is figyelembe veszi.
• Lehetőséget biztosít modellezésre, azaz értékelhető a segítségével a mobilitási fok területi változása:
– Amennyiben a vizsgált csoport költségek, vagy időkorlátok tekintetében vett ingerküszöbei módosulnak (módosulnának).
– Ha a közlekedési eszközönként vett utazási költség csökken, vagy nő.
– Ha az egyes alternatívák utazási ideje változik.
– Ha utazástámogatási rendszer kerül bevezetésre, abszolút értékes, %-ban meghatározott, rögzített vagy lebegő maximumos formában.
– Amennyiben egy vagy több beruházás révén új foglalkoztatói központok, vagy
közlekedési alternatívák jelennek meg.
Az MFÁ-hoz hasonlóan az fMFÁ esetében is lehetőség van a szubjektum (az eszköz
szubjektív elérhetőségének) beépítésére a modellbe, amely érték az fKMI-t adja (folyamatos Korrigált Mobilitási Index). Fontos ez azért is, hiszen hiába kiváló a fenti paraméterek tekintetében például a buszközlekedés, amennyiben az az ár és utazási időn kívül
egyéb okokból (például nem megfelelő menetrend vagy minőség, egyéni preferenciák)
nem, vagy nem megfelelően elérhető az adott csoport számára. A korrigált index esetében ezt a közlekedési eszközök elérhetőségi gyakoriságával (Ke/Kössz) történő korrekcióval lehet megjeleníteni. A fentiek szerint a korrigált mobilitási indexet az alábbi képlet
alkalmazásával lehet megkapni:
ahol
• KMI → a korrigált mobilitási index;
• Ke → azok száma;
• Kössz → az adott településen a felmérésben részt vettek száma;
• Mf x, akiknek az adott eszköz rendelkezésére áll;
• Kössz i(y) → az adott eszköz (x) mobilitási foka a vizsgált településen (i) viszonyítási irányonként (y);
• n = a vizsgált eszközök száma.
A kérdőívek digitális rögzítése az MS Access adatbázis-kezelő szoftverrel történt. A
grafikai megjelenítésben vektoros (Corel Draw X4) szerkesztőprogramot, illetve diagramszerkesztő szoftvereket (az MS Excel mellett LibreOffice 3.6) használtunk. A térinformatikai feladatok megoldása QGIS (Quantum GIS) programmal történt.
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EREDMÉNYEK
Az LHH-s álláskeresők mobilitását befolyásoló faktorok alakulása
A csoport körében végzett kérdőíves felmérés rámutatott, hogy – feltételezve, az adott
alternatíva rendelkezésre állását – a mobilitás szempontjából a (relatív) költség- és időfaktorok léptek föl a legerősebb korlátozó, differenciáló tényezőkként. Előbbi tekintetében különösen alacsony határértékek adódtak, amelyek csupán a csoport anyagi helyzetének ismeretében értelmezhetőek. A vizsgálat tapasztalatai rávilágítottak, hogy az
LHH-s munkanélküliek csoportja az álláskeresők körén belül is az egyik legrosszabb
anyagi helyzetű réteget képviseli. A jelen kutatás keretei között megkérdezettek mintegy
79%-a nyilatkozott úgy, hogy a mindennapos megélhetés és a számlák fizetése is rendszeres gondként jelentkezik. A problémát fokozta, hogy a magasabb munkanélküliségi
rátákkal jellemezhető településeken (amelyek dominánsan frekventáltabb helyzetűek is),
az elszegényedés foka még magasabbnak mutatkozott, azaz az ingázás érdekében felvállalandó áldozat mértéke (alacsonyabb jövedelemből többet kellene feláldozniuk) is magasabb küszöbértékeket mutatott. A csak minimális kiadásokra költeni tudók esetében
pedig különösen erős korlátozó faktorként lép elő az utazási költség, amelyet saját erőből,
még akkor sem tudnak ellentételezni, ha a mobilitási szándék fennáll. Megoldást e tekintetben a munkával megszerezhető fizetés sem jelent, mivel az LHH-s munkanélküliek
körében tapasztalható általános képzetlenség és a kompetenciák nem megfelelő foka
mellett elnyerhető minimálbéres állások nem képesek az utazás költségeit ellensúlyozni.
Abban az esetben ugyanis, ha az álláskereső ezen költségelemet csupán a munkával megszerzett fizetéséből kívánná rendezni, a 15 ezer forintos tapasztalt lélektani határ fölött
– minimálbérrel számolva – maximum nettó 45 ezer forintos jövedelemmel kellene beérnie. Ez az érték pedig alig haladja meg a közmunkában szerezhető összeget, sőt az általános szociális segély mértékénél sem nagyobb annyival, hogy az egyéb terhek felvállalását (például az utazás fáradalmait) ellensúlyozza. Nem véletlen tehát az sem, hogy a
dominánsan közmunka-jövedelemre számító LHH-s munkanélküliek esetében a mobilitási szándék alacsony fokú.
A probléma komolyságát fokozza az ingázás időfaktora, amely, bár a költségelemnél
rugalmasabb határ (a szabadidő csökkenése később válik létkérdéssé, mint a jövedelemé), kölcsönhatás mechanizmusain keresztül mégis a frekventált térségek abszolút és
relatív mobilitási foka ellen hat. Ezen elem tekintetében különösen erőteljes gátat szab,
hogy a fejlesztés lehetőségei jóval korlátozottabbak. A költségtényező két alapvető akadályt állít az álláskeresők elé. Egyfelől maga az időveszteség a hétköznapi teendők ellen
hat, azaz csökkentik a háztáji kertgazdaságokra, illetve a családra fordítható erőforrásokat, másfelől az órabért erodálja. Ha az LHH-s munkanélküli esélyeinek javítása céljából
zöldség- és gyümölcstermesztésben tevékenykedik, ideje nagy részét felemésztik a kert
munkálatai. Ha emellett még bejárást is felvállal, akkor vagy egyáltalán nem fordít időt
pihenésre (ezáltal teljesítménye és állásának megtartási esélye folyamatosan csökken),
vagy elhanyagolja a kertjét. A háztáji állattartás a növénytermesztésnél is fokozottabb
korlátozó tényezőként léphet elő, mivel annak kvázi 24 órás időigénye, illetve egész éves
feladatai a távolabbi munkavállalást gyakorlatilag ellehetetlenítik. Akkor, ha az álláskereső családos, a gazdálkodás mellett a gyermeknevelés is időkorlátozó faktorként lép elő.
A kutatás rámutatott, hogy a fokozottan hátrányos szociális helyzetű LHH-s álláskere-
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sők esetében a gyerekszám az országos átlag fölött alakul (a vizsgált térség egyes településein elérte a 2,5 gyermeket/fő), sőt 39%-ot tett ki az egyedülálló kis- vagy nagycsaládos
szülők köre is. A nehézségeket fokozza, ha a gyerekek eltérő korban vannak (pl. óvodás,
általános iskolás, középiskolás), mivel ekkor az egyes „események” összehangolása külön
terhet jelent a szülőknek. Nem meglepő tehát, hogy az időtényező is viszonylag rugalmatlan faktorként szerepel.
Tovább ronthatja a képet a menetrendek nem megfelelő ütemezése. Bár pontos felmérés ezen a problémával kapcsolatban nem állt rendelkezésre, a kérdőívezés rámutatott,
hogy az eszközök relatív elérhetőségét csökkentette, ha annak járatsűrűsége túl ritka
volt, vagy nem alkalmazkodott a bejárási igényekhez. Tömegközlekedésnél, főleg a kisebb falvakban mindkettő előfordult. A napi két járat (egy reggel, egy pedig kora délután)
egyáltalán nem felel meg még a három műszakos munkarendnek sem, az indulási idők
pedig csak nagyobb járatsűrűség mellett tudtak alkalmazkodni a változatos munkakezdési időkhöz.
Ezt a hatást csak tovább fokozza, hogy az utazási idő a munkaidő relatív növekedésén
keresztül (ha az ingázás időtartamát kvázi a munkavégzésre fordított energiaként értelmezzük) órabér csökkentő hatást generál. Nettó 60 ezer Ft körül alakuló minimálbérnél
például 20 ezer forint utazási költség és 2 órás ingázási idő (ami messze nem elképzelhetetlen, ahogy arról a későbbiekben esik majd szó) esetén az órabér:

Amennyiben az utazási költség, vagy az alap havibér változik, az órabér az 1. ábrán
látható módon alakul.

Forrás: Saját felmérés.
1. ábra. Az órabér változása a jövedelem, illetve a munkaidő alakulásának függvényében 21,5
munkanappal, illetve 215 (2 óra ingázás, egyenes vonal), 193,5 (1 óra ingázás, szaggatott vonal) és 172 munkaórával számolva (pontozott vonal).

14

SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXX. ÉVFOLYAM 2014/2

Mindezekből az következik, hogy abban az esetben, ha valaki egy órás utazás felvállalása mellett a minimálbérnek megfelelő órabért akarna elérni, 123 ezer forintos, illetve
ha két órás ingázást vállal, akkor 137 ezer forintos bruttó bért kellene kapnia. A startmunka-programban megszerezhető bér (48 ezer Ft) esetén 74, illetve 80 ezer forint fölötti, a segélynél (23 ezer Ft) pedig 48, illetve 51 ezer forintos nettó jövedelemért érdemes az
ingázáson elgondolkodni, amely alternatívák közül csak az utóbbi kettő helyezkedik el a
nettó minimálbér alatt, mégpedig 12, illetve 9 ezer forinttal, azaz előbbi adja a mobilitás
szempontjából még megfizethető kategória felső, utóbbi az alsó határát. Praktikus okokból, illetve a munkavállalás, a munkahely meglétéből fakadó nehezen számszerűsíthető,
azonban nagyobb áldozatvállalási hajlandóságot generáló tényezőkből kifolyólag (például jobb dolgozni, mint segélyért sorba állni), a fenti határértékek enyhe kitolása (az alsó
határé 10, a felsőé 15 ezer forintra) még jobban növeli a felmérés realitását. A határok
„igazítását” természetesen az a tény is indokolja, miszerint az interjúalanyok többsége a
12 ezer forintos elvi határ helyett is 15-20 ezer forintot jelölt meg lélektani küszöbként.
Az egyes közlekedési eszközök relatív elérhetősége tehát lényegében ezen két peremfeltétel alakulásától függ. A költség- és időmátrixban elhelyezve az elérhető lehetőségeket
átfogó kép rajzolódik ki a térségek településein élő LHH-s álláskereső személyek mobilitási esélyeinek alakulásáról (2. ábra).

Forrás: www.maps.google.hu, www.mav.hu, www.volan.hu alapján saját számítás.
2. ábra. A személygépjármű, a busz és a vonat ingázási költség- és időértékei az Enyingi a Sárbogárdi és a Kisteleki kistérség tekintetében kiemelkedő fontosságú foglalkoztatási centrumok viszonylatában (előbbi kettő esetében S – Siófok, Sz – Székesfehérvár, D – Dunaújváros,
utóbbinál K – Kecskemét, H – Hódmezővásárhely, Szeg – Szeged).
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A közlekedési alternatívák közül a vonat bizonyult a legrosszabbnak. Ez a lehetőség
ugyanis amellett, hogy kiugróan drága, időigényes is. A legrosszabb értékeket egyes települések esetében a Siófok felé vett ingázási reláció adta, de szinte minden irányban tapasztalhatunk kiugróan magas számokat. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a vasúti közlekedés alacsony ellátottsági foka miatt csak szűk kör számára áll rendelkezésre, akiknek
a pozícióját rontja a közvetett járatok magas száma (azaz a szükséges átszállások kiugró
értéke), illetve az eszköz késésből fakadó megbízhatatlansága. Fontos hangsúlyozni,
hogy a megbízhatatlanság exponenciálisan nő az utazásba iktatott átszállások számának
emelkedésével.
A c/3.-as legrosszabb mobilitási alternatívákat tartalmazó síknegyed jelentős részét a
buszközlekedés tölti ki. Ezen lehetőség mind idő, mind költségfaktora tekintetében a
vasúti ingázás alatt helyezkedik el, azonban a kiugró értékek továbbra is komoly hátrányokra utalnak. A buszközlekedés effektív versenyelőnyét javíthatja, hogy az alternatíva
magas fokú rendelkezésre állás mellett megfelelő járatszervezéssel a mobilitás támogatója lehet. Ehhez azonban az idő és különösen a költségtényező csökkentése elengedhetetlen. Nem elhanyagolható az sem, hogy egyetlen vasúti reláció mellett csupán a busz volt
az, amely képesnek bizonyult a b/1, azaz az idő szempontjából kitűnő, a költségek szempontjából pedig még elfogadható tartományba jutni.
Külön figyelmet érdemel a személygépjármű esete. A személygépkocsi egyértelműen a
leggyorsabb, az esetek többségében az elfogadható (60–120 perces) ingázási idővel jellemezhető tartományba vagy az alá került, azaz technikai értelemben a mobilitás megfelelő alternatívája lehetne. Ezzel szemben hat költségessége, amely értékek a 2. ábrán látható igen széles tartományt fut be. A fenti probléma tehát kettős. Egyfelől, adott egy relatíve gyors
közlekedési mód, azonban annak alkalmazhatóságára mégsem nyílik lehetőség, mivel
azoknak, akiknek elérhető (az alternatíva személyes rendelkezésre állása az LHH-s álláskeresők körében 20% körül alakult), drága, a fenntartás mellett maga a közlekedés is – reális
bérigényekkel számolva – megfizethetetlen. Mind a két problémára adódhat azonban több
konzekvens megoldás is, amelyek alapja a személygépjárművek maximális kapacitásának
legmagasabb fokú kihasználtsága. Abban az esetben, ha egy átlag 5 fős személygépjárműre
kerülnek lefuttatásra a számítások, még a legmagasabb költségek is 17-18 ezerre csökkennek,
az alacsonyabb összegek pedig bőven a megfizethető kategóriába lépnek. Ha tehát több
munkavállaló képes a bejárását, vagy akár a munkahelykeresését összehangolni (az alacsony utazási időket tekintve), a személygépjármű megfelelő alternatívává válhat. Ezen lehetőségnek megvalósult, konkrét példáját adja a térségben több KKV, építőipari Kft. által alkalmazott azon megoldás, mely szerint a munkaerőt számos településről egy autóval
összegyűjtve szállítják az építkezés helyére, majd a munka végeztével racionális útvonalon,
ugyanaz a csapat, ugyanazzal az általában céges személygépkocsival érkezik haza. A közlekedési mód racionalizálását ugyanakkor az eszköz effektív elérhetőségének növekedése is
követné, azaz például olyan településeken, ahol csupán a munkanélküliek 10%-a rendelkezik autóval, ez az érték akár 50%-ra is nőhetne. A megoldás alkalmazhatóságát – a személygépkocsival történő munkába járás racionalizálását – azonban erőteljesen nehezíti az a tény,
hogy idegenek lévén, vagy csupán a megfelelő bizalmi háló megléte nélkül a munkanélküliek nem tudják a fenti – esetenként a vállalkozások számára is nehéz – szervezési feladatot
megoldani, a személyek mozgását összehangolni, azaz önerőből optimalizálni. Erre a problémára jelentene ésszerű választ, ha a személygépkocsit, mint munkába járási eszközt, akár
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az önkormányzat vezetné be és a települések által bérelt járműveken, a hivatalok által szervezett formában biztosítaná a bejárási lehetőséget. Bár a kevésbé kvalifikált, internettel és/
vagy számítógéppel nem rendelkező munkavállalók esetében nehezen alkalmazható, esetlegesen némi képzést igénylő lehetőség, de a kvalifikáltabb munkavállalók munkába járási
esélyeit mindenképpen növelné egy olyan online fuvarszervezési oldal is, ahol egy regisztrációt követően a személygépjárművel munkába járók maguk mellé utastársakat toborozhatnának, ezzel csökkentve a költségeket és javítva a jármű kihasználtságát.
Végezetül meg kell említeni, hogy ezen alternatívák létjogosultságát, egyáltalán a bejárás, mint kérdés felmerülését erőteljesen befolyásolja, hogy van-e hova ingázni. Ha a
vizsgált térségekhez hasonló módon a közelben találhatóak foglalkoztatási centrumok,
akkor a probléma megoldásának következő eleme a helyzet pontos megismerése. Erre a
fenti modell segítségével kerül majd sor a továbbiakban.

AZ LHH-S MUNKANÉLKÜLIEK MOBILITÁSI FOKA (FMFÁ, FKMI)
Ha a fenti értékeket a modellbe tápláljuk, akkor megkaphatjuk a vizsgált területi entitás
településeinek mobilitási fokszámait (az fMFÁ-paramétereket) (3. ábra).

Forrás: Saját felmérés.
3. ábra. A Kisteleki, az Enyingi és a Sárbogárdi kistérség fMFÁ-értékei településenként.

A módszer jól tükrözi azokat a területi jellegzetességeket, amelyek a térségek települései tekintetében fennállnak. Az értékeket összevetve a gyakorlati tapasztalatokkal, igazolható, hogy a frekventáltság mérésére az fMFÁ-értékek alkalmasnak bizonyulnak. Az
Enyingi és a Sárbogárdi kistérség esetében jól látszik az észak-dél területi dichotómia,
amelynek hátterében a déli falvak északi, vagy északkeleti/nyugati foglalkoztatási centrumoktól történő frekventáltsága húzódik meg. Ugyanez a területi jellegzetesség nem
alakulhat ki a Kisteleki kistérségben, mivel annak választott centrumjai „háromszög
alakban” körülölelik a vizsgált területet.
A kistérségek mobilitási helyzetét meghatározóan befolyásolja a különböző közlekedési folyosók és alternatívák futása is. A foglalkoztatási centrumok relatív helyzete mellett ez az a tényező, amely a lehetőségeket kézzel fogható mértékben képes – a
csoportspecifikus sajátosságokon felül – módosítani. A vizsgált entitások esetében felfedezhető egyfajta nyugat-keleti kettőség, illetve ha pusztán az Enyingi kistérséget vesszük
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elemzés alá, egy markáns északnyugat-délkelet törésvonal. A jelenség hátterében mindkét esetben az autópálya/jelentősebb közlekedési folyosók, például főutak futása húzódik. Bár a modellben az autópályák diszpreferáltak voltak, ezek a közlekedési útvonalak
mindkét kistérségben sűrűbb és jobb minőségű úthálózattal rendelkező térségeket jelölnek ki. Az Enyingi kistérség esetében az M7-es autópálya mellett a 7-es elsőrendű főút, a
Kisteleki kistérségnél pedig az M5-ös autópálya/5-ös főút relációban nyilvánul ez meg.
Az egyéb, ezen alternatívák által nem érintett települések viszont csak másodrendű
főutakon, esetlegesen még azokon sem, vagy rosszabb minőségű mellékutakon közelíthetőek meg. A jobb elérhetőségű zóna magasabb fMFÁ-értékei ezt a differenciát jól és
mérhető módon tükrözik, amely körzet mögött az „árnyéktérségek” is markánsan megjelennek (például Baks, Pusztaszer, Ópusztaszer hármas).
Érdekes szerepet tölt be az fMFÁ-értékek alakulásában (a mobilitási fok területi eloszlásának szerkezetében) az alternatíva elérhetőségének kérdésköre is. Ez személygépjárműnél a vizsgált térségben csak időszakosan jelenhet meg problémaként, azonban a tömegközlekedésnél már egész évben definiálható módon előfordul. Busszal mindegyik település
ellátott, ezen alternatívánál az elérhetőséget a korábban említett, nem megfelelő menetrendi struktúra korlátozhatja, ez azonban már az fKMI kérdéskörébe tarozik. Vasúti csatlakozási ponttal azonban a települések kisebbik hányada rendelkezik csak (4. ábra).

4. ábra. A vasút elérhetősége a vizsgált térségben.

Forrás: Saját felmérés.

A modell az fMFÁ-értékeken keresztül jól tükrözi a lejtőket is. A vasúttal rendelkező települések mobilitási foka mintegy 0,25-el magasabbnak bizonyult, amely, bár az
érintett kör a teljes mobilitási fokskálán igen szélesen szóródik, már számottevő különbség. Igaz ez annak ellenére, hogy a számítás az igen gyenge alternatívákat a nem
elérhető lehetőségekkel gyakorlatilag egy kategóriába sorolta. Ezen megállapítás rámutat, hogy annak ellenére, hogy egy lehetőség nem tökéletes, vagy a nagy többség
számára alig érhető el, az alternatíva megléte mégis – esetenként – hozzá tud járulni
(néha igen jelentős mértékben, például Lepsény) az egyes területek mobilitási lehetősé-
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geinek növekedéséhez. Látványos különbség mutatkozik a Kisteleki kistérségben, ahol
éppen Baks, Pusztaszer és Ópusztaszer, azaz a leszakadó „kelet” nem rendelkezik vasútállomással. Lepsény esete (amely település objektív elérhetősége a térségek közül az
első helyen szerepel) remek példa arra, hogy a vasút szerencsés helyzetben milyen jelentős mértékben növelheti a térség lakosainak munkavállalási esélyeit. Kiemelendő,
hogy ez volt az a falu, amelyben az említett eszköz képes volt a korábban vázolt (1. ábra)
b/1. szegmensbe kerülni. Több, egyéb hatással kölcsönösen, a vasút megléte vagy hiánya köszön vissza az Enyingi és a Sárbogárdi kistérség relációjában megjelenő nyugatkelet törésvonalban is.
Az objektív elérhetőség mellett különösen fontos figyelmet fordítani a mobilitás
szempontjából értékelendő csoport, szubjektum által torzított, paramétereire is. A korábban vázolt, relatív elérhetőséget befolyásoló tényezőkön keresztül az egyének személyes alkalmazkodóképessége képes a képet jelentősen változtatni. Különösen igaz ez az
olyan álláskeresők esetében, akik a korábban vázolt anyagi, családi stb. viszonyaikból
kifolyólag fokozott idő- és költségkorlátokkal kénytelenek szembenézni. A szubjektív,
csoportspecifikusan „torzított” mobilitási fok (fKMI) újabb összefüggések megvilágítását teszi lehetővé (5. ábra).

Forrás: Saját felmérés.
5. ábra. A Kisteleki, az Enyingi és a Sárbogárdi kistérség fKMI értékei településenként.

Elsőre szembetűnik az értékek igen jelentős csökkenése, amely rávilágít az LHH-s
álláskeresők kedvezőtlen helyzetéből fakadó lehetőségromlás mértékére. A változás esetenként olyan magas, hogy a térszerkezeti sajátosságokat is képes átalakítani. A Kisteleki
kistérség esetében Csengele vesztesége például a térstruktúra megváltozását eredményezi, míg az Enyingi kistérségben Mezőszentgyörgy esetében tapasztalhatjuk ugyanezt a
hatást. Az fKMI-értékek csökkenése az fMFA-hoz (azaz az objektív lehetőségekhez képest) átlagosan meghaladta a 0,5-öt, amely igen jelentős visszaesés. Ennek okaként – a
korábban említett anyagi és családi helyzet mellett – az egyes közlekedési eszközök igen
alacsony fokú rendelkezésre állása húzódik meg (akár abszolút értelemben, azaz nincs,
vagy nem elérhető az alternatíva, akár relatíve, azaz nem alkalmas a munkába járásra).
Sajnálatos, hogy mindössze a települések 8%-ában nőtt a mobilitási fok, amely amellett,
hogy rámutat a csoport válságos helyzetére, felhívja a figyelmet arra, hogy adott esetben
az álláskeresők motiváltsága, elszántsága felülírhatja a kedvezőtlen objektív feltételeket.
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A mobilitási fok változása az érvényben lévő támogatási rendszer esetében
Kérdéses, hogy a jelenleg működő támogatási rendszer milyen mértékben képes a fenti
helyzeten változtatni (6. ábra).

Forrás: Saját felmérés
6. ábra. A Kisteleki, az Enyingi és a Sárbogárdi kistérség fMFÁ értékeinek változása az érvényben lévő támogatási rendszer hatására településenként.

A támogatási rendszer hatására egyértelműen kimutatható a mobilitási fok növekedése, amely tekintettel arra, hogy a költségeket csökkentő elemről van szó, önmagában
még nem okoz meglepetést. Érdekesebb ezen módozat térszerkezetre gyakorolt hatása,
amellyel kapcsolatban egyértelműen látszik, egyfelől a kontrasztok – tendenciaszerűen
jelentkező – csökkenése, illetve a fő törésvonalak megmaradása. Előbbi tényező mögött a rosszabb pozícióban lévő települések nagyobb mértékű javulása húzódik meg.
Bár a támogatás bevezetésével a felső ötös könyvelheti el a legnagyobb növekedést, a
középső tartományokban nagyobb volumenű javulás tapasztalható. Még jelentősebb,
hogy az alsó ötösben mozgó települések relatív pozíciónyerése ((fMFÁ2-fMFÁ)/fMFÁ)
kiemelkedő, sok esetben (Lajoskomárom, Sáregres) 100% fölött mozog. A költségek
csökkentése tehát adott esetben képes mintegy kétszeresére növelni a helyi álláskeresők ingázással kapcsolatos esélyeit. Tekintettel arra, hogy, ahogy erre a kérdőíves felmérés rámutatott, a vizsgált csoport körében 85% fölötti a rossz mobilitásból fakadó
esélyhátrány, ez számottevő javulás. A költségtényező szerepe azért sem elhanyagolható, mert, ahogy korábban látható volt, csupán ezen elem javításával a közlekedési eszközök jelentős része a b/2., illetve a mobilitás szempontjából kiemelten kedvező b/3.-as
tartományba mozdítható. Mindezek ellenére az LHH-s munkanélküliek helyzetét önmagában egy elemre fókuszálva nem lehet megoldani, mivel ezen pozíció kialakulása
mögött a különböző esélyhátrányok olyan, multiplikátor hatások mentén funkcionáló
komplex rendszere húzódik meg, amely összetett megoldási alternatívák kidolgozását
követeli meg.
A modellt tovább lehet közelíteni a valósághoz, ha a támogatástól mentes (fMFÁ2) és
a támogatásos (fMFÁ) forma együttesen kerül értékelésre (7. ábra).
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Forrás: Saját felmérés.
7. ábra. A Kisteleki, az Enyingi és a Sárbogárdi kistérség mobilitási helyzete az utazási támogatásoktól mentes és a támogatásos rendszer együttes figyelembevételével településenként.

Bár az értékek az alaphelyzethez (fMFÁ) képest egyértelmű javulást mutatnak, a térszerkezeti differenciákat ez a forma sem képes eltűntetni. A déli területek leszakadása,
közlekedési frekventáltságukból fakadó esélyhátrány romlása továbbra is kézzelfogható
marad. Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy bár a támogatás oldja az elzártságot,
annak mértéke nem megfelelő ahhoz, hogy az igen jelentős leszakadást ellensúlyozza. A
mobilitási fok emellett további olyan – korábban részben értékelt – tényezők összjátékaként alakul ki, hogy pusztán a költségelemek mérséklése nem elegendő a területi kép
számottevő átstrukturálásához. Ehhez összetett – az idő és egyéb tényezőket egyszerre
könnyítő –, célzott beavatkozás szükséges, amelyek tesztelésében és kidolgozásában a
jelen modell számottevő segítséget nyújthat.

KÖVETKEZTETÉSEK
A jelen elemzés alapját a korábban mobilitási vizsgálatok céljából kidolgozott MFÁ
(Mobilitási Fokok Átlaga) és KMI (Korrigált Mobilitási Index) adta. A munka ezen
mutatószámok modellezésre alkalmassá és általánosan alkalmazhatóvá tételével
olyan eszközt ad a munkavállalási célú és megfelelő általánosítást követően egyéb
utazással, ingázással kapcsolatos térszerkezeti sajátosságok feltárására, amely a peremfeltételek rugalmas változtatásával csoportspecifikus értékelést is lehetővé tesz. A
modell segítségével számítható objektív elérhetőséget minősítő fMFÁ-értékek és a
szubjektum integrálásával képzett fKMI-értékek összemérhetőséget és rangsorolást
is lehetővé kívánnak tenni települési és egyéb aggregálási szintű területi entitások viszonylatában. A modell tesztelése három választott kistérségen (az Enyingi, a Sárbogárdi és a Kisteleki kistérségen) történt. A kutatás ezen keresztül feltárta a vizsgált
terület térszerkezeti adottságait (észak-dél és nyugat-kelet törésvonal az Enyingi és
Sárbogárdi kistérségben, illetve nyugat-keleti kettősség a Kisteleki kistérségben), illetve a szubjektum hatását ennek változásában. A modell további elemeként lehetőséget kínál a különböző utazástámogatási rendszerek – térszerkezet és mobilitási fok
módosító – hatásainak elemzésére, amely a vizsgált terület esetében a jelenleg érvény-
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ben lévő támogatási forma tekintetében került bemutatásra. Az értékelés feltárta,
hogy az objektív elérhetőség igen jelentős mértékben csökken, ha az elemzés tárgyát
képező LHH-s munkanélküliek csoportjára vetítve vizsgáljuk azt. Emellett rámutatott, hogy bár a jelenleg érvényben lévő támogatási rendszer általánosan és teljes körűen (ráadásul a kedvezőtlen helyzetben lévő térségek esetében nagyobb mértékben)
hozzájárul a mobilitási fok növekedéséhez, a fő térszerkezeti törésvonalakat, a relatív
hátrányos helyzetet nem képes megszűntetni. A peremfeltételek változtatásával a modell lehetővé teszi, hogy a jövőben egy hatékonyabb megoldási javaslat kerüljön kidolgozásra, illetve eszközt ad a különböző területi entitások átfogó és objektív értékelésére, amely a megfelelő primer kutatásokkal kiegészítve közelebb visz az ingázás
problematikájának megértéséhez.
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TANULMÁNYOK

Lükő István

AZ ÁTALAKULÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
– AZ AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ
FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSTŐL
A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSIG
ABSZTRAKT
A felsőfokú szakképzés az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül. A 16 év óta a
magyar köz- és felsőoktatásban megvalósuló szakképzési forma új szerkezetben kizárólag
a felsőoktatás keretében folytatható a következő tanévtől kezdve. Ennek a képzésnek az
egyik neveléstudományi alapját a képesítési és foglalkozási jegyzékek rendszerében elfoglalt (besorolt) helye, az oktatási rendszeren belüli sajátos státusza és viszonya jelenti. A
különböző kontinentális, nemzeti standardizált jegyzékek (ISCO, ISCED, OKJ, FEOR,
NVQ) és keretek (EKKR, NKKR) egyre finomodó és rugalmasabb keretet, illetve pozíciót
jelöltek ki a felsőfokú szakképzésnek, segítve ezzel az átjárhatóságot képesítési szintek, iskolafokozatok, oktatási rendszerek között.
A törvényi és tanügyi dokumentumok terén kellő előrehaladottság van, tehát elvileg
kezdődhet az oktatás 2013-ban. Ebben a tanulmányban megkísérlem az „ismeretlen szakképzéstől” az ismertebb szakképzési forma felé tartó rendszert bemutatni, elsősorban azokon a kutatásokon keresztül, amelyek a nemzetközi oktatási standardok kontextusát, a
szakmapolitikai erőteret, a motivációkat és véleményeket vizsgálták.

Kulcsszavak: szakképzés, felsőfokú szakképzés, felsőoktatási szakképzés
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AZ AKKREDITÁLT ISKOLAI RENDSZERŰ FELSŐFOKÚ
SZAKKÉPZÉSTŐL A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSIG
A felsőfokú szakképzés az előző évtől jelentős változáson megy keresztül. A 15 év óta a
magyar köz-, és felsőoktatásban megvalósuló szakképzési forma új szerkezetben kizárólag a felsőoktatás keretében folytatható a következő tanévtől kezdve. A törvényi és tanügyi dokumentumok terén kellő előrehaladottság van, tehát elvileg kezdődhet az oktatás. Ebben a tanulmányban megkísérlem az „ismeretlen szakképzéstől” az ismertebb
szakképzési forma felé tartó rendszert bemutatni, elsősorban azokon a kutatásokon keresztül, amelyek a nemzetközi oktatási standardok kontextusát, a szakmapolitikai erőteret, a motivációkat és a véleményeket vizsgálták.
Mivel ez a képzési forma három elnevezéssel szerepelt a hazai oktatási rendszer palettáján, ezért az alcímben kitértem ezekre, és ebben a dolgozatomban az egyszerűsített
„középutas” elnevezést, illetve rövidítést, az FSZ-t használom.

A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS FOGALMA, HELYE AZ OKTATÁSI
RENDSZERBEN
A felsőfokú szakképzés „pedagógiai modellje alapján a posztszekunder szektorhoz áll közel
(ISCED 4C), jogi, intézményi, finanszírozási feltételei, a tanulók egyik felének jogállása, a
beszámítható kreditek alapján a felsőoktatáshoz tartozik. Az oktatáspolitika elsősorban
a felsőoktatási expanzió kanalizálását segítő rövid, gyakorlatorientált, olcsó képzések lehetőségét látta benne, a programot választó tanulók és hallgatók egy része ezzel szemben egyetemi előkészítőnek használja, elvégzése után a felsőoktatásba (ISCED 5A) lép tovább.”1
Ha definíciószerűen közelítjük meg a felsőfokú szakképzést, akkor a következőket
mondhatjuk:
„A felsőoktatási intézmények által hallgatói – valamint felsőoktatási intézménnyel
kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói – jogviszony keretében folytatott szakképzés,2 amely – a felsőoktatási intézmény által készített szakképzési program
alapján – beépül a felsőoktatási intézmény hasonló képzési területhez tartozó alapképzésébe legalább 30, legfeljebb 60 kredittel. Felsőfokú szakképzésben az Országos Képzési
Jegyzékben (OKJ) szereplő, felsőfokú végzettséget nem eredményező felsőfokú szakmai
képesítés szerezhető, a képzési idő általában 4 félév.
A felsőfokú szakképzésre történő felvétel feltétele legalább középfokú végzettség
(érettségi), de a felsőoktatási intézmények emellett egyéb szakmai, illetve alkalmassági
követelményeket is előírhatnak.” (AVIR,3 felvi.hu.)
Ebből a definícióból kiderül a képzés néhány fontos ismertetője, vagyis hogy „fél felsőfokú,” s hogy a felsőoktatásban bizonyos kreditet beszámítanak, valamint hogy az
egyes szakképzettség az Országos Képzési Jegyzékben rögzített szakokon szerezhető.
1. Farkas, 2009:9.
2. Ez a definíció a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről megjelenéséig volt hatályos. (Szerk.)
3. AVIR=Adatalapú Vezetői Információs Rendszer. Ez egy kétszintű adatgyűjtő rendszer, amely a felsőoktatás számára lehetővé teszi az intézményi és ágazati adatgyűjtést, illetve lekérdezést.

24

SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXIX. ÉVFOLYAM 2014/2

Az OECD a következő módon fogalmazza meg az ISCED 5B programjához tartozó
oktatást:
„Tertiary-type B programmes (ISCED 5B) are typically shorter than those of tertiarytype A and focus on practical, technical or occupational skills for direct entry into the
labour market, although some theoretical foundations may be covered in the respective
programmes. They have a minimum duration of two years full-time equivalent at the
tertiary level.” (OECD, 2002)
Ebben a meghatározásban a gyakorlatiasság, az ISCED 5B szakképzettségi szintje, a
munkaerő-piaci alkalmazhatóság, a képzési idő minimuma kerül rögzítésre. Egyben jelzi az ezredforduló utáni évek változásait, pontosabban igényeit a szakképzéssel, a munkaerővel szemben.
Valamennyi definíció, meghatározás kiemeli a másod szintű oktatás utáni formát, a
meghatározó iskolatípusokat, illetve fokozatokat. A felsőfokú szakképzés tehát a diplomát adó felsőoktatási és a középiskolai oktatási szintek között valósul meg.

AZ OKTATÁS-KÉPZÉS STANDARDIZÁLT RENDSZEREI, KERETEI
Az oktatási rendszerek különböző szintű és kiterjesztésű egységesítési formákra törekszenek, amelyben az adott kontinens, ország, régió/tartomány, elsősorban formális oktatási
formáit helyezik el. Az egységesítés szabványosítást (is) jelent, amelyben az iskolafokozatok, képzettségi szintek, az oktatás útvonalai, az elismerés és a beszámítás szabályozva
vannak. Az FSZ képzések kapcsán nemzetközi kitekintést teszünk a foglalkozások és a
képesítések osztályozási eljárásairól, a keretrendszerekről, valamint a standardizáció néhány összefüggéséről.
A foglalkozások és képesítések nemzetközi vizsgálatával és összehasonlító elemzésével foglalkoztak Lükő István, Bánhidyné Szlovák Éva és Benedek András. Célszerű, ha a
több időmetszetben is végzett vizsgálatokból választunk részleteket.4
Széleskörű felhasználást biztosító osztályozási eljárások
Amerikai Foglalkozási Szótár:
Dictionary of Occupational Titles (DOT) Ebben 21741 foglalkozást osztályoztak
és definiáltak. Emiatt is húzódott el a készítése 1953–1965-ig.
Foglalkozások Kanadai Osztályozása és Szótára:
Canadian Classification and Dictionary of Occupations (CCDO) 7000 foglalkozás leírását tartalmazza.
Országos Foglalkozási Osztályozás:
The National Occupational Classification (NOC)
A csoportosítás alapja: – képességszint;
– képességtípus;
– foglalkozások közötti mobilitás és az ágazat.
Foglalkozások Egységes Nemzetközi Osztályozási Rendszere:
International Standard Classification of Occupation (ISCO).

4. Lükő, 1999.; Uő, 2001.; Uő, 2005.; Uő, 2007.
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Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere:
FEOR, amelyben az 1994-es módosítás után 560 foglalkozást különböztetnek
meg 9 csoportba sorolva. A rendszert az ISCO alapján 2008-ban módosították.
Magyar Foglalkozási Információk Kézikönyve
Az Oktatás nemzetközi szabvány osztályozása International Standard Classification
of Education (ISCED):
Ez egy olyan háromdimenziós osztályozási rendszer, amely egyfelől folyamatos bontási lehetőséget nyújt valamennyi dimenzióban, másfelől a tevékenységi osztályozáshoz
is illeszkedik. A mintegy 500 oktatási programot feldolgozó rendszer alapstruktúrája a
következő:

szint
program
tanulmányi terület
kurzusok
modulok

1.ábra. Az ISCED alapstruktúrája

Az ISCED kódrendszere: – szakterületi főcsoport ☐ ☐ ☐
– programcsoportok ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
– szintek ☐
Az ISCED az UNESCO által elfogadott, illetve folyamatosan karbantartott rendszer,
amely a néhány évtizedes története alatt többször átalakult, módosult. Legutóbb 2011ben, amikor is a hat szintű kvalifikációs rendszerét módosították többek között az LLL
igényei szerint.
A következő táblázat mutatja a korábbi (1997-es) és a mostani változat különbségét,
valamint az egyes szintekhez tartozó programok elnevezéseit.5
Természetesen nem csak a szintek rendeződtek át, hanem a programokat is kiterjesztették.

5. UNESCO, 2011:63.
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I. táblázat. Az ISCED 1997-es és 2011-es változatának összehasonlítása és a programok
ISCED – Programmes /ISCED-Programok
0

Early childhood education
Kisgyermekkori nevelés

ISCED 1997

ISCED 2011

–

ISCED 01 szint

1

Primary/Elsődleges oktatás

ISCED 0 szint

ISCED 02 szint

2

Lower secondary/Alsó középfokú

ISCED level 1 szint

ISCED level 1 szint

3

Upper secondary/Felső középfokú

ISCED level 2 szint

ISCED level 2 szint

4

Post-secondary non tertiary
Középiskola utáni nem felsőfokú

ISCED level 3 szint

ISCED level 3* szint

5

Short- cycle tertiary/Rövid ciklusú
harmadik szint (felsőfokú)

ISCED level 4 szint

ISCED level 4* szint

6

Bachelor or equivalent
Bachelor vagy azzal egyenértékű

7

Master or equivalent
Mester vagy azzal egyenértékű

8

Doctoral or equivalent
Doktori vagy azzal egyenértékű

9

Not elsewhere classified
Máshová nem sorolt

ISCED level 5 szint
ISCED level 5 szint

ISCED level 6 szint
ISCED level 7 szint

ISCED level 6 szint

ISCED level 8 szint

*content of category slightly changed/a kategóriák tartalma kismértékben változott

Forrás: Az OECD 2012-es tanulmánya nyomán saját szerkesztés

Az ISCED 2011-es kiadásában további alkategóriákat alakítottak ki minden kategórián belül, amelyek tartalmilag az általános képzéshez, illetve a szakképzéshez kötődnek.
A II. táblázat szerint az 55-ös kódszámú harmadik kategóriájú oktatás keretében valósul
meg a rövid ciklusú felsőoktatási szakképzés.6
II. táblázat. Az ISCED 55 szintkódjainak további kategóriáiról
Categories (Orientation)
Kategóriák (Orientációk)

Subcategories (Level completion)
Alkategóriák (Befejezési szint)

54 Short-cycle tertiary general
Rövid ciklusú felsőfokú általános

541 insufficient for level completion/Elégtelen szint befejezés
544 sufficient for level completion/Elégséges szint befejezés

55 Short-cycletertiary vocational
Rövid ciklusú felsőfokú szakképzés

551 insufficient for level completion/Elégtelen szint befejezés
554 sufficient for level completion /Elégséges szint befejezés

Forrás: Az OECD 2011-es tanulmánya nyomán saját szerkesztés

A harmadik szintű oktatás valamennyi fokozatának elérési útjait mutatja a 2. ábra, ahol
a 3. vagy 4. szintű középiskola után a felsőfokú szakképzés, az alapképzés, vagy a mesterképzés érhető el. Mindegyiknél osztott és osztatlan forma is létezik. A doktori képzést a 8-as
szint jelenti. Mindegyik oktatás kimenetén a munkaerő-piaci közvetlen kilépés is lehetséges.
6. UNESCO, 2011:39.
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Exit from education
system/labour market
entry Kilépés az oktatási
rendszerből /Munkaerőpiaci belépés

8
768
66
666

5

767
766

665

ISCEDlevel 3 or 4 completion with direct access to first tertiary programmes at ISCED levels 5, 6 or 7
ISCED 3 vagy 4 befejezése után, közvetlen hozzáféréssel az első harmadszintű képzéshez az ISCED 5,6, illetve 7 szinten

2. ábra: A harmadfokú oktatás szintjei és útjai.

Forrás: UNESCO 2012

Az NVQ
Angliában a 80-as évek végén elkezdett és azóta sem befejezett(!) Nemzeti Szakképesítési Rendszer (National Vocational Qualification) egy erős kormányzati elhatározás, a
munkáltatók bevonásán alapuló oktatási és vizsgarendszer is.7
A struktúra legjellegzetesebb vonása, hogy a képesítéseket a szakmai tevékenységrendszerből kiindulva két dimenzió mentén rendezi el. Az egyik dimenzió a szintek
(levels), a másik a tevékenységi területek (areas).
Az NVQ képesítési szintjei az alábbiak
Fokozatok

A fokozat (szint) megnevezése, jellemzői

5. szint

Magas szintű (stratégiai) vezető

4. szint

Vezetői (szakértői) szint

3. szint

Összetett szak és /vagy ellenőrző munka

2. szint

A jártasságok és a felelősség széles skálája

1. szint

Alapozó és alap munkatevékenységek
A tevékenységi területek pedig az alábbiak

1

Mezőgazdaság (állattenyésztés, földművelés, növénytermesztés)

2

Természeti erőforrások, nyersanyagok kitermelése, feldolgozása

3

Építészet (építőipar, szakipar)

4

Gépészet (gépgyártás, karbantartás, üzemeltetés)

5

Feldolgozóipar (élelmiszeripar, vegyipar, üvegipar, műanyagipar)

6

Szállítás (járművezetés, utasellátás)

7

Áruk és szolgáltatások (raktározás, kereskedelem, vendéglátás)

8

Egészségügy, szociális gondozás, közszolgálat

9

Üzleti szolgáltatások (adminisztráció, pénzügy, irányítás)

10

Kommunikáció, szórakoztatás

11

Tudás és képességfejlesztés

7. NCVQ, 1991.; Cuddy, Leney, 2005.
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Ebből a horizontális felosztásból látható, hogy más kategorizálást alkalmaztak, mint
mi, mert a tevékenységek tartalma a döntő és nem az ágazati szempontok. Az NVQ rendszerének a kulcseleme az adott foglalkozás szakmai tevékenységének az elemzése. Analizálják a szakmát és a legapróbb részletekig menő cselekvésekre bontják le, amiből következik, hogy minden egyes NVQ képesítés külön-külön egységekből áll. Ezek az egységek,
mint részképesítések jelennek meg. Egyfajta modulrendszert alkotnak, amelynek a teljesítéséről bizonyítványt adnak ki a vizsgacentrumok, illetve hivatalok. Az Angliában/az
Egyesült Királyságban elterjedt NVQ-hoz hasonló standardizált rendszert alakítottak ki
Skóciában, de ott 12 fokozatban rendezték el a középfokú és a felsőfokú képesítéseket
együttesen átfogó rendszert, az SVQ-t.8
Az OKJ
Az Országos Képzési Jegyzék a mindenkori Szakképzési Törvényhez kapcsolódó dokumentum. Első alkalommal 1993-ban adták ki, amelyben „összevonták” és átrendezték a
korábban külön-külön funkcionáló Országos Szakmunkás Jegyzéket (OSZJ), a Vállalati
Szakmunkás Jegyzéket (VSZJ), a Technikus Szakok Jegyzékét (TSZJ). Az így keletkező
„integrált jegyzék” eleve nagy szakmaszámmal került kiadásra (978), amelyet aztán a
következő módosítások általában csökkentettek.9
Az OKJ szerkezete, adatai
Az EU-hoz való csatlakozás tükrében vizsgálták az OKJ alakulását, szerkezeti változásait a szintek, szakterületek megoszlását középpontba állítva.10
Az OKJ-t többször módosították, a legnagyobb átalakítás 2006-ban történt a kompetencia elvű és modulrendszerű szakképzés kialakítása során.
A 3. ábra szemlélteti a 2006-ban kiadott OKJ egyik fő jellemzőjének, a rugalmasságnak azt a megvalósulási formáját, amelyben a modulok szerinti felépítés alapszak képesítés, ráépülő, rész, és elágazásos képesítések megszerzését teszi lehetővé.

Ráépülő
szakképesítések
Alapmodul

Különbözetmodul

Részszakképesítés

Elágazások

Forrás: Saját szerkesztés
3. ábra: Az OKJ képesítési szerkezete.
8. Lükő, 2007.
9. Lükő, 1999.; Uő. 2007.; Benedek, 2003.
10. Bánhidyné, Makó, Janák, 2003.
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A 2006-ban kiadott OKJ 4 szakterületen (agrár, műszaki, gazdasági, humán) 21 szakmacsoportban rendezi el a 430 alap szakképesítést, a kb. ugyanennyi rész-, illetve ráépülő szakképesítést.11
A jegyzékben szereplő képesítéseket 15 jegyű kód alapján lehet azonosítani, amelyek közül az első kettő a kvalifikáció szintjét jelöli. Így az FSZ képesítések az 5.5 szintkóddal szerepelnek (tek). Ez egybeesik az ISCED kódjával, de itt az OKJ-nál más a jelentése, nem az iskolafokozatot jelöli, hanem a munka, a tevékenység bonyolultságát,
összetettségét stb.
A „standardok: normák és specifikációk, az átláthatóságot javító és a képesítés elnyeréséhez vezető tanulási tapasztalat értékéről, természetéről, profiljáról és követelményeiről szóló, továbbá a képesítés által megcélzott szakmához kötött tevékenységekkel kapcsolatos elvárásokról szóló kommunikáció eszköze.12 Megkülönböztetünk (1)
Képesítési standardokat (QUALIFICATION STANDARDS), (2) Szakmai standardokat (OCCUPATIONAL STANDARDS), (3) Képzési standardokat (EDUCATIONAL
STANDARDS), (4) Értékelési standardokat (ASSESSMENT STANDARDS). Derényi
ebben a tanulmányában összefoglalja a standardok céljával, átláthatóságával, valamint
a kompetenciákhoz és a modulokhoz fűződő viszonyaikkal összefüggő teóriákat és
kutatási eredményeket. Az érintettek bevonása a képesítési standardok kialakításába
és megújításába fontos jelzője a munka és a képzés világa közötti visszacsatolási kör
létének.13

AZ FSZ TÖRTÉNETE
Az FSZ képzés bevezetését indokolta, hogy a magyar gazdaság és társadalom fejlettsége,
szerkezete megjelenítette az igényt erre a képzésre, erre a kvalifikációra. Ha nemzetközi
kontextusban is keressük az indokot a bevezetése mellett, akkor az is egyértelműen igazolható. Ugyanakkor a kezdetektől fogva érzékelhető egy határozott elutasítás, egy negatív megítélés. Noha ezeket kevésbé tudták alátámasztani egy nagyobb, elfogadható empirikus kutatással, mégis a kompetensek megnyilatkozásaiban ezek jelentek meg. Legutóbb,
2012. szeptember 5-én, éppen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke mondta el az
új FSZ képzés bevezetésével kapcsolatos konferencián, hogy az új felsőoktatási szakképzés
iránt nincs igény a gazdaság részéről, hogy nem kérik ezt és nem kívánnak részt venni a
gyakorlati oktatásban, inkább kérik a technikusokat. Egy saját kamarai vizsgálatra hivatkozott, de a prezentációjában semmilyen adattal, ténnyel ezt nem támasztotta alá. A fentiek részletesebb elemzése nélkül is megállapítható egyrészt, hogy mára már kiderült,
hogy az FSZ átalakítás nem így valósul meg, mert ez a képzés kizárólagosan a felsőoktatáshoz kerül felsőoktatási szakképzés elnevezéssel. Az sem bizonyított tudományosan,
hogy a gazdaság csak a technikusi végzettséget igényli és ismeri el. Annyi igazságtartalma
van ennek a megállapításnak, hogy a vállalatoknál egy „legenda” él a technikusképzéssel
kapcsolatban, mert még mindig a 30-40 évvel ezelőtti technikusképzés ideálja lebeg a
szemük előtt. Másrészt a magyar szakképzésben, még a kutatással foglalkozók körében is
11. Lükő, 2007.
12. Derényi, 2009:58.
13. Derényi, 2009.
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egy tévhit él, nevezetesen, hogy a technikus elnevezés egy kvalifikációs szintet jelöl. A tény
az, hogy a nemzetközi gyakorlatban a technikus elnevezés nem csak ezt takarja, hanem a
műszaki területen végzett tevékenységeket gyűjti egy fogalom alá. Erre utal az is, hogy a
német nyelvterületen a Techniker megjelölés egyrészt valóban egy szakképesítést jelent,
másrészt pedig a foglalkozás területét (műszaki), amelyben a mérnöki, a technikusi, és
egyéb elnevezésű szakképesítésűek egyaránt dolgozhatnak. Árnyaltabban fogalmaz a
2005-ben kiadott Szakképzés-fejlesztési Stratégia az FSZ-szel kapcsolatban, amikor felhívja a figyelmet, hogy az OKJ korszerűsítés során meg kell vizsgálni az egyes képzési
szintek sajátosságait, különbségeit, elsősorban az 5.4. és 5.5 szintekét. A stratégia is megfogalmazza, hogy átfedés van több felsőfokú szakképzés, és más szakképesítések tartalmában. Ezzel az FSZ képzés új formájának 2005-ös bevezetésével a technikusképzés
elsorvasztásának a veszélyét látják.14 Érzékelhető tehát itt is a képesítési jegyzékek, kvalifikációs rendszerek átalakításának az a problémája, hogy szinte mindig csak egy szintet
ragadunk ki és annak a követelményeit, tananyagait dolgozzák ki, nincsenek összehasonlítások más kvalifikációs szinttel, nem érvényesül az azonos szakterületeken az egymásra
épülés. Talán a többciklusú képzésre való áttérés kivétel ez alól, mert a BA/BSc és az MA/
MSc szinteket egy-egy szakterületnél valamelyest összehangolták.
A felsőfokú szakképzés előtörténetéhez tartozik, hogy az 1990-es években középfokú
szakképzésünk korszerű tartalmi és módszertani fejlesztésére világbanki támogatással
létrehozták az úgy nevezett világbanki szakközépiskolákat, és kanadai együttműködés
keretében kiépítették a regionális munkaerőképző központok jól felszerelt országos hálózatát az RMKK-t.
A történeti állomásokat és a hozzá kapcsolódó fejlesztéseket, törvényi szabályozásokat szedték rendszerbe és kronológiai sorrendbe a Szakképzési Szemlében megjelent
cikkben, valamint a 10. évfordulóra készült tanulmányban.15
Már a kezdeti időszakában létrejött egy a képző helyeket összefogó szervezet, majd
2002-ben megalakult az Akkreditált Iskolai rendszerű Felsőfokú Szakképzés (AIFSZ)
országos koordinációját, fejlesztését, szakmai-pedagógiai érdekképviseletét megvalósító
AIFSZ Kollégium Egyesület. Az egyesület nagy szerepet játszott az FSZ-t érintő jogszabályalkotásban, a képzési programok elvi kialakításában, a képzés fejlesztési koncepcióinak a kidolgozásában, a vizsgálatok, kutatások előkészítésében és az eredmények
disszeminációjában.
A fejlesztő munka jelentős részének elvégzése után került sor a képzés jogi szabályozására. A jogi alap megteremtése az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény módosításával
történt meg. A felsőfokú szakképzések alapítására és indítására vonatkozó 45/1997. (III.
12.) számú kormányrendelet 1997-ben jelent meg, és a képzés ennek megfelelően indult
meg az 1998/1999. tanévben. Ezt a rendeletet a 17/2000. (II. 16.) rendelettel módosították,
de mindkét rendelet előírja a képzés jóváhagyását, nyilvántartásba vételét, az indítás feltételeit és a szakközépiskolák részvételét.16
A felsőfokú szakképzések jóváhagyását, más szóval akkreditálását a MAB látja/látta
el. A programok akkreditálása is ellentmondásos eljárás, mert egy OKJ-s jegyzékben
14. Papp, 2005:26-27.
15. Kispéter, Drahos, Dombóvári, 2006.; Sediviné, 2008.
16. Sediviné, 2008.; Farkas, 2009.
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szereplő képesítést hagynak jóvá a felsőoktatási intézményben kidolgozott programok
alapján, egy bonyolult és felesleges eljárás keretében.17
A kezdetektől 2007-ig dinamikusan emelkedett az akkreditált képzések és intézmények száma. A középfokú intézmények közel egy negyede folytat(ott) FSZ képzést. Ugyanakkor 2007-re, mintegy hatszorosára emelkedett azon felsőoktatási intézmények száma,
ahol felsőfokú szakképzést folytattak.
Látványosan növekedett a tanulói, illetve a hallgatói létszám is egészen 2007-ig, de
onnantól kezdve már kisebb mértékű volt ez az emelkedés.
A későbbi korszakban a 2011-es „tetőzés” után csökkent a felvett tanulók létszáma.
Lásd, az alábbi részletben!
A következő korszak az OKJ 2006-os korszerűsítése volt, amikor is az egész szakmastruktúrát átállítottuk egy moduláris rendszerű és kompetenciákon alapuló szakképzési
dokumentummá. Ez az átalakítás érintette az FSZ képzés 5.5 képesítéseit is. Viszonylag
jobban elkülönültek a hozzá közel álló 54-es kódszámú képesítési szint szakmáitól, vagyis a technikus szakoktól. Elnevezéseikben is módosult néhány szakképesítés, de mindezek mellett a modulrendszerű oktatás és vizsgáztatás jelentette a legnagyobb változtatást és egyben a problémát is.18
Az úgynevezett többciklusú képzésre való átállás alapos kontinentális és nemzeti (országos) kihívást hozott. Az ún. Bologna rendszerben egy under-graduális felsőfokú oktatási szintként rögzült ez a képzési forma azzal a kettős céllal, hogy egyfelől a munkaerőpiac számára azonnali belépőket ad, másfelől továbbtanulási lehetőséget biztosít a
BSc/BA szakok felé. Ennek a ma már közismert rendszernek a negyedik szintjét alkotja
az FSZ, az alap-, a mester- és a doktorképzés mellett. Érdemes összevetni a felsőoktatás
összes képzési szintjein tanulók számát a felsőfokú szakképzésben tanulók számával,
mert így kapunk átfogó képet és így tudjuk összehasonlítani más országok adataival.19
A fent megadott forrás táblázatában látható, hogy egyfelől a felsőfokú szakképzésbe
felvettek létszáma 2001 és 2013 között folyamatosan nőtt, másfelől az, hogy még mindig
alacsony az arányuk az összes felvett hallgatóhoz viszonyítva.
A 2006. szeptember 1-jén bevezetett rendszerben újra kellett definiálni a felsőfokú
szakképzést, mint az OKJ rendszerű szakoktatás és a felsőoktatás közt hidat alkotó képzési szintet, illetve formát.20
Lényegében így jutottunk el a felsőfokú szakképzés új korszakához, napjainkhoz,
amikor is a vizsgálatok, kormányzati akaratok és stratégiák szerint át kell alakítani az
egész szakképzést és a felsőoktatást. A kormányzati szándék és akarat nem volt mindig
egyértelmű, sok szervezetet és testületet kellett bevonni és meggyőzni az előkészítés során, amíg kialakult az állásfoglalás egy olyan felsőfokú szakképzésről, amelyik leválik az
OKJ rendszeréről, csak a felsőoktatási intézmények képezhetik, és a valós munkapiaci
igényeket egy valóban gyakorlatorientált oktatás keretében elégíti ki.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a felsőoktatási intézmények
kizárólagos jogosultságai közé sorolja a felsőoktatás keretében szervezhető – felsőfokú
végzettségi szintet nem biztosító – felsőoktatási szakképzést.
17.
18.
19.
20.

Polónyi, 2002.
Lükő, 2010.
Szakképzési Szemle/STADAT – 2.6.9. Felsőfokú oktatás (1990–)
Veres, 2008.
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A felsőoktatási szakképzés újrafogalmazásának az elsődleges célja az volt, hogy
növekedjék a magasan képzett szakemberek száma a még rugalmasabb tanulási utak
felkínálásával, és hatékonyabbá váljanak az elméletigényes, gyakorlatorientált képzések, a felsőoktatás és a gazdaság szoros együttműködésével a gyakorlati képzés
terén. Az új felsőoktatási szakképzés a korábban az Országos Képzési Jegyzékben
(OKJ) szereplő, és 55 szintet jelölő kódszámú, úgynevezett felsőfokú szakképzés helyét veszi át. 21
A változás jelentősen megváltoztatta a jelentkezők számát, amint azt a 4. ábrán, illetve az értékelő szövegből is láthatjuk.22
Jelentkezők képzési szintek szerint, 2013. évi általános felvételi eljárás
(minden munkarend és finanszírozási forma)

alapképzés

8459;
9%

felsőoktatási szakképzés
osztatlan képzés
mesterképzés

3460
3%

2013. április 23-i adatok alapján

Forrás: http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/kutatasok/jelentkezok/
2013A_jelentkezok?itemNo=2 (acc. 2013.04.25.)
4.ábra. Jelentkezők képzési szintek szerint, 2013. általános felvételi eljárás

A jelentkezők képzési szintek, munkarendek és finanszírozási formák szerint
A jelentkezők 68 százaléka első helyen alapképzési szakot jelölt meg. Osztatlan képzést
első helyen a jelentkezők 9 százaléka, mesterképzést 20 százalékuk választott; a felsőoktatási szakképzések (korábbi nevükön felsőfokú szakképzések) népszerűsége a tavalyi
évhez képest erősen visszaesett, idén csak a jelentkezők 3 százaléka, 3.460 fő jelölt meg
első helyen szakképzési szakot.
Jelentkezők képzési szintek szerint, 2013. általános felvételi eljárás (minden munkarend és finanszírozási forma).
21. Madarász, 2012.
22. Felvi.hu 2013.
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*2012 előtt: felsőfokú szakképzés

a jelentkezők által benyújtott jelentkezési lapok április 18-i állapot szerinti statisztikája

Forrás: felvi.hu, 2013
5. ábra. A felsőoktatási szakképzésre első helyen jelentkezetteknek a száma 2008–2013 között.

Jól látható, hogy a 2008 és 2011 közötti időszakban még fokozatosan növekszik, majd
csökken a jelentkezők száma. Több, mint a felére csökkent 2012. évhez képest, mert
2012-ben több mint 7500-an, 2013-ban mindössze 3456-an jelölték meg a kétéves szakokat első helyen. Az is látszik az ábrán, hogy a „stagnáló önköltséges” létszám 2012-ben
megemelkedett, majd 2013-ban jelentősen csökkent.

AZ FSZ KUTATÁSA, FEJLESZTÉSE
Egy új képzési forma és szint bevezetését általában valamilyen igényfeltáró kutatás és fejlesztés előzi meg. Ez csak részben mondható el az FSZ-szel kapcsolatban, mert az igényfelmérés nem tudományos megalapozottsággal és teljességgel valósult meg, ugyanakkor a
fejlesztések programszerű munkái a korszerű szakképzés-pedagógiai elvek és módszerek
alkalmazásával valósultak meg. A fejlesztésekhez elvi-elméleti alapot szolgáltak azok a
nemzetközi modellek, amelyeket kezdetben kevesen ismertek. Ezekről a modellekről, a rövid képzési idejű felsőfokú képzések jellemzőiről és mítoszainak tisztázásáról olvashatunk
Farkas Péter tanulmányában, amelynek bevezető részében a következők állnak: „A felsőoktatás tömegessé válásáról alapos elemzés olvasható Soltész Péter tanulmányában, amelyben a szerző kísérletet tesz a nem egyetemi szektorhoz tartozó (NESZ) intézmények jellemzésére, közös vonásaik meghatározására.23 Soltész Péter három modellt emel ki: az amerikai
community college többcélú modelljét, amely nyújthat kétéves emelt szintű szakképzést, a
négyéves képzési idejű főiskolák képzésébe beszámítható krediteket, illetve rövidebb szakképző és felnőttoktatási programokat. Az amerikai mintával a kétéves felsőfokú szakmai
végzettséget adó francia IUT intézményét és az angol polytechnics modelljét állítja szembe,
de említést tesz más modellekről, például a kanadai vagy a német rövid programokról is.”24
23. Soltész, 1993.
24. Farkas, 2009:10.
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Farkas Péter világosan definiálja azt, hogy mi tekinthető felsőfokú szakképzésnek. Ez
pedig nem más, mint amit az adott országban az ISCED 5B szinthez sorolnak. Tanulmányában bemutatja az amerikai, az angol és a német nyelvterület (német, osztrák, svájci) felsőfokú
szakképzéseit. Az ő munkája alapján készítettünk el a következő összesítő táblázatot:
III. táblázat A felsőfokú szakképzések néhány külföldi modellje Farkas Péter idézett cikke
nyomán saját szerkesztés és fordítás
Ország/
modell
Amerikai
modell
USA

Képző intézmény típus
Community College, Közösségi
Főiskolák Community County
College Megyei Közösségi Főiskolák

Képzési
idő
4 év

Diploma megnevezése
Associate degree/Segéd diploma
BTEC Entry, BTEC Introductory BTEC
First,
BTEC belépő, bevezető, első képesítés

Angol
modell
UK
NVQ

BTEC, Business & Technology
Education Council később
EDEXCEL,
Üzleti és Technológiai Oktatás
Tanácsa
Vizsgaközpontok,
Further Education Továbbképzés
Higher education Felsőoktatás

Francia
modell

IUT Institut Universitaire de
Technologie
Egyetemek Technológiai Intézetei
Iskolák

Ausztria

Akadémiák
Meisterschulen, Mester iskolák,
Werkmeisterschulen, Műhelymester
iskolák
BHS Berufsbildende höhere Schulen
Felső szakmai középiskolák

2-3 év

Diplom/Diploma (asszisztens)
Meister Diplom/Mester Diploma

Németország

Mesterképző
Ipari mesterképző iskola
Industriemeisterschule

2-3 év

Meister Diplom/Mester Diploma

Höhere berufsbildung
Mesterképző

2-3 év

Meister Diplom/Mester Diploma

Svájc

2 év

2 év

General Certificate of Secondary Education
Általános bizonyítvány a második oktatási
szinten (középfokon)
HND Higher National Diploma
DUT Diplome universitaire de technologie
Technológiai egyetemi diploma
BTS Brevet de technicien superior
Technikus diploma
DEUG Diplome d etudes universitaires
générale Általános egyetemi diploma

Forrás: Saját szerkesztés és fordítás

A hazai fejlesztések szerkezeti, tartalmi és módszertani jellegűek voltak és három jelentős fordulópontot jelentettek az FSZ történetében.25
Az első szakasz 1995-1998 közötti időszak a PHARE programmal a képzések kifejlesztését szolgálta, amelynek egyik eredménye volt a DACUM módszer alkalmazása.
A második szakaszban a módszertani fejlesztés zajlott a Leonardo projekt keretében 2001
és 2003 között, amelynek a legfontosabb eredményei többek között a blended oktatási forma,
az e-tananyagok alkalmazása és az új típusú értékelési módszerek kidolgozása volt.

25. Sediviné, 2008:69-75.
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A harmadik szakaszban az NFT-I. – HEFOP 3.2.1 program (2004 és 2006 között)
keretében a modulrendszerű és kompetencia elvű szakképzés kidolgozása közepette 72
képzési programot és szakmai és vizsgáztatási követelményt (SZVK) dolgoztak ki.
A hazai FSZ képzés munkaerő-piaci relevanciájával foglalkozó kutatások sajnos alátámasztják a képzés történeténél leírt summázott véleményt. Erre utalnak Polónyi István
és Hrubos Ildikó munkái is, amelyekre hivatkozott az AIFSZ Kollégium az FSZ képzés
tíz éves évfordulójára elkészített kiadványának Munkaerő-piaci követelmények – munkáltatói vélemények c. fejezetében.
„A felsőfokú szakképzés már a Phare program fejlesztési munkáinak közepette is, és az
óta is a viták kereszttüzében áll. A viták elsősorban a kettős célrendszerű képzés mindkét
céljának külön-külön is teljesülő eredményét kérdőjelezik meg, továbbá a kettős jogviszonyból eredő működési, feladat-ellátási tevékenységek folyamatos problémáival foglalkoznak. A viták egy része a képzések tartalmával is összefügg. A kamara, a munkáltatók, a
munkáltatói szervezetek által is megfogalmazott kritikák elsősorban a munkaerőpiac elvárás-rendszere és a tényleges kimeneti kompetenciák eltéréseit vetik fel, a képzés, és elsősorban a gyakorlati alkalmazási készség hiányosságaiban látják a problémákat.
A probléma az, hogy nem volt eredményes a keresett és a munkaerőpiac szempontjából is jó képzések megismertetése és elfogadtatása, pedig lenne erre elegendő jó példa.
További hátrányt jelent az is, hogy nem sikerült megvalósítani hatékony és eredményes
kommunikációt a munkaadók irányába. Ennek hiányában a legfontosabb szereplők – a
munkáltatók és szervezeteik, a kamarák, intézmények nem ismerik sem a képzéseket,
sem pedig az eredményeket. Olyan vélemények fogalmazódnak meg (negatív példákat
emlegetve), amelyek nem jellemzői e képzéseknek. A kiragadott negatív példák alapján
negatív sztereotípiák terjedtek el, amelyeket az emberek ismételgetnek, általában saját
tapasztalat hiányában.
Sokan tehát úgy mondanak véleményt, hogy nem ismerik sem a képzések tartalmát,
sem a képzésből kikerült fiatalok kompetenciáit. A képzést ma is sokan nevezik a
’nulladik’ évfolyamnak, a felsőoktatás előszobájának, fél-felsőfokú képzésnek. Ezek a jelzők félreérthetőek, és a közvéleményt, a szülőket és diákokat egyaránt rossz irányba befolyásolják.”26
A felsőfokú szakképzést választók motivációjával és pályakövetésével kapcsolatban is
kevés kutatást találunk. Ezek közül meg kell említenünk Fehérvári Anikó munkáját,
amely a pályakövetés vizsgálatáról és a jelentkezők motivációjáról szól.
„A vizsgálat eredményeiből kiderült, hogy sokkal kevesebben maradnak benn a képzési rendszerben második évben, mint az első évben, és még kevesebben vannak azok,
akik oklevelet is szereznek. Hét év adatai alapján az első évben belépők mindössze 30-40
százaléka szerez oklevelet a képzés végén. Az interjúalanyok válaszaiból az is kiderül,
hogy a tanulók jelentős része meghiúsult felsőoktatási tanulmánya miatt került a felsőfokú szakképzésbe.
A motiváció hátterét kutatva megállapították, hogy egy olyan társadalmi réteg is van,
amelyik nem engedheti meg magának a hosszabb felsőoktatási tanulmányokat, vagy
nem is akar diplomát szerezni, ezért választja a felsőfokú szakképzést. Rájuk elsősorban

26. Sediviné, 2008:28-30.

36

SZAKKÉPZÉSI SZEMLE XXIX. ÉVFOLYAM 2014/2

a szakmatudatosság jellemző, vagyis mindenképpen olyan szakmát választanak, amelyben elhelyezkedést, ’gyors pénzkeresést’ remélnek.
– Nem gondoltál arra, hogy főiskolára menjél?
– A kkor nagyon nem. Egyetem ellenes voltam. Mindenképpen hamar megtanulni valamit, és elmenni dolgozni, mert én pénzt akartam keresni.”27
Egy összetettebb társadalmi háttér és motiváció vizsgálatról írt egy szerzői hármas 2002ben megjelenő Az ismeretlen szakképzés című kiadványban. Ebben a tanulmányban olvashatunk a rekrutáció nemek szerinti megoszlásáról, a területi mobilitásról, a szülői háttérről, a
család anyagi és társadalmi helyzetéről, az iskolai előzményekről és a hallgatói értékelésről is.28
Az AIFSZ társadalmi-gazdasági integrációjáról szóló tanulmányt készített Polónyi
István, amely egy OKI kiadványában jelent meg és nagyon fontos adatok és összefüggések elemző bemutatóján keresztül szerezhetünk ismereteket a mi felsőfokú szakképzésünk jellemzőiről. Mindenek előtt egy nemzetközi (elsősorban az OECD) összehasonlítási kontextusban helyezi el ezt a képzést, világít rá a post secondary képzésünk alacsony
arányára, a vertikális szerkezeten belül. Az oktatáspolitikai erőtérről szóló fejezetben az
akadályozó tényezőket, a szereplők motivációit mutatja be.29
Sajátos helyet és szerepet tölt be az FSZ kutatás és fejlesztés területén az a szakképzés
– pedagógiai kísérlet, amely megalapozta a vertikális modularizáció modelljét.
Sopronban adott volt a lehetőség, hogy az egyetemen tanuló mérnöktanár hallgatók és a
Handler Nándor Bázis30 Szakképző Iskolában asztalos, valamint a termelésszervező asszisztens (FSZ) tanulók együtt oldjanak meg egy konkrét feladatot. Ez pedig egy univerzális irodai
asztal elkészítése volt. A kísérlet során megfigyeltük az együtt dolgozó tanulói team szakmai
kommunikációját (szakmai rajzok olvasása, értelmezése, szakmai nyelvhasználat), valamint
a termelési viszonyokban betöltendő szerepeik (mérnök, művezető, szakmunkás stb.) tevékenységeit. A tevékenység kontaktometriás felvételével, valamint videofilm készítésének a
módszerével végeztük megfigyeléseinket és összegeztük eredményeinket.
A kísérlet célja annak feltárása volt, hogy a faipari szakterület különböző kvalifikációs szintjeire készülő asztalos szakmunkás, faipari szakközépiskolás, faipari termelésszervező és faipari mérnök tanulók, illetve hallgatók hogyan tudnak team-munkában
megoldani egy konkrét feladatot.
A kísérlet során vizsgáltuk a leendő munkakörökre készülők szerepeit, tevékenységrendszerét, illetve az ehhez kapcsolódó szakmai kommunikáció (szaknyelv, műszaki
rajz, kooperatív tanulás) megnyilvánulásait, tartalmi összetevőit, illetve az ehhez kötődő
képességeket. Vizsgáltuk a problémamegoldó gondolkodást, valamint a munkavégzés
időbeli megosztásához tartozó minőségi differenciálódást. Mindezen vizsgálatok/megfigyelések alapján a hipotéziseink igazolása/cáfolása alapján megkerestük az összes kvalifikációs szinthez (szakmunkás, technikus, termelésszervező, mérnök) tartozó közös
gyakorlati modul elemeket (a magot). A kísérlet eredményei között említhetjük többek
között, hogy a műszaki rajz készítése és olvasása a szakmunkásnak, a technikusnak és a
27. Fehérvári, 2002:126.
28. Hrubos I., Konczné R.T, és Veroszta Zs., 2002:40–84.
29. Polónyi, 2002.
30. Bázis A faipar területén az FSZ képzésben résztvevő Szakközépiskolák egy Bázis iskolai hálózatot hoztak létre az NYME
Faipari Mérnöki Karával együttműködve, amelyben 8 iskola vett részt az ország minden területéről.
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mérnöknek egyaránt fontos tevékenysége volt, valamint, hogy a kísérlet tovább fejlesztette a kooperatív tanulás képességeit.31
Az elvi-elméleti összefüggésekről először a Németországban kifejlesztett MES,32
majd MEQ33 modellek tanulmányozása kapcsán hallottam Hamburgban egy Nemzetközi Szakképzés-pedagógiai Kutatószeminárium keretében, melyet Prof. Dr. Helmut Nölker
akadémikus és Prof. Dr. Günter Spreth vezettek. Ezen a DAAD kutatószemináriumon
ismertettem a szakképzés-pedagógiai kísérletünket és az eredményeiből kifejlesztett vertikális modularizáció elvét.34 Ennek lényege a következő:
A Szakmaszerkezet általános modellje a szakmai területek és a kvalifikációk mentén
rendezi el a képesítéseket. A megvalósuló szakmai képzési programok döntő mértékben
csak az azonos kvalifikáció szintjén lévő szakmák/szakok tananyagát próbálják modulokban elrendezni. Ugyanakkor a technikai fejlődés egyre inkább azt kívánja, hogy egyszerre több kvalifikációs szint tananyagát is átfogja a tervezés menete. Így született meg
a vertikális modularizáció elve.
IV. táblázat. Az információgyűjtés módja a munkaerőpiaci hasznosulásról. A középfokú szakképzési programok becsült aránya, melynek kimenetéről adatgyűjtés folyik az egyes országokban.
Rendszeres munkaerőpiaci felmérés
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Forrás: Mártonfi, 2008
Jelmagyarázat: A középfokú szakképzési programok becsült aránya: -0%, +1–25%, ++26–50%,
+++51–75%, ++++76–100%

31. Lükő, 2005.
32. MES Modules of Employable Skills.
33. MEQ Modules of Employable Qualification.
34. Lükő, 2001.; Uő. 2002.
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Az UNI-Hamburg-InWent és az NYME által kifejlesztett modellt használták fel a különböző dél-kelet és észak-kelet európai ország nemzetközi projektjeiben, valamint az ILO ROAS35
támogatásával az iraki tanárok számára Sopronban megtartott tanár továbbképzésen.36
Minden képzésnél alapvető fontosságú kérdés a munkaerő-piaci hasznosulás. Ez nem
egyszerűen az érintettek tájékoztatását, hanem az oktatási rendszer átalakítását, a szakképzés-politikát támogató elemeket is célozza. Az adatgyűjtés, adatbázis-építés és -elemzés, a
pályakövető rendszer, egy longitudinális vizsgálat működtetése mind pénzbe kerül, ami
bevezetésük előtt költséghatékonysági becsléseket igényel.
Az egyes országok különböző módon gyűjtenek adatokat a szakképzés munkaerőpiaci következményeiről, amint azt a IV. táblázat mutatja.37
A Magyarországra vonatkozó adatok önmagukért beszélnek, ugyanakkor meglepő,
hogy Németországban is csupán a népszámláláskor szereznek információt.

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS ÉS BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE
Nem csak hatalmi, politikai, hanem szakmapolitikai szempontból is megérett a felsőfokú szakképzés az átalakításra az ezredforduló utáni első évtized végén. A csaknem másfél évtizedes tapasztalat alapján a változtatás lényeges iránya, szempontjai körvonalazódtak. Az egyik ilyen fontos szempont lett, hogy választódjon le az OKJ rendszeréről ez
a képzés, ami azzal is párosul, hogy csak felsőfokú oktatási intézményben folytathatnak
ilyen képzéseket. A másik cél az, hogy a felsőoktatásban a rövid ciklusú képzésben résztvevők aránya növekedjen. A gazdaság számára használható gyakorlati tudással rendelkező, de a felsőfokú tanulmányok folytatását is lehetővé tevő rendszer jöjjön létre. Mindezt az előkészítés és bevezetés fázisában a következő törvényi és szakmai anyag
kidolgozási háttere biztosítja:
A Kormány 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a felsőoktatási szakképzésről és a
felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről címmel kiadott
dokumentumban rögzítik többek között:
1. A
 képzés ISCED besorolását (ISCED 5),
2. a felsőoktatási szakképzés rendjét, a képzés szerkezetét, a szakmai követelmények
meghatározását,
3. a felsőoktatási szakképzés indításának eljárási rendjét, szakjegyzékbe történő felvételét,
4. F
 elsőoktatási szakképzés indítását a felsőoktatási intézményben,
5. a szakmai gyakorlatot, az együttműködési megállapodás feltételeit és tartalmát
6. szakmai gyakorlaton hallgatói munkaszerződés alapján történő hallgatói munkavégzés feltételeit, a hallgatói munkaszerződés tartalmát
7. az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott emelt szintű szakképesítés felsőoktatási tanulmányokban történő elismerését.
Az új FSZ szakosodási jegyzékét a meglévő felsőoktatási szakregiszter 15 képesítési területéhez igazítva alakították ki. Ez egyfelől kézenfekvő, másrészt aggályokra adhat okot,
hiszen előbb-utóbb sor kerül a túlméretezett BA/BSc és MA/MSc képesítések számának és
35. ILO ROAS International Labour Office for Regional Arab Stations.
36. Lükő, 2005.; Uő. 2006a.; Uő. 2006b.; Uő. 2011.
37. Mártonfi, 2009a:82.
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szerkezetének az átalakítására, s akkor ismét át kell alakítani a felsőoktatási szakképzés
szakosodási rendszerét. Talán együtt is el lehetett volna ezt végezni, s akkor megvalósult
volna, hogy az azonos szakterületekhez tartozó valamennyi kvalifikációs szint vizsgálat alá
kerüljön, hogy az egymásra épülés megvalósuljon a KKK-k és a képzési programok kidolgozásában. Ennek hiányában készült el a szakosodás jegyzék tervezete, amelynek a lényegét, filozófiáját és néhány példáját mutatom be a továbbiakban. A NEFMI, illetve az EMMI
megbízásából Madarász Sándor készítette ezt az anyagot, és mutatta be több fórumon is.38
A 2012/2013. tanévben indítható, OKJ szerinti (55 kezdő kódszámú) felsőfokú szakképesítéseket a jövőbeli megfeleltetés és beszámíthatóság érdekében besoroltuk a felsőoktatási alapképzési területekre. A besorolás a 15 képzési terület figyelembe vételével, képzési ág, és képzési
szak alábontásban történt meg. A képzési szak, képzési szakirány szerinti további felosztást is
megtettük ott, ahol szükségesnek látszott a további specializáció.
A felsőoktatási szakképzésben szerezhető szakmai végzettség elnevezése felsőfokú
asszisztens szótaggal bővítve minden esetben azonos a hozzá tartozó alapképzési szakon
megszerezhető szakmai végzettség megnevezésével. Amennyiben adott szakon több
szakirány is létezik, úgy a megnevezéskor (az oklevélben) fel kell tüntetni a szakirányt is.

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEIRŐL
Pedagógiai szempontból egyik fontos és meghatározó dokumentum a képzési követelmények meghatározása. Az új típusú FSZ képzés követelményrendszere alapvetően az
oktatás szerkezetéhez igazodóan, és azon túl mutatva egy közös modul követelményrendszerét és a konkrét szakképesítés követelményrendszerét tartalmazza. Előbbinek a
szerkezeti felépítésében négy terület és két szint jelenik meg.
V. táblázat. Az FSZ közös moduljainak a követelményrendszere.
A közös modul ismeretei

Szintjei és területei

Munkaerő-piaci ismeretek

a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
b) a szakmai követelmény:

Idegen nyelvi alapszintű ismeretek

a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
b) a szakmai követelmény:

Szakmai és pénzügyi információ
feldolgozási alapismeretek

a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
b) a szakmai követelmény:

Kommunikációs ismeretek

a) főbb kompetenciák, szakmai készségek:
b) a szakmai követelmény:

Forrás: saját szerkesztés.

Ez a konstrukció nagyon jól szolgálja a közös modulok elsajátítását, illetve ezen keresztül jól megalapozza az egyes szakok tananyag feldolgozását, egyfajta egyöntetűséget biztosít mind a négy fontos alapterület ismereteinek. Olyan alapvetően fontos részek jelennek
ezekben meg, mint például az álláskeresési technikák, a szakmai érvelések, kapcsolatépítés
és kapcsolattartás a különböző szervezetekkel, az idegen nyelven történő alapszintű kommunikáció, aktuális jogi és eljárási szabályok az EU államaiban történő munkavállalások38. Madarász, 2012.
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hoz. A leegyszerűsített követelményszintek megadása nem túl szerencsés, mert a főbb
kompetenciák és szakmai készségek rész-egész viszonyaként is értelmezhetőek, a szakmai
követelmény kategória pedig zavaró (is) lehet.
Örvendetes, hogy végre megjelenik a KKK készítéséhez kiadott segédletben az egymásra épülő ISCED szintek szerinti kompetencia összetevők leírása. Három ISCED
szinthez hat, a képzésben elsajátított kompetencia összetevőt rendeztek mátrixba: (1) tudás, (2) jártasság a megértés és a felismerés terén, (3) jártasság (készség, szakértelem,
rutin) a gyakorlatban, (4) jártasság (készség, szakértelem, rutin) szociális területen (5)
önállóság, (6) felelősség. A 6. táblázat ennek a mátrixnak egy részét mutatja be.
VI.táblázat. Az FSZ KKK készítéséhez kiadott segédlet.
Kompetencia összetevők és azok leírása
ISCED szint →

ISCED 4. szint
postsecundary képzés

ISCED 5. szint
felsőoktatási képzés

ISCED 6. szint
BA, BSc képzés

Tudás
(ismeretek,
tapasztalat)

Tényszerű és elméleti isTényszerű és elméleti ismereteket megért, ismer,
Tényszerű és elméleti ismereteket megért, ismer
analizál és szintetizál a tumereteket megért, ismer és
és értékel a tudomány hadomány határ
területi tuanalizál, munka és tanulátárterületi tudatosságára
datosságára emelve, munsi körülmények között.
emelve, munka és tanulási
ka és tanulási körülmények
körülmények között.
között.

Jártasság
(készség,
szakértelem,
rutin)
a megértés, és a
felismerés terén

Egyszerű absztrakt logikai
gondolkodás (amely szükséges a releváns információk kiválasztásához és alkalmazásához a komplex
speciális feladatsorozatok
végrehajtásának folyamatában) változó feltételek
mellett.

Egyszerű absztrakt kreatív
Absztrakt logikai gondolgondolkodás (amely az
kodás, innováció (amely az
absztrakt problémák megabsztrakt problémák megoldásának generálásához
oldásának generálásához
szükséges) részben előre
szükséges) előre nem láthanem látható feltételek meltó feltételek mellett.
lett.

Forrás: Madarász, 2012.

A kompetenciák leírásában az egyes kompetenciaelemeknél jól megkülönböztethetők
a szintenkénti követelmények, amelyek legtöbbször egy-egy tevékenység minőségében
különböznek egymástól. A tudás kompetencia összetevőnél például a szakközépiskolát
végzett „ismer és analizál munka és tanulási körülmények között, az FSZ végzettségű
analizál és szintetizál, a BA/BSc diplomás ismer és értékel a tudomány határterületi tudatosságára emelve, munka és tanulási körülmények között.” Ebben a megfogalmazásban
nem értelmezhető a „tudomány határterületi tudatosságára emelve” szövegrész. Ugyanakkor a jártasságnál pedig a „változó”, a „részben előre nem látható” és az „előre látható
feltételek mellett” fokozatok jól differenciálnak. Mindezekkel együtt ez a fajta kategorizálás és vertikális modularizáció elvét megvalósító tervezési metódus segíti az újszerű, felelősségteljesebb szakmákat áttekintő, szerves egységben megvalósuló gondolkodást.
A 9/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti
követelményeiről olvashatunk, amely a közös és a szakterületek szerinti követelményeket
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tartalmazza. Az első, vagyis az általános, közös modulokhoz kapcsolódó részben négy területhez kapcsolódó ismeret és kompetencia köröket találunk: (munkaerő-piaci ismeretek,
idegen nyelvi alapszintű ismeretek, szakmai és pénzügyi információfeldolgozási alapismeretek, kommunikációs ismeretek) Ezek belső tartalmi részelemei egy logikus tananyagrendszert, illetve követelmény területeket tükröznek, hasznos és jó felhasználást biztosítanak. A második, szakterületi részben szakképzettségenként 10 pontban gyűjtötték össze
a szakindításokhoz és a képzéshez felhasználható információkat. A XIV Képzési terület
közül számos területen nincs felsőoktatási szakképzés a szakjegyzékben (például művészetközvetítés, természettudomány, sporttudomány). A felsőoktatási szakképzés jegyzékbeli elnevezése igazodik az alapképzés (BA/BSc) elnevezésben szereplő megnevezésekhez.
A mérnököknél például anyagmérnöki felsőoktatási szakképzés, környezetgazdálkodási
mérnök felsőoktatási szakképzés. Megfigyelhető, hogy a szakok között legnagyobb létszámmal az agrárterület képviselteti magát, a műszaki területen mindösszesen négy szak
van, ezeket hirdetik meg az adott szakterületeken érdekelt egyetemek, főiskolák.
Meghatározóan fontos szerepe volt/van ezen oktatási forma esetében is a minőségbiztosítást garantáló állami szervezetnek, a MAB-nak. A KKK rendeletek megjelenése
után tömegesen kaptak szakindítási kérvényeket, amelyek elbírálására rendkívül kevés
idő volt, és egyenetlen megoszlású volt a kidolgozás, a színvonal. Az ebbéli tapasztalataikat meg is osztották a honlapukon. (Felsőoktatási szakképzési szakok (FSZ) MAB véleményezése 2013. január 11-én). Ebből idézünk néhány részt:
1. „A MAB az FSZ indítások 2012. december – 2013. januári véleményezésével lényegében lehetetlen feladatot vállalt el és próbált meg személyenként és szervezetileg is önfeláldozó munkával megoldani. A 233 beadvány az előzetesen vártnál lényegesen több
volt, így mennyiségénél fogva is szokatlanul nagy feladat elé állította a Bizottságot.
Kérdés, hogy egyáltalában szabad volt-e felvállalni ezt a feladatot – az a tény azonban,
hogy törvényi szabályozás szerint 2013. szeptember 1-től a régi rendszerű felsőfokú
szakképzés már nem indítható, a rendszer egésze szempontjából elfogadhatatlan
helyzetet eredményezhetett volna, ha ezt a feladatot a MAB nem vállalja fel. Felvállaltuk és teljesítjük is, de hangsúlyozandó: ez egyszeri felvállalás volt, a MAB-ot még
egyszer nem lehet ilyen helyzetbe hozni!
4. Az FSZ kormányrendelet tervezetének véleményezésekor, 2012. nyarán a MAB véleményében nyomatékosan jelezte, hogy szakmailag alapvetően elhibázott az FSZ képzésből 75%-nyi, azaz 90 kredit beszámítása a besorolási (alap)szakba. A MAB – és
más véleményező szervezetek – érvelése nem talált meghallgatásra.
...
7. A beadványok kidolgozásán – azok tartalmát is jelentősen érintve – látszott a sietség,
a kényszerű felületesség. Majd minden beadvány magán viseli a kapkodás, a ki nem
érlelt jogszabályokhoz való alkalmazkodás kényszere és az egyértelmű definíciók hiányában különböző fogalomértelmezések okozta csapdahelyzet jegyeit. Mind tartalmi,
mind formai szempontból kirívóan alacsony színvonalú anyagokat kellett megítélnünk! Számos beadvány adathiányos volt, a MAB szakértőknek és a titkárságnak nem
kis erőfeszítésébe került az eligazodás, az adatok fellelése, értelmezése, szisztematikus
döntés-előkészítési összerendezése. Ha a MAB a szabályozásban foglalt minden követelményt következetesen érvényesített volna, egyetlen beadvány sem felelt volna meg
maradéktalanul!”
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Azt gondolom, hogy ez a néhány kiragadott gondolat és általános vélemény is jelzi,
hogy az átalakuló FSZ a bevezetés időszakában a sietség miatt számos problémát vet fel
a megvalósítás, a minőség biztosítása. Reméljük azt, hogy ez a nehézség hamarosan
megszűnik.

ÖSSZEFOGLALÁS
A másfél évtizedes múltú felsőfokú szakképzés meghonosodott, de nem elismert és
meggyökeresedett oktatási forma a hazai oktatási rendszerben. A folyamatos hallgatói
és tanulói létszámemelkedés ellenére nem éri el a felsőoktatáson belül a szakpolitika
által is kitűzött célokban megfogalmazott arányt. A kialakulásában és megszilárdulásában nagy szerepet játszott a bevezetést segítő PHARE program, a szakmai-módszertani és szervezési segítséget nyújtó AIFSZ Kollégium Egyesület, a képzésben érdekelt
középiskolák és felsőoktatási intézmények. A munkaerőpiac részéről kezdettől fogva
nagy bizalmatlanság, negatív hozzáállás volt a jellemző, aminek hangot is adtak, befolyásolták a szülők, tanulók/hallgatók választását, jelentkezését. A kutatások egy része
ennek a képzésnek a sajátosságait, társadalmi-gazdasági relevanciáit vizsgálta elsősorban a hallgatók, a képző helyek körében a társadalmi körülmények, a motiváció és az
elégedettség terén.
A felsőfokú szakképzés egyik pedagógiai alapját a képesítési és foglalkozási jegyzékek
rendszerében elfoglalt (besorolt) helye, az oktatási rendszeren belüli sajátos státusza és
viszonya jelenti. Ennek a kérdéskörnek a tudományos-szakmai alapjait, nemzetközi viszonylatait több kutatásból leszűrhetően bemutattuk. A különböző kontinentális, nemzeti standardizált jegyzékek (ISCO, ISCED, OKJ, FEOR, NVQ) és keretek (EKKR,
NKKR) egyre finomodó és rugalmasabb keretet, illetve pozíciót jelöltek ki a felsőfokú
szakképzésnek, segítve ezzel az átjárhatóságot képesítési szintek, iskolafokozatok, oktatási rendszerek között.
Ami a valóságban történik a képzés során, az nem teljesen felel meg a munkaerőpiac
elvárásainak, igényeinek. A kutatások egy része ezt feltárta, de a mélyebb okokat nem
mindig fedezhetjük fel. Hiányoznak azok a vizsgálatok, amelyek a gazdaság szerkezetéből, a cégek tevékenységi profiljából és méretéből eredő tényezőket tárhatnák fel. Nagy
szükség lenne ezekre a kutatásokra, hogy pontosabb és tudományosan is megalapozottabb legyen a kompetenciák és a modulok meghatározása.
A reformra érett felsőfokú szakképzés kizárólag a felsőoktatás keretében, az
ISCED 5 szintkód alatt - egészen pontosan az 55 kategória alatti programokban - alakul át felsőoktatási szakképzéssé. A törvényi szabályozások sok tekintetben megnyugtatóan rendezik a célokhoz igazodó képzési profilt, a gyakorlati oktatás hangsúlyosabbá tételét és a kompetencia rendszert illetően, ugyanakkor a konkrét törvényi
szabályozásban, rendeletekben megjelent elemek nem kellő körültekintést is hordoznak. Az igazi nagy kérdés, hogy a gazdaság szereplői hogyan viszonyulnak az átalakult FSZ-hez, mennyiben segítik, vagy gátolják a sikeres szervesülést, a megerősödést. Mindezek a kérdések a nevelés- és oktatáskutatók számára is adnak kutatási
terepet, különösen felértékelődik a HERA Szakképzés és Foglalkoztatás Szakosztályának a szerepe.
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Fehérvári Anikó – Kenyeres Attila

A MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK
EGYESÜLETE (HERA)
A HERA CÉLJAI
A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Szövetsége, a HERA (Hungarian Educational
Research Association) 2011-ben alakult az EERA (European Educational Research
Association) magyar tagszervezeteként. A civilszervezet elsődleges célja, hogy hálózatba
szervezze a hazai nevelés- és oktatáskutatás résztvevőit, a tudományterület iránt érdeklődőket, valamint bővítse a magyarországi oktatás- és neveléskutatás nemzetközi kapcsolatrendszerét. A HERA Egyesület további céljai, hogy szakmai részvételt biztosítson a
hazai és nemzetközi tudományos hálózatokban; hazai és nemzetközi neveléstudományi
kutatásokat folytatasson, azokat támogassa; fórumot biztosítson a neveléstudományok
művelőinek; tudományos, szakmai véleményt nyilvánítson az oktatásügy kérdéseiben;
tudományos kiadványokat szerkesszen, azokat szakmailag támogassa; szakmai konferenciákat, képzéseket és egyéb rendezvényeket szervezzen.
HERA a tevékenységei során kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének biztosítását, képzésük, foglalkoztatásuk elősegítését. Törekszik a koherens magyar felsőoktatás-filozófia és -modell kialakítására, a felsőoktatás és a
közoktatás partneri viszonyára. Az egyesület a magyar kapcsolatrendszer hálózatszerű
működtetése mellett a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal is kapcsolatokat épít, emellett nemzetközi szervezeti tagságokat
létesít európai és Európán túli hasonló célú szervezetekkel.

TAGSZERVEZETEK ÉS SZAKOSZTÁLYOK
A HERA jelenleg nyolc tagszervezettel rendelkezik az alábbi intézményekben: a Szegedi
Tudományegyetemen, a Debreceni Egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen, az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben, a Kaposvári
Egyetemen, a Kodolányi János Főiskolán, a Nyíregyházi Főiskolán.
A szervezetnek számos szakterületen működik szakosztálya, melyek száma folyamatosan bővül. A HERA Állampolgári Nevelés és Oktatási jogok Szakosztály az állampolgári nevelés, az állampolgári kompetenciák oktatási és nevelési környezetben való érvényesülését, a gyermek és ifjúsági jogok érvényesülését kutatja.
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A HERA Felsőoktatás-kutató Szakosztály elsősorban kutatók közötti tapasztalatcserét valósít meg, elemzi a felsőoktatás változásait és problémáit, valamint tudományos
kutatási és fejlesztési programokat valósít meg.
A HERA Gyermekvédelem és Szociálpedagógia Szakosztály kutatási és konzultációs
fórumot biztosít azoknak a szakembereknek, akik a gyermek- és ifjúságvédelem tématerületén kutatási, fejlesztési tevékenységet folytatnak.
A HERA Katonapedagógia Szakosztály célja, hogy megismerje és kutassa a katonai,
honvédelmi, hazafias nevelés helyzetét, közzétegye a kutatási tapasztalatokat. Arra törekszik, hogy összehangolja a magyar hazafias neveléssel foglalkozó kutatásokat.
A HERA Közoktatási Szakosztály elősegíti a közoktatás, köznevelés területét kutatók
tapasztalatcseréjét, kapcsolatot tart a közoktatással foglalkozó szakmai szervezetekkel,
nyomon követi a közoktatási folyamatokat.
A HERA Oktatásszociológia Szakosztály a tanulás és tanítás szociológiai problémáit
vizsgáló kutatók számára teremt közös gondolkodási és kutatási fórumot. Célja a hazai tudományos közbeszéd ösztönzése a magyar és kelet-európai tanulási-tanítási helyzetekről.
A HERA Romológia Szakosztály célja, hogy megismerje és kutassa a cigányság és
más, iskolázási hátrányban lévő népcsoportok magyarországi és nemzetközi helyzetét,
összehangolja a hazai és részben a nemzetközi romológiai kutatásokat.
A HERA Sportpedagógia Szakosztály lehetőséget nyújt olyan kutatók együttműködésére, akik célul tűzték ki a sport és testnevelés, sportolók, testnevelők és edzők, sportintézmények, sportpolitikák stb. pedagógiai és szociológiai vizsgálatát.
A HERA Tantervkutató Szakosztály összefogja a különféle helyi és központi tantervek kutatásával foglalkozó szakemberek munkáját, tapasztalatcserét valósít meg a tantervkutatók között.
A HERA Felnőttkori és Közösségi Tanulás Szakosztály célja, hogy a tanulás közösségi
formáit kutassa elsősorban a felnőttek, tágabb értelemben azonban minden korosztály
körében, valamint vizsgálja a felnőttkori tanulás szakképzésen kívüli, általános területeit.
Részletesebben szólunk a HERA Szakképzés és Foglalkoztatás Szakosztályról, amelynek célja a szakképzés és a foglalkoztatás, valamint ennek társadalmi összefüggéseit
vizsgálni kívánó kutatók és kutató műhelyek hálózatba szervezésének elősegítése, a kutatási eredmények terjesztése és megvitatása. A felhalmozott tudások, kutatási eredmények ismertetésén túl, az újvizsgálati irányok meghatározása és közös kutatások megvalósítása is cél.
Ehhez igazodva interdiszciplináris szemléletre törekszik, ennek megfelelően mind a
kutatásokban, mind az együttműködésekben a különböző társtudományok nézőpontját
is meg kívánja jeleníteni. Ezt a szemléletmódot nem csupán a kutatási témákban igyekszik megvalósítani, vagyis nem kizárólag szakképzési témákkal foglalkozik, hanem azok
más rendszerekhez (például közoktatás, a munka világa) való kapcsolódását is vizsgálja.
A szakosztály kutatási témái között kitüntetett szerepet kapnak a különböző szakképzési és foglalkoztatáspolitikai beavatkozások ex ante és ex post hatásvizsgálatai, monitorozása és értékelése. Fontosnak tartjuk még a szakképzés és a foglalkoztatás szervezetrendszerének, a képzések tartalmának, a standardizált jegyzékek, keretek összehasonlító
(nemzetközi) vizsgálatát is.
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TEVÉKENYSÉGEK
Konferenciák szervezése
HUCER (Hungarian Conference on Educational Research) évente megrendezett nemzetközi tudományos konferencia. Ezen a neveléstudományi kutatások aktuális eredményeit mutatják be. A konferencia célja tudományos dialógusok folytatása a nevelés és
oktatás területén, aktuális jelenségek vizsgálatáról, vagy történeti kutatásról. A HUCER
lehetőséget nyújt a neveléstudományi kutatásokkal foglalkozó szakembereknek, PhDhallgatóknak kutatási eredményeik bemutatására, megvitatására is.
Díjak
Báthory Zoltán-emlékérem: az oktatáskutatás szakterületen végzett munkájukkal kimagasló teljesítményt nyújtott szakembereknek ítélik oda. Az emlékérmet a szakma legrangosabb hazai konferenciáján az Országos Neveléstudományi Konferencián (ONK) adják
át ünnepélyes keretek között. Az első díjat Nagy József kapta Egerben, 2013. november
8-án. Ugyanakkor két másik díjat is kioszt a HERA, a „HERA legolvasottabb közleménye” és „A legjobb nevelés- és oktatáskutatási mű” elismeréseket 3 éve adják át évente a
HUCER konferencia keretében.
Folyóirat megjelentetése
A HERJ (Hungarian Educational Research Journal) a HERA hivatalos, angol nyelvű
nemzetközi folyóirata, amelyben nemzetközi publikációs lehetőséget biztosít a nevelésés oktatáskutatók számára. Az írások főképp az európai nevelés és oktatás területére
koncentrálnak. A lap szívesen fogad felmérésekről szóló beszámolókat, összehasonlító,
tapasztalati és történelmi, valamint elméleti, ugyanakkor mind kvantitatív, mind kvalitatív szemléletű tanulmányokat. A folyóirat lektorált, akadémiai és tudományos írásokat
közöl, kizárólag angol nyelven. A lapnak évente négy száma jelenik meg (márciusban,
júniusban, októberben és decemberben) online és nyomtatott formátumban. 2014-től
egy-egy szakosztály készít súlyponti számokat a folyóiratban.
A HERA honlapja: www.hera.org.hu (acc. 2014. 06. 04. 13:04)
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Kálmán Anikó – Cseszka Éva

A MELLEARN EGYESÜLET AZ ÉLETHOSSZIG
TARTÓ TANULÁS TÁMOGATÁSÁÉRT
A MELLearN Egyesület az első és egyetlen magyar felsőoktatási hálózat az életen át
tartó tanulás és felnőttoktatás témakörében, amely országos lefedettséget biztosít a jelenlegi 19 tagintézményén keresztül. „Verseny helyett együttműködést” jelent a felsőoktatási intézmények között, mivel a tagintézmények megismerik egymás működését
a folyamatos együttműködés és országjárás (a rendezvények más-más intézményekben
kerültek megszervezésre) során, amely elősegíti az intézmények közötti egyeztetést és
a jó gyakorlatok terjedését. Az Egyesület küldetése az élethosszig tartó tanulás eszméjének terjesztése, ahogy Prof. Dr. Besenyei Lajos (Memorandum 2008) megfogalmazta:
„Az egész életen át tartó tanulás nemzeti stratégiájának megújításában fontos szerepet
kell játszani a felsőoktatási intézményeknek, az azokat e területen átfogó egyesületnek
(MELLearN).”1

AZ EGYESÜLET MEGALAKULÁSA ÉS CÉLJAI
A MELLearN Hálózatot (Magyar Egyetemi Lifelong Learning Network) 12 magyar felsőoktatási intézmény 2002. október 19-én hozta létre hivatalosan. A bejegyzett magyar
felsőoktatási hálózat a nemzetközi EULLearN Hálózat (European University Lifelong
Learning Network) magyarországi tagjaként működik. Ez a nonformális, rugalmas felépítésű hálózati rendszerrel bíró szervezet közhasznú nevelési, oktatási, kutatási és egyéb
tudományos tevékenységeket kezdeményez és koordinál, elsőként és egyedi működéssel
magyarországi hálózatként a felsőoktatást segítve az életen át tartó tanulás és a felnőttképzés területén.
Az egyesület bevételi forrásai elsősorban a tagdíjakból, a rendezvények bevételeiből,
a pártoló tagok anyagi támogatásaiból, a pályázatokon elnyert támogatásokból és a gazdasági vállalkozások árbevételeiből származnak.
Az Egyesület megalakulásakor a 2003-as küldetésnyilatkozatában az európai
Memorandumban kinyilvánított elvek és elvárások megvalósítását tűzte ki célként:
„Az egész életen át tartó tanulás nemzeti stratégiájának megújításában fontos szere-

1. Besenyei, 2008.

KÁLMÁN ANIKÓ – CSESZKA ÉVA: A MELLEARN EGYESÜLET AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS…

49

pet kell játszani a felsőoktatási intézményeknek, az azokat e területen átfogó egyesületnek (MELLearN). Hangsúlyozni kell hogy e tekintetben szemléletváltozásra van
szükség a felsőoktatási intézményekben, az életen át tartó tanulás kérdése az egyetemi képzés egyik fő területe kell hogy legyen,”2 s melyet az EUA LLL Kartájának 10
pontja alapján, 2009-ben újrafogalmazott: „Partnerek bevonásával tanácsadó és
képzési rendszert működtet, segítve a felsőoktatási intézményeket a felnőttképzési
feladatok sikeres megvalósításában, az ezt szolgáló folyamatos szakmai, szervezeti,
módszertani és humán erőforrás fejlesztésében,” segítve az átalakuló felsőoktatási
stratégia kialakítását.
Az élethosszig tartó tanulás minél szélesebb körben való megvitatása és terjesztése
érdekében célként jelölte meg, hogy konferenciákat szervez az életen át tartó tanulás aktuális kérdéseinek és feladatainak a megvitatására a tagintézmények és más felsőoktatási
intézmények képviselőinek részvételével, együttműködik a Magyar Rektori Konferenciával az életen át tartó tanulás területén a nemzeti stratégián belül a felsőoktatási intézményeket érintő fejlesztési elképzelések kidolgozásában, valamint együttműködési
megállapodást köt a Duna-menti Rektori Konferenciával (DRC) a környező országok
felsőoktatási intézményeinek az életen át tartó tanulás területén meglévő élenjáró gyakorlat megismerése érdekében.
A stratégiai célok keretein belül minden évre konkrét akciótervet határoz meg,
amelyben a Tanácsadó Testület, a partnerek, a munkabizottságok és kutatási eredmények alapján legfontosabb néhány akcióra koncentrál. Évente legalább egy konferenciát
szervez, ahol az adott évi akcióprogramhoz kötődő elméleti és gyakorlati problémák
megvitatása történik megvalósítható javaslatok megfogalmazásának igényével. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében hálózatként működik. Évente egyszer beszámol
a Közgyűlésnek a stratégia és az adott évi akcióprogram végrehajtásáról.3

AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE
Az Egyesület szakértői gárdát formált a közös tevékenységekhez, amely lehetőséget biztosít a szakmai együttműködésben az anyagok, projektek kidolgozásában, felmérések
elkészítésében (5 kutatás), rendezvények megszervezésében (összesen 18 szakmai képzés,
workshop és konferencia megrendezése).
2003 tavaszán kezdték meg működésüket az egyesület munkacsoportjai: Stratégiai
munkacsoport I–II. (később egybeolvadtak), Módszertani munkacsoport, Hazai együttműködés munkacsoport, Jogszabályi munkacsoport, Távoktatási tananyag és keretrendszer minőségbiztosítás munkacsoport, amelyek a későbbiekben a projektekhez kapcsolódó szervezeti formába szerveződtek át. 2010-ben az új stratégiához kapcsolódó akciótervhez
a résztvevők új munkacsoportok megalakulását javasolták, így létrejött az oktatási és
disszeminációs munkacsoport, a kutatási és pályázati munkacsoport, valamint a stratégiai és érdekképviseleti munkacsoport.4
2. Besenyei, 2008.
3. A MELLearN Egyesület beszámolói és dokumentumai: www.mellearn.hu (acc. 2014. 06. 04. 13:05).
4. Erdei, 2013a.
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KONFERENCIÁK
A Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2005 óta minden évben megrendezésre kerül és minden alkalommal más-más egyetemi városban szervezik
meg. A konferenciák témái mindig szorosan kötődnek az egész életen át tartó tanuláshoz, ám az aktuális hazai környezet változásaira és az EU prioritásra koncentrálva. A
megrendezett konferenciák évről évre több előadót, látogatót vonzottak maguk köré,
nem csak Magyarországról, hanem külföldről is.
Az Egyesület országos viszonylatban is kutatási potenciált jelent és nagy hangsúlyt
fektet rendezvényeinek és kiadványainak magas színvonalára. A kiadványok jelentős része két nyelven (magyar-angol) jelenik meg (eddig összesen 38 kiadvány). Az előadások
címeit áttekintve jól látszik, hogy innovatívan foglalkozik a felsőoktatást és felnőttképzést érintő kérdésekkel: például az Egyesület létrejöttekor még nem volt Felnőttoktatási
törvény Magyarországon; elsőként kezdett el foglalkozni új és aktuális témákkal: az előzetes tudás beszámításával (már 2005-ben), a képzők képzésével, korszerű tanítási-tanulási környezetekkel, IKT technológiák használatával, stb. Felnőttképzésben a multidiszciplináris szemléletet helyezi középpontba.
Többek között az intézményfejlesztési tervekbe működése eredményeként került be a
LLL fogalma. Az Egyesület ugyanakkor feladatának tekinti a magyar felnőttoktatás
helyzetének bemutatását a nemzetközi fórumokon: például 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning konferencia része volt a 2011. évi magyar Európai Uniós elnökségi programoknak. 2011 márciusában az Európai Bizottság szervezte LLL konferencián az Egyesület kétnyelvű kiadványaival jelent meg, egyedüliként képviselve a magyar
felsőoktatás Lifelong learning tevékenységek bemutatását angol nyelven is az Európa
számos országából érkező résztvevő számára.

FELMÉRÉSEK, KUTATÁSOK
A MELLearN megalakulása óta öt kutatást bonyolított le. A MELLearN tíz éves évfordulójára 2012-ben elkészült a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Iskola és a Szegedi
Tudományegyetem által készített összefoglaló tanulmány az Egyesület eddig elért eredményeiről, valamint a megszervezett konferenciákról és megjelent kiadványokról. Kutatási potenciált jelent országosan is és nagy hangsúlyt fektet a kiadványok magas színvonalára: két nyelven (magyar-angol) jelenik meg (38 kiadvány). Ezzel párhuzamosan
felmérés készült a MELLearN Egyesület tíz éves tevékenységéről a hálózat tagjainak kérdőíves vizsgálata alapján.
2004-től összehasonlító tanulmányt végzett az európai nemzeti Lifelong Learning
hálózatokról, az Oktatási Minisztérium támogatásával felmérést és elemzést készített az
Egyesület a felsőoktatás felnőttképzési gyakorlatáról, majd 2006-ban a felnőttoktatói
kompetenciák megjelenéséről a felsőoktatásban. 2012 őszén az egyes intézmények aktuális belső képzési kínálatáról, míg a 2013 tavaszán a dolgozók, oktatók képzési igényeiről
készítettek felmérést. A kutatások, felmérések lebonyolításában a tagintézmények képviselői tevékenyen részt vettek.

KÁLMÁN ANIKÓ – CSESZKA ÉVA: A MELLEARN EGYESÜLET AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS…
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NEMZETKÖZI ÉS HAZAI PROJEKTEK
A MELLearN számára fontosak a nemzetközi kapcsolatok és az együttműködések az
európai szervezetekkel (például anyagok biztosítása az EUA-nak a Trend VI felméréshez), valamint a projektekben való részvétel. Eddig összesen több mint tíz hazai és nemzetközi projektbe kapcsolódott be.5 A teljesség igénye nélkül megemlíthetjük az ALPINE
(2001–2004), a TEACh (2004–2006), a NETTLE (2004–2007), az EUGENE (2009–2012)
projekteket, amelyek mind a felnőttképzéssel, mind a tudásalapú társadalommal és az
élethosszig tartó tanulással kapcsolatosak, hazai vonatkozásban pedig a 2009–2011 között zajló TÁMOP – 4.1.2-08/2/B/KMR – A szakmai pedagógusképzést segítő szolgáltató
és kutatóhálózatok kialakítása című projektet kell kiemelnünk.

ÖSSZEGZÉS
A MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület elősegíti és támogatja a felsőoktatási intézmények illetékes tanszékeinek/intézeteinek szakmai munkáját, és lehetőséget ad számukra, hogy a tudományos konferenciáin, workshopokon, kiadványokon keresztül a legfrissebb problémákat és azok lehetséges megoldási lehetőségeit
megismerjék, mások tapasztalatain keresztül a nemzetközi és hazai jó gyakorlatok elterjedhessenek szélesebb körben is, részt vehessenek kutatási-fejlesztési projektekben, valamint bekapcsolódhassanak a nemzetközi szakmai vérkeringésbe.
Prof. Dr. Jánosi Zoltán az 5. MELLearN Konferencia Elnöki Köszöntőjében a következőkkel méltatta az egyesület munkáját: „A MELLearN teljes mozgalma ugyanakkor korántsem téziseket, definíciókat, doktrínákat fogalmaz meg, hanem elgondolkodtatni akar,
továbblépésre késztetni, erőket indukálni a korszerű tanulási cselekvésre. A MELLearN és
hátterében az ugyanerre a szellemi területre figyelő európai mozgalom nem kényszerít
tehát, hanem felismer és összefog: egy, a világban – Magyarországon is – meglévő és kikerülhetetlen folyamatot támogat, és kísérel meg orientálni. Legfőbb szerepe tehát a tanulás
harmadik évezredi feltételeinek és módozatainak javításában: a szolgálat.”6
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium felkérésére az Egyesület ügyvezető elnöke képviselte Magyarországot 2010. októberében Máltán az Európai Bizottság szervezte rendezvényen
bemutatva a MELLearN-t mint jó gyakorlatot.

FELHASZNÁLT IRODALOM
A MELLearN Egyesület beszámolói és dokumentumai (www.mellearn.hu, acc. 2014.
június 4. 13:05).
Erdei (2013a): A MELLearN Egyesület tíz éve. In: Kálmán Anikó (szerk.): Verseny és
együttműködés: az innovatív felsőoktatás/Competition and cooperation: the Innovative
5. Erdei, 2013b.
6. Jánosi, 2009.
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Higher Education, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért)
Egyesület 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia kiad
ványa/MELLearN 8th Hungarian National and International Lifelong Learning
Conference Proceedings, 2012. április 26–27., Szent István Egyetem, Gödöllő. Debrecen: MELLearn. 8–40.
Erdei (2013b): A MELLearN Egyesület tíz éves tevékenységének áttekintése a hálózati
tagok értékelése alapján. In: Kálmán Anikó (szerk.): Verseny és együttműködés: az
innovatív felsőoktatás/Competition and cooperation: the Innovative Higher Education,
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Kovács A. J. (2013): A MELLearN Hálózat (Magyar Egyetemi Lifelong Learning Network) rendezvényei. In: Kálmán Anikó (szerk.): Verseny és együttműködés: az innovatív felsőoktatás/Competition and cooperation: the Innovative Higher Education,
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Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceedings,
2012. április 26–27., Szent István Egyetem, Gödöllő. Debrecen: MELLearn. 71–85.
Besenyei L. (2008): Memorandum. In: Kálmán A. (szerk.): Felnőttképzési tapasztalatok
és lehetőségek a felsőoktatás megújításában/Adult Education Experiences and
Opportunities for the Renewal of Higher Education, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért) Egyesület 4. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong
Learning Konferencia Konferencia kiadványa/MELLearN 4th Hungarian National
and International Lifelong Learning Conference Proceedings, 2008. április 17–18.,
Nyíregyházi Főiskola. Debrecen: MELLearn. 18–19.
Jánosi Z. (2009): Elnöki köszöntő. In: Kálmán A. (szerk.): A tanulói és tudástársadalom
stratégiái, technológiái és módszerei/Strategies, Technologies and Methods in a
Learning and Knowledge Society, MELLearN (Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó
tanulásért) Egyesület 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferenciakötet /MELLearN 5th Hungarian National and International Lifelong Learning
Conference Proceedings, 2009. április 16–17., Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron. Debrecen: MELLearN. 7–10.
Veres P. (2013): Kerekasztal beszélgetés (összefoglaló). In: Kálmán A. (szerk.): Verseny és
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KITEKINTŐ

Németh Balázs

AZ OECD PIAAC VIZSGÁLAT
ELSŐ EREDMÉNYEINEK ANDRAGÓGIAI
VONATKOZÁSAI – AZ UNESCO INSTITUTE
FOR LIFELONG LEARNING GRALE2-JELEN
TÉSÉNEK HATÁSA A KÖZÉP-EURÓPAI
ORSZÁGOK FELNŐTTOKTATÁSÁRA,
A FELNŐTT-TANULÁS RÉGI-ÚJ KÉRDÉSEI
AZ OECD PIAAC VIZSGÁLAT ELSŐ EREDMÉNYEINEK
ANDRAGÓGIAI VONATKOZÁSAI
Az UNESCO és az OECD számára egyaránt lényeges a felnőttek tanulásának ügye,
noha más és más szempontok alapján. A két szervezet egyaránt átfogó, összehasonlító
elemzéseket végez a felnőttek tanulási részvételét és teljesítményét befolyásoló tényezők kapcsán. Az UNESCO mégis a társadalmilag és szakpolitikailag értelmezhető kérdéseket elemzi, míg az OECD elsősorban a tanulási teljesítményt befolyásoló konkrét
tényezőket igyekszik feltárni. Olyan ez, mintha ezen elemzések kiegészítenék egymást,
s ez valóban igaz annyiban, hogy különféle trendek és tendenciák olvashatóak ki belőlük, de különböző módon.
A felnőttképzési politika alakítóinak tudniuk kell, hogy a két szervezetnek a témához
való közeledése is eltér, ezen orientációk megmutatkoznak az elemzések témaköreiben,
kérdéseiben, szintéziseiben.
Ajánljuk az UNESCO GRALE2 elemzés és az OECD PIACC vizsgálat első eredményeivel foglalkozó írásokat mindazoknak, akik a nemzetközi felnőtt-tanulási trendeket
és azok hátterét ismerni, érteni kívánja.
Rövid elemzésünk az OECD-nek (A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete – kormányközi együttműködésben működik!) a Felnőttek Tanulási Kompetenciáit
célzó Nemzetközi Mérési Programja (PIAAC – Porgramme for the International
Assessment of Adult Competencies) részletes bemutatása mellett a 2013-as év őszén napvilágot látott első mérési időszak eredményeire reflektál, majd ismerteti, hogy Magyaror-
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szág számára miért volna előnyös csatlakozni a felméréshez, de legalább reflektálni a
térségünk országaiban összegyűjtött adatokból kirajzolódó trendekre. Az OECD PIAAC
elemzés, azaz a felnőttek tanulási képességének nemzetközi összehasonlító vizsgálata
egy 34 országban zajló felmérés, melyhez az érintett országok kormányainak részéről
pénzügyi leköteleződés, oktatási és képzési tárcái részéről szakmai együttműködés volt
szükséges.

A PIAAC ELEMZÉSRŐL
– CÉLOK, KONTEXTUS ÉS SZAKMAI, TUDOMÁNYOS HÁTTÉR
Az OECD PIAAC elemzés előzetes célkitűzése szerint egy nemzetközi szakértői konzorciumot hoztak létre azzal a céllal, hogy segítse a csatlakozó tagországok kormányait annak megismerésében, hogy a felnőtt népesség milyen szintű képességekkel
rendelkezik, s hogy e képességek milyen formában oszlanak meg a felnőttek között.
Felmérik továbbá azt is, hogy milyen mértékben alkalmazzák képességeiket sajátos
helyzetekben.
A PIAAC vizsgálat alapvetően azt a célt tűzte ki, hogy felmérje és összehasonlítsa a
világban a felnőttek sokasága által használt alapkészségeket és kompetenciák sorát. A
felmérés alapvetően azokra a kognitív, valamint a munkában alkalmazott képességekre
irányul, melyek ahhoz szükségesek, hogy eredményesen vegyünk részt a 21. század társadalmában és a globális gazdaságban.
A felmérés ugyanakkor azt is méri, hogy milyen kapcsolat van az egyén iskolázottsági szintje, munkahelyi tapasztalatai és képességei, foglalkoztatottsága, az infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása, valamint az olvasás-írás, a számolás, valamint a
problémamegoldás terén alkalmazott kognitív képességek foka között. Ezen összefüggések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok áttekintsék az érintett szakpolitikák
eredményességét és releváns eszközök alkalmazásának hatékonyságát. A PIAAC vizsgálat közvetlenül méri azokat a kulcstényezőként jellemezhető kognitív képességeket, melyek kiegészítik az iskolázottsággal kapcsolatos méréseket.
Egyúttal a PIAAC vizsgálat átfogó és alapos képet nyújt az emberi tőke forráseloszlásáról, arról tehát, hogy kognitív feladatok megoldásával összefüggésben sajátos feladattípusok és szintek alapján jelzi, hogy miképp oszlik meg a felnőtt népességben az eredményes és hatékony gondolkodás képessége az iskolázottság és a képzettség mutatói
tükrében. Ezzel a PIAAC elemzés tehát lehetővé teszi annak megértését, hogy milyen
hatékonysággal járulnak hozzá az oktatási és képzési rendszerek az alapvető kognitív
képességek és az ún. generikus munkaképesség fejlesztéséhez. Az idősebb népesség vonatkozásában a PIAAC vizsgálat lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk a képességek romlásának, csökkenésének folyamatát, valamint hogy megértsük a képességek fenntartásának útjait az oktatás hatékonyságának, továbbá a rendelkezésre álló képesség-fejlesztési
gyakorlatok összefüggésében.
A PIAAC vizsgálat szakpolitikai relációjú kérdései:
• Hogyan oszlanak meg a képességek?
• Miért fontosak a képességek?
• Milyen tényezők befolyásolják a képességek fejlesztését, készségek „szerzését” és a képességek/készségek romlását?

NÉMETH BALÁZS: AZ OECD PIAAC VIZSGÁLAT ELSŐ EREDMÉNYEINEK ANDRAGÓGIAI VONATKOZÁSAI …
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A PIAAC VIZSGÁLAT SZERKEZETI SAJÁTOSSÁGAI
A PIAAC vizsgálat két fő részből áll, ezek (1) az OECD-nek a felnőttek képességeit feltáró
elemzése és (2) az oktatás és a képességek online mérése.
A felnőttek képességeit feltáró OECD elemzés
Az OECD PIAAC vizsgálat egy komplex mérési tevékenységet jelenít meg: Több nyelven
folyik az adatgyűjtés számos országban, melyeket eltérő népesség, kultúra, oktatás és
élettapasztalat jellemez.
Főbb jellemzők:
• A vizsgálatban országonként legalább 5000 felnőtt vesz részt, akik 16 és 65 év közötti
korúak, tehát 5000 fő minden résztvevő országban. A résztvevő ország növelheti saját
mintáját, hogy szélesebb merítésre támaszkodó képet kapjon.
• Mérik a felnőttek olvasás-írás és számolási képességét, valamint a gazdag technológiai
környezet által formált problémamegoldó képességét egyaránt.
• A vizsgálat során átfogó ismeret gyülemlik fel arról, hogy a felnőttek miképp támaszkodnak
képességeikre a munka világában és más környezetben, pl. otthonukban, közösségeikben.
• A résztvevők számítógépen, de írásban egyaránt kitölthetik a kérdőívet.
• A nemzeti hatóság felel egy-egy országban a mintákért, az egyes mérési eszközök és
kérdőívek lefordításáért, valamint az adatgyűjtésért és az adatok feldolgozásáért.
A PIAAC vizsgálat hozzáadott értéke a nemzeti szinten gyűjtött adatok nemzetközi
összehasonlításában rejlik. A felnőttek képességeit vizsgáló OECD elemzés fontosabb
sajátosságai: (1) Nemzeteken, kultúrákon és nyelveken átívelő értékállóság; (2) nemzeti
nyelven folyó adatgyűjtés, egyúttal nemzetközi összehasonlítás; valamint (3) a képességfejlesztés rendszerek és azok eredményességének összehasonlító elemzése, nemzetközi
referenciaértékek a felnőttek képességeiről.
A felnőttek képességeit vizsgáló OECD elemzés főbb összetevői a közvetlen értékelés
és elemzés, az úgy nevezett háttér-kérdőív (background questionnaire) alkalmazása és a
képességek alkalmazását bemutató modul (1.ábra).
Az OECD felnőttek képességeit vizsgáló felmérésének főbb összetevői
Közvetlen értékelés

Háttér kérdőív

Képesség-alk. modul

• Szövegértés
• Olvasási komponens
• Számolási képesség
• Problémamegoldás technológia-gazdag környezetben
• Demográfiai jellemzők
• Oktatás és képzés
• Szociális és nyelvi háttér
• Foglalkoztatási státus és jövedelem
• Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása,
szövegértési és számolási gyakorlatok
• Szövegértés
• Olvasási komponens
• Számolási képesség
• Problémamegoldás technológia-gazdag környezetben

Forrás: http://www.oecd.org/site/piaac/
1. ábra. A felnőttek képességeit mérő OECD felmérés főbb alkotóelemei.
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KI TUDJA HASZNOSÍTANI A FELNŐTTEK KÉPESSÉGEIT VIZSGÁLÓ OECD
ELEMZÉS EREDMÉNYEIT?
Az OECD PIAAC vizsgálat eredményeit elsősorban olyan tanárok/oktatók, szakpolitikusok, munkagazdasággal foglalkozó kutatók, szakértők tudják felhasználni, akik képesek befolyásolni a szakpolitikát a hatékony képességfejlesztés érdekében. Egyúttal az
adatok és összefüggések fontosak a nemzetközi szervezetek és fejlesztési ügynökségek
számára, hogy az adatok elemzéséből származó következtetések alapján segíteni tudják
az egyes országokat megfelelő javaslatokkal, tanácsadással. Az egyes érintett országok
polgárai végül a PIAAC eredmények hatására bevezetett jobb politikák megvalósítását
észlelhetik.
Az OECD Felnőttek képességeit mérő felmérés, az ALL (Felnőttek képességei és élet-képességek/
life-skills) és az IALS Felnőttek képességeinek nemzetközi felmérése) vizsgálatok révén mért
képességek közötti kapcsolatok
OECD (2008–2013)

Szövegértés
(Prózai és dokumentum szöveg)

ALL (2004–2007)

IALS (1994–1998)

Kötetlen szöveg/
prózai szöveg megértése

Kötetlen szöveg/
prózai szöveg megértése

Dokumentum szövegének értése

Dokumentum szövegének értése

Szövegértés
(Prózai és dokumentum szöveg)

Szövegértés
(Prózai és dokumentum szöveg)

Olvasási komponens
Mennyiségi szövegértés
Számolási képesség

Számolási képesség
Problémamegoldás

Problémamegoldás technológiagazdag/ingergazdag környezetben

Forrás: http://www.oecd.org/site/piaac/
2. ábra. Korábbi és aktuális OECD vizsgálatok egymásra hatása.

AZ ELSŐ PIAAC EREDMÉNYEK ÉS AZOK SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI
RELÁCIÓI
A PIAAC vizsgálat világosan jelzi, hogy Európának többet kell fordítania a felnőttoktatásra, ez tehát most egy zajos ÉBRESZTŐ Európának és a tagállamoknak, hogy ideje
cselekedni MOST! (EAEA, 2014.) Az eddig mérés azt igazolta vissza, hogy Európában
igenis elvárható a folyamatos tanulás, mivel kimutatható az egymást erősítő hatás a felnőttképzésben való részvétel és a képességek/készségek fejlettsége, hatékony alkalmazása között. Szükség van tehát egy „tanuló Európa” megvalósítására, amelyben a tanulás
egyszerre igény és elvárás. A PIAAC felmérés megállapítja, hogy „Bár az egyes országok
nem tudják megváltoztatni a múltat, a színvonalas, folyamatosan hozzáférhető tanulási
lehetőségek biztosítását célzó politikák hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövő felnőttjei
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képességeiket/készségeiket megőrizzék és fejlesszék” (Skilled for life? Key Findings from
the Survey of Adult Skills, 13).
A PIAAC vizsgálat első eredményei azt mutatják, hogy az EU népességének átlagosan 20 százaléka alacsony írás-olvasási (szövegértési) és számolási képességekkel bír. Ennek alapján sürgős lépésekre van szükség ahhoz, hogy az írás-olvasás képesség színvonalán emelni lehessen szerte Európában. Hasonlóképpen, világosan visszatükröződik,
hogy mindazon képességeink évek alatt leromlanak, amelyeket nem használunk kellő
gyakorisággal. Ezért a PIAAC vizsgálat azt is érzékelteti, hogy a különböző generációk
írás-olvasás képességének hatékonysága kapcsán jelentkező alfabetizációs rés egyre nyílik. Ugyanakkor országok között, egyes országokon belül, továbbá generációk között is
igen nagy eltérés mutatkozik a képességek szintje és megoszlása vonatkozásában.
A PIAAC vizsgálat határozottan jelzi, hogy szükséges mindent megtenni a hátrányos
helyzetűek felnőttek tanulási eredményességének növelése érdekében. Az Európai Felnőttoktatási Társaság ösztönzi e téren is innovatív kezdeményezések, közösségi megnyilvánulások és további beruházások megvalósítását.

AZ EURÓPAI FELNŐTTOKTATÁSI TÁRSASÁG (EAEA) NYOLC PONTBÓL
ÁLLÓ AJÁNLÁSA
1. A
 közkiadások növelése a felnőttek tanulásának támogatására.
A PIAAC eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy igen fontos az alapfokú oktatásból
végzettség, ill. szakképzettség nélkül kilépők és a tartós szegénységben élők számára hozzáférhető felnőttképzés támogatások hozzáférhetőségének növelése. Fontos a tanulási
infrastruktúra fejlesztése, célirányos kampányok, felhívások elindítása, miközben a
felnőttképzők fejlesztésére, a szükséglet-orientált képzési kínálatra egyaránt szükség van.
2. Európai és nemzeti kampányok jelzik nem-formális tanulás egyéni és társadalmi hasznát.
Az oktatás és képzés szükséges, kötelező programként él sokakban, s ez elriasztja azokat, akik rossz tanulási élményeket görgetnek maguk előtt. Az iskolán kívüli felnőttoktatás lehetősége, hogy elérjen olyan felnőttekhez, akik számára az oktatási rendszer
és annak eszközei nem rokonszenvesek.
3. Az alapkészségek fejlesztése a civil társadalom szervezeteivel együttműködésben történjen.
Az írás és olvasás képessége alapvető feltétele a gyorsan változó társadalomban aktív
részvételnek, ez járulhat hozzá a számolás, IKT képesség, továbbá az állampolgári és
a pénzügyi ismeretek fejlesztésének céljából.
4. A ‘Lépj egyet előre’ felnőttoktatási kezdeményezés.
E kezdeményezéssel sok helyütt Európában a népesség jelentős része újíthatja meg tudását, léphet eggyel magasabb végzett megszerzéséhez, pl. középfokú végzettséghez.
5. A felnőttoktatásnak a válsághelyzetekben játszott szerepét elismerik (egyéni és társadalmi vonatkozásban egyaránt).
A tanulásban való részvétel ösztönzése hozzájárul a hatékony időfelhasználáshoz, a
közösség és a részvétel megújításához, biztos helyzetet, befogadó környezetet teremthet, s ezzel társas élményekkel bíztat közösségi elköteleződésre.
6. Koherens LLL rendszerekre van szükség.
Nem csak azt kell biztosítani, hogy mindenki eggyel magasabb tanulmányi szintre
jusson, magasabb iskolai végzettséget, de fontos a szemléletváltás is, melynek része
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lehet a folyamatos tanulás és a karrier fejlesztése tanulással. Ezt segítheti a Nemzeti
Képesítési Keretrendszerben (NKKR) a formális és az informális tanulási formák
integrációja.
7. Szükséges az alulreprezentált társadalmi csoportok elérése, megszólítása.
Fontos figyelmet fordítani a különböző alulreprezentált társadalmi csoportokra, speciális célcsoportokra, melyek különös eszközökkel, módszerekkel hozhatók közelebb
közösségeikhez tanulási élményeken keresztül (például migránsok, idősek, vagy elítéltek. Mivel minden élethelyzet más és más, ezért a tanulási kínálatnak tekintettel
kell lennie ezen élethelyzet, környezeti hatások érvényesülésére. Sajnos a népszerű
programok, jó gyakorlatok számtalanszor megszakadnak a rövid idejű támogatások,
vagy a felnőttoktatási és képzési tevékenység társadalmi és/vagy politikai támogatottságának, elismertségének hiányában.
8. A véleményformáló szereplők együttműködésének koherens módját kell megtalálni.
A magasabb tanulói részvétel elérése, a tanulást megnehezítő körülmények lebontása
érdekében fontos a különböző szintű partnerségek fejlesztése és a civil társadalmi
szervezetekkel való intenzív együttműködés valóban szükséges.

KÖVETKEZTETÉSEK
A felnőttek tanulási képességének változását és ezen változás okozta kihívásokat igyekszik megjeleníteni összehasonlító elemzésében az OECD, mely vizsgálat második körébe
sem lépett be Magyarország, holott a térségünkben fontos szerepet játszani kívánó Szlovákia már részt vett a PIAAC vizsgálatban első fázisában, Szlovénia pedig az éppen zajló
második körben jelenik meg. Ez többek között azt jelzi, hogy ezen országokban az oktatás és képzés szakpolitikájának fejlesztése a nemzetközi vizsgálatokban fellelt eredmények és a kapcsolódó következtetések megfontolása és mérlegelése alapján formálódik, s
annak nemzeti jellege ettől még koránt sem sérül.
A PIAAC mérési indikátorai egyúttal beemelésre kerültek az OECD szokásos Education at Glance (Pillantás az Oktatásra) című éves jelentésének C6 pontjaként, mely
azzal foglalkozik, hogy hány felnőtt vesz részt oktatásban és tanulásban – How many
adults participate in education and learning?) (OECD, 2014). Az összehasonlító táblákat sokan sokféleképpen forgatják, de a Szlovákiával kapcsolatos adatok részben a térségünkre jellemző rátákat mutatnak, melyektől nem tér el vélelmezhetően szignifikánsan sem a szlovén, sem a magyar trend, noha a szlovén mutatók éppen a tanulási
részvétel tekintetében jóval kedvezőbbek, tehát konvergálnak az EU korábban 2020-ig
elérendő célkitűzéseihez!
A PIAAC felmérésből messze menő következtetést levonni nem érdemes, de rövid és
középtávra szóló reláció tanulságosak, különös tekintettel a felnőttek oktatásban és tanulásban való alacsony rátája és a gazdasági potenciált befolyásoló gyenge tanulási teljesítmény, vagy a gyenge PISA eredmények között húzódnak.
A szlovén kormány képviselői saját, a PIAAC vizsgálathoz való csatlakozásukat azzal
magyarázták, hogy az ország visszaeső gazdasági teljesítményének okait szeretnék ezzel
is jobban megérteni, az oktatás és képzés állapotának a gazdaság és a társadalom korszerűsítésére gyakorolt hatásának összefüggései tekintetében.
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AZ UNESCO INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING GRALE2JELENTÉSÉNEK HATÁSA A KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOK FELNŐTTOKTATÁSÁRA, A FELNŐTT-TANULÁS RÉGI-ÚJ KÉRDÉSEI
E rövid elemzés feltárja a kelet-közép-európai felnőtt és egész életen át tartó tanulás kihívásait és korlátait az UNESCO hamburgi Lifelong Learning Intézet (UIL) legújabb
úgynevezett GRALE2 (2. Globális jelentés a felnőtt és életen át tartó tanulás helyzetéről)
és annak következtetései tükrében. Rámutat a felnőttképzési szakpolitikát és a kínálatot
egyaránt befolyásoló részvétel és teljesítmény szerepére, valamint a felnőttek alfabetizá
ciójának fontosságára, mivel a GRALE2-jelentés és annak főbb megállapításai befolyásolták a nemzetközi felnőttoktatási és képzési szakpolitika formálását a közelmúltban, miközben a felnőttképzés világa Európában és Magyarországon egyaránt munkaerő-piaci
orientációjú felfogások és gyakorlatok, tevékenységek érvényesülését tükrözi. A GRALE2jelentés többek közt felhívja a figyelmet az alapkészségek és a tanulási képességek fejlesztésének szükségességére, s részletesen kitér néhány alapvetően meghatározó tényező
szerepére, ennek alapján a finanszírozás, a szakpolitika, a kormányzás, a részvétel, az
alfabetizáció kérdéseire.
Pontosan húsz esztendeje, tehát 1964-ben az UNESCO kérdőíves vizsgálattal igyekezett feltárni a tagállamokban jelentkező analfabetizmus állapotát. Néhány tagország oktatási hatóságai – közöttük a japán – olyan megjegyzést fűzött válaszához, miszerint „Az
analfabetizmus nem jelent problémát…. így nekünk nem szükséges különleges intézkedést hozni nemzeti szinten annak felszámolása céljából.” Ennek alapján a nemzeti elemzések készítését felfüggesztették, sőt elhalasztották az ezredforduló környékére, vagy
annál is későbbre1.
A közelmúltban pedig az OECD indította el az úgynevezett PIAAC elemzést
(Programme for the International Assessment of Adult Competencies), melynek elsőkörös eredményei azt mutatják, hogy a jóléti rendszerek egyik paradox hatásaként visszatér
az analfabetizmus.2 Hasonlóképp, az UNESCO hamburgi Lifelong Learning Intézetének
a közelmúltban megjelent GRALE2 (Global Report on Adult Learning and Education)
jelentése rámutatott, hogy az alfabetizáció a feltörekvő társadalmak fejlesztésének és
a gazdaságaik erősítésének, továbbá a modern közösségi lét kulcstényezőjévé válik. 3 A
GRALE2 elemzés egyébként azt is tükrözi, hogy a fejlődő világ nem tett eleget az analfabetizmus felszámolásáért. A funkcionális analfabetizmus az érintett országokban rohamosan nő, ennek következtében pedig számos uniós tagországban is szegényes az írás és
olvasás képességének színvonala.

1. Motoki, 1991.
2. Forrás: OECD PIAAC survey – http://www.oecd.org/site/piaac/ (acc. 2014.09.10.)
3. 
U NESCO UIL GRALE2 elemzés letölthető: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002224/222407E.pdf (acc.
2014.09.10.)
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A GRALE2 ELEMZÉS HÁTTERE – AZ UNIÓS KONTEXTUSBAN A 2003 ÉS 2013
KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN
Lényeges leszögezni, hogy Európában nem övezte túl nagy figyelem és dialógus a
CONFINTEA V célok megvalósítását és az ahhoz kapcsolódó kezdeményezéseket a Bangkoki Időközi CONFINTEA-jelentés idején, pedig épp ekkor Európa az életen át tartó
tanulást népszerűsítő programok sokaságát indította el. Jelentős paradoxonnak tűnik,
hogy miközben az olyan nemzetközi szervezetek, mint az OECD és az UNESCO a felnőtt tanulók létszámának és a tanulók teljesítményének emelése mellett kardoskodtak, a
szakpolitikai érdeklődés nem fordított érdemi figyelmet a második esély programok fejlesztésére, a részvétel növelését célzó akciókra, vagy olyan társadalmi együttműködési
formákra, melyek az úgynevezett inkluzív pedagógia eszközeire építenek. A tagállamok
oktatási és képzési rendszereinek lassú reagálását 2003-ban már kritikával illette az Európai Bizottság és a szakértői elemzések zöme rámutatott a fejlesztő programok növelésének szükségességére, abból a célból, hogy emelhető legyen az eredményes tanuláshoz
szükséges képességek és kompetenciák köre.4
Ugyanezen programnak egy másik jellemzője, hogy az Európai Bizottság a felnőttek
tanulására vonatkozó indikátora szerint jelentős mértékben hullámzott Európában az
egész életen át tartó tanulásban való részvétel a 2000/2002 és 2010/2012 közötti időszakban. Hovatovább az európai felnőttoktatási és képzési programokban elszigetelődtek,
visszaszorultak a polgárokat középpontba helyező olyan fejlesztő programok támogatásai, melyek zömmel második esély iskolával, az esélyegyenlőség növelésével igyekeztek
volna helyet kapni a 2006 utáni új fejlesztési periódus célkitűzései és prioritásai között.
E lassú úgynevezett „redukcionizmus”, mint tendencia tetten érhető az Európai Bizottság szakpolitikai orientációjának változásában is, melyre az Európai Felnőttoktatási
Társaság (EAEA) híres „Trend-jelentése” egyaránt felhívta a figyelmünket5.
Ugyanakkor a globális szintű átrendeződést is megfigyelhetjük a felnőttek tanulását
érintő kezdeményezések, súlyponti kérdések terén, melyet leginkább a Nemzetközi Felnőttoktatás Tanács (ICAE) 2007 januárjában kiadott úgynevezett „Nairobi-protocol”
című jelentése hűen tükröz.6 E jelentés főbb elemeit hivatkozza számos CONFINTEA VI
előkészítő dokumentum, regionális és nemzeti jelentés 2008-ban,7 és ennek alapján egy
nyitott, holisztikus felfogás érvényesítésének, valamint a felnőttek tanulását és oktatását
leginkább befolyásoló tényezők azonosításának szükségességét húzza alá az első
UNESCO Globális Jelentés a Felnőttek Tanulásáról és Oktatásáról (GRALE1) egy esztendővel később.8
Az európai kontextussal kapcsolatban lényeges arra is felhívunk a figyelmet, hogy
igen ellentmondásos az a helyzet, hogy úgy akarjuk Európában növelni a felnőttek oktatását és ösztönözni a tanulását, hogy e közben a sikeres, tizenhárom esztendeig tartó
Grundtvig programot és annak fejlesztési irányait látjuk megszűnni. Ez egyébként az EU
4. Európai Bizottság, 2003.
5. EAEA, 2006.
6. ICAE, 2007.
7. CONFINTEA VI Regional Report for Europe, North-America and Israel, 2008.
8. UNESCO UIL GRALE1, 2009.
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felnőtt-tanulási zászlóshajója volt és azt a nyitott tanulási felfogást képviselte, melyet feláldoznak a gazdasági érdekek válság idején túlzóan radikális érvényesítése idején. Ezért
ne lepődjünk meg azon, hogy az alapkészségek fejlesztésének a felnőttek iskoláiban történő komplex fejlesztése, a felnőtt tanulók számának különböző programokon keresztül
történő növelése, valamint helyi partnerség alapú, tehát a felnőtt tanulók számára valóban hozzáférhető kínálat bővítése helyett zömmel foglalkoztatási célú programok nyernek támogatást.
Ennek alapján érdemes rámutatnunk, hogy az UNESCO tavalyi évben elkészült felmérései azt jelzik, hogy nagyjából 57 millió gyermek és fiatal, valamint 774 millió felnőtt
– többségében nők – akik analfabéták. A fiatalok és felnőttek alfabetizációs és képességfejlesztő programjai teremtik meg az alapfokú és folyamatos tanulás alapjait. A kirekesztettek zömének, az iskolából kikerülő és oda soha vissza nem jutó fiatalok számára az
iskolán kívüli fejlesztő programok jelentik az első és egyetlen valódi esélyt a tanulásra.
Amíg az efféle alternatív programokat nem ismerik el és nem részesítik támogatásban,
addig a kirekesztettektől az oktatáshoz való jogot veszik el.9 Mindezek a GRALE2jelentés szerepét felértékelik, melynek az európai országok számára valódi üzenete lehet,
különösen a poszt-szocialista társadalmi és politikai kontextusokra tekintettel.

A CONFINTEA VI ÉS AZ OKTATÁST MINDENKINEK (EFA)MOZGALOM
HATÁSA
E ponthoz kapcsolódóan fontos rámutatnunk arra, hogy az új GRALE2-jelentés összefoglalója világosan tükrözi, hogy amíg az érintett terület szakpolitikáját meghatározó
véleményformálók és döntéshozók bizonyos mértékben megragadják ugyan a felnőtttanulás szerepét az életen át tartó tanulási kezdeményezésekhez igazodó programokban,
a felnőttképzési szektor ezzel együtt komoly forráscsökkenést kénytelen elszenvedni, sőt
a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésében meghatározó hatékony kormányzás visszaesése miatt jelentkező részvételi és hozzáférési esélyek csökkenését is kezelnie kell. A
CONFINTEA VI és annak Belémi Cselekvési Kerete (Belém Framework for Action) hozta direkt módon olyan helyzetbe a hamburgi UNESCO Lifelong Learning Intézetet
(UIL), hogy az ezzel a mandátummal felruházva rendszeres készítsen GRALEjelentéseket. Ezért sem meglepő, hogy tavaly ősszel már a második jelentés készült el a
felnőttek tanulását és oktatását érintő globális kérdésekről.
Egy másik hasonlóan lényeges tényező, hogy az UNESCO úgynevezett Oktatást
mindenkinek (EFA) Mozgalma, s annak különleges felhívása – az Oktatási Világfórumon (World Education Forum) 2000-ben elfogadott úgynevezett Dakari Keretrendszer
(Dakar Framework) – ugyancsak jó példaként szolgált. Ez a Keretrendszer hangot adott
annak, hogy biztosítani kell a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek számára a minőségi alapoktatást. Tizennégy éve, a Dakari Fórumon 164 ország kormányának képviselői kötelezték el magukat amellett, hogy mindenki oktatáshoz jusson. Meghatározták továbbá azt a
hat pontot is, melyet 2015-ig az UNESCO tagországainak el kellene érni. Kormányok,

9. UN Quality Learning at the Core of Sustainable Development, 2013.
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fejlesztési ügynökségek, civil szervezetek és a magánszféra egy része komolyan vette a
felhívást és hozzáfogott az úgynevezett EFA-célok előmozdításának.
Fontos leszögezni, hogy a Dakari Keretrendszer (Dakar Framework) azzal ruházta fel
az UNESCO-t, hogy működjön együtt a Dakar Fórumot életre hívó társszervezetekkel és
programokkal, például az ENSZ Fejlesztési Programjával (UN Development Programme),
az ENSz Népesedési Alapjával (UN Population Fund), az UNICEF-fel, és a Világbankkal. A témában meghatározó szervezetként, az UNESCO öt meghatározó területre összpontosítja tevékenységét, melyek a következőek: szakpolitikai párbeszéd, monitoring,
ösztönzés, támogatások mobilizálása, és a kapacitások fejlesztése.10
Az második és a negyedik EFA-cél volt közvetlen hatással a GRALE2 alfabetizációs
orientációjára. A 2. EFA célja az volt, hogy 50%-al emelje az írni-olvasni tudó felnőttek
számát, különös tekintettel a nőkre, továbbá, hogy biztosítsa a felnőttek alap és folyamatos oktatáshoz való méltányos hozzáférését. A 4. EFA-cél ugyanakkor az oktatás minősége és az egyéni fejlődést biztosító kínálat minden területének fejlesztésére irányul annak
érdekében, hogy segítse növelni a tanulási eredmények elismerését és mérhetőségét, különösen az olvasás, a számolás és az életvezetéshez szükséges képességek fejlesztése terén.

A GRALE2-JELENTÉS ÁLTALÁNOS ÜZENETEI
2013-ban a GRALE2-jelentés a nemzeti szintű előrelépésekről beszámoló jelentésekre
(National Progress Report Reports) támaszkodva arra a következtetésre jutott, hogy nem
történt jelentős előrelépés a 2009. évi CONFINTEA VI találkozó óta. Ugyan a Belémi
Akciókeret (Belém Framework for Action) néhány európai országban hozzájárult a témát érintő nemzeti szintű párbeszéd és szakmai reformok elindításához. Az EFA-célok
és az úgynevezett Ezredfordulós Fejlesztési Célok (Millenium Development Goals, röviden MDG) sem Európában, sem a világ más részein nem váltak a nemzeti jelentésekben
megjelenő fejlesztéseknek, a felnőttek tanulását támogató kezdeményezéseknek sem
meghatározó elemeivé, vagy legalábbis tényezőivé. Nem vezettek be jelentős mértékű, a
felnőttek oktatását érintő szakpolitikai reformokat, legfeljebb a munkaerőpiacot érintő,
foglalkoztatás-élénkítő témákban. Ennek alapján a 2015 utáni időszakra vonatkozó
szakpolitikai céloknak garantálnia kell, hogy a felnőttek tanulása prioritás marad, mely
egyben elkötelezettséget is jelenthet a nyitott és társas tanulási formák feltárása (lásd.
open and peer learning) és monitoringja irányában. Ezért az alfabetizációt a fejlesztési
programok fókuszában szükséges tartani már csak azért is, mivel az uniós tagországokban és más kontinenseken egyaránt teret nyertek az alacsony szintű olvasás-írás képesség mutatói. Az alacsony szintű írásbeli és olvasási képesség csökkenti az életesélyeket, és
az életminőséget. Egyébként is érdemes azonban úgy tekintenünk az alfabetizációra,
amely minden tanuló számára, tekintet nélkül az életkorra minden oktatási tevékenység
és a tanulás alapja.
A GRALE2-jelentés arra ösztönöz, hogy vizsgáljuk felül az alfabetizációval kapcsolatos eddig felfogásainkat, nézeteinket, különös tekintettel a befolyásos szakértők és
kutatók által eleddig alkalmazott, az írás-olvasás kompetenciáját mérő eszközök haté10. ht t p://w w w.u nesco.org /new/en/educat ion/t hemes/ lead ing-t he-internat iona l-agenda /educat ion-for-a l l/
(acc. 2014.09.10.)
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konysága tekintetében. Az EFA 2005-ös monitoring jelentése már jelezte az eltérő
alfabetizációs szinteket érintő definícióknak a nemzetközi szakpolitikai környezetre
gyakorolt hatását. Voltaképpen a Belémi Akciókeret az UNESCO tagországoknak
ezért próbált meg 2009 végén egy új alfabetizációs modellt felvázolni a témát érintő
törekvéseire és szakpolitikai kezdeményezéseire támaszkodva, mintegy azok folytatásaként. Következésképp, a hangsúly tehát egy hatékonyabb és gazdagabb írás-olvasási
miliő, valamint egy ténylegesen tanuló társadalom, vagy közösség megteremtésén és
biztosításán van. Ezeket talán egy széles körben hozzáférhető oktatási rendszer tudja
leginkább ösztönözni és támogatni, mely nyit az adott életkori szakaszban egyszerre
többféle tanulási forma, a munka-alapú tanulás, a közösségi nevelés, valamint a társadalmi és politikai részvétel, a családi-, egészségfejlesztő, környezettudatos tevékenység
elismerése és elfogadása irányába.
A GRALE2 arra is rámutat, hogy számos tagországban még napjainkban is főleg leegyszerűsítő, megbízhatatlan és áttételes indikátorokat használnak az írás-olvasási ráta
mérésében. Ezek a gyakorlatok azonban korlátos eredményeket, olykor pedig félrevezető
megközelítéseket hordoznak.
Az OECD-nek a felnőtt tanulók képességét vizsgáló úgynevezett PIAAC elemzése
(Programme for International Assessment of Adult Competencies) az írás-olvasás mérését és monitoringját biztosító LAMP programja (Literacy Assessment and Monitoring
Programme), valamint az írás-olvasás fejlesztését célzó RAMAA elnevezésű akciókutatása (Action Research on Measuring Literacy Programme Participants’ Learning
Outcomes) egyaránt a nemzetközi összehasonlíthatóságot szolgáló indikátor-rendszer
fejlesztésének szükségességét jeleníti meg. Az új eredmények és trendek feltárása mellett
e vizsgálatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a kutatók hatékonyan tudják elemezni az alacsony írás-olvasási ráta és a komplex oktatási és képzési programokra fordított csökkenő
források közötti összefüggéseket.
A kulturális és nyelvi sokszínűség eleve lényeges különbségeket okoz, melyek megnehezítik a hatékony és eredményes mérés és fejlesztés tervezését és alkalmazását a témában. További kiegészítő tényfeltáró forrásra, például életrajzi elemzések, etnográfiai
módszerek alkalmazására, akció-kutatásokra van szükség ahhoz, hogy közelebb kerülhessünk annak megértéséhez, hogy milyen a világ alfabetizációs helyzete.

KULCSÜZENETEK
Alfabetizáció
Jelentős haladás történt a közelmúltban az úgynevezett EFA-célok 4. csoportjának vonatkozásában (például a felnőttek, különösképpen a nők alfabetizációjának 50 százalékkal történő emelésében; a felnőttek számára egyenlő módon hozzáférhető alap és folyamatos oktatás biztosítása terén), ennek ellenére mégis számos hátrányos helyzetű személy
és csoport maradt magára és nem tanulhatja meg az írást és olvasást. Az alfabetizáció
folyamat és nem egyfajta dichotóm jelenség, a tanulás és a képességek alkalmazása folyamatos, az adott környezettel állandó kölcsönhatásban lévő folyamat életünkben. Ennek
megértése egyeztetett átgondolást, egyeztetett fejlesztéseket és ágazatokon átívelő szakpolitikákat igényel.
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Az alfabetizációs politikáknak tekintettel kell lenniük az alapkészségek, kulcsképességek emelésére és fejlesztésére, valamint a gazdag írás-olvasási környezet biztosítására.
Az alfabetizációs ráta reális és megfelelő emelése érdekében pedig kettős megközelítésre
van szükség: egyszerre kell fejleszteni olyan mérési eszközöket, melyek tekintettel vannak a kulturális sajátosságokra és biztosítani a hagyományos, olykor költséges felmérések, elemzések elvégzését is. Ezek együtt járulhatnak hozzá ahhoz, hogy megbízható és
összehasonlítható kutatások segítsék a döntéshozók és véleményformálók munkáját.
Ugyanakkor tekintettel kell lenni a hatékony szakpolitikai lépésekhez szükséges kutatások szükségleteire és elvárásaira is.
Szakpolitika
A felnőttek tanulása és oktatása az életen át tartó tanulás része és életünkben többféle
formában jelenhet meg egymás mellett (a lifelong learning és lifelwide learning kontextusa). Ez is hozzájárul ahhoz, hogy fenntartsuk és erősítsük az aktív és felelősen cselekvő
polgári magatartás és cselekvések fejlesztését. A szakpolitikai elképzeléseket, azok potenciálját össze kell hangolni az ifjúság és a felnőttek igényeivel és lehetőségeivel, mely
egyúttal túlmutat az oktatási és képzési rendszerek lehetőségén.
Még túl rövid idő telt el azóta, hogy a CONFINTEA VI hatását értékelni lehessen,
ugyanakkor a nemzeti előrelépésekről beszámoló jelentések (National Progress
Reports) világosan tükrözik, hogy megjelent a vita és a párbeszéd számos országban.
Ez pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy kulcskifejezéseket és lényeges üzeneteket a politikaalkotás és megvalósítás folyamata befogadjon. Bár még mindig jelentős rés, különbség van a szakpolitikák és a kutató-elemző diskurzusok között, az olyan nemzetközi szervezetek, mint az ASEM LLL Hub és az EUCEN hozzájárulhatnak e rés
csökkentéséhez.
Kormányzás/önkormányzás
Kiemelt szerepet játszik a helyi és regionális tényezők, platformok erősítése, de a hatékony megvalósítás megfelelő támogatási formák jelenlétét és a képességek fejlesztését
egyaránt igényli. A kapacitások releváns felhasználását pedig valóban megfelelően szükséges koordinálni.
Elengedhetetlen a lényegesebb szereplők, döntéshozók és véleményformálók, partnerek bevonása a felnőttoktatás fejlesztését érintő hatékony kormányzás, önkormányzás
megvalósításába. Ez olyan tevékenységeket foglal magába, mint a konzultáció, koordináció, a tudás és gyakorlat gyűjtése és terjesztése. A felnőttek tanulása és oktatása egy olyan
alapvetően komplex szakpolitikai ágazat és cselevési terület, mely a kapacitások fejlesztése, továbbá a koordinációs mechanizmusok előmozdítása terén még gyerekcipőben jár.
Az UNESCO szerepe éppen az, hogy jó gyakorlatok terjesztésével segítse a tagországokat
abban, hogy e témákban hatékonyan tudjanak előre lépni.
Finanszírozás
Az UNESCO tagországainak felelőssége, hogy biztosítsák a felnőttek tanulásával és oktatásával összefüggő releváns és megbízható adatok hozzáférhetőségét. A tagországoknak azonban a nemzeti és nemzetközi elvárásoknak megfelelően pénzügyi eszközökkel
is változtatniuk kell a felnőttek tanulásának és oktatásának alulfinanszírozottságán. In-
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novatív és körültekintő stratégiák segíthetik a források feltárását és hatékony igénybe
vételét. Ennek érdekében a kormányoknak érdemes megvizsgálni az új finanszírozási
formák, adózási kedvezmények bevezetésének lehetőségét, tekintettel a felnőttoktatási
kínálat minőségének emelésére.
Szükséges a finanszírozási rendszerekkel és gyakorlatokkal összefüggő ismeretek
bővítése. A tanulás konkrét és szélesebb értelemben vett haszna ugyanakkor még alapos és körültekintő értelmezést igényel, mivel a ma hozzáférhető ismeretek messze
nem meggyőzőek. A jó gyakorlatok alaposabb megismerése lehetőséget ad a téma mélyebb elemzésére.
Részvétel
Átfogó lépésekre van szükség a szakmai környezet fejlesztése (értsd: felnőttoktatók és
felnőttoktatási szakemberek képzésének támogatása) és a szabályozás terén, melyet érdemes összekötni megtervezett kutatásokkal, monitoringgal és értékeléssel annak érdekében, hogy a felnőttoktatás mai szereplői képesek legyenek együttműködni a területen megjelenő új szereplőkkel. Új minőségeszközök alkalmazására is, mely tekintettel
van a helyi, nemzeti sajátosságokra. Az UNESCO segíthet a hatékony felnőttképzési
minőségeszközök és módszerek gyakorlatával összefüggő ismeretek gyűjtésében és
terjesztésében.
Következtetések, a GRALE-jelentések remélt hatása
A felnőttek és azok oktatásának globális helyzetét mutatta be az első GRALE-jelentés,
melynek feladataira, kihívásaira mutat rá a GRALE2-jelentés: a felnőttek tanulását érintő
ágazat fejlesztését számos érdek, feltétel és a gyakorlatok sokfélesége befolyásolja. További kihívást jelent a forrásteremtés, amely azonban továbbra is elkötelezett a minőségi és
hatékony tanulás fejlesztésében a kulturális, gazdasági növekedés és a társadalmi stabilitás érdekében.
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Szent-Léleky György

A 20 ÉVES EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY
(ETF) – A MAGYAR IRÁNYÍTÓ
TESTÜLETI (GB) TAG SZEMÉVEL
AZ ETF JELENLEGI HELYZETE, FŐ TÖREKVÉSEI,
MUNKAMÓDSZEREI
Az ETF az Európai Parlament és Tanács 1339/2008/EK rendeletével1 újraszabályozott
decentralizált ügynökség torinói székhellyel, összesen 134 munkatárssal. A munkatársak jelentős része a magyar terminológia szerint: határozatlan idejű közalkalmazott, kisebb része, kisebb feladatokra: határozott idejű közalkalmazott. Az uniós háttérintézménynek mérlegfőösszege meglehetősen stabil, évek óta mintegy 20 millió eurós, azaz 6
Mrd Ft-nak megfelelő kerettel gazdálkodik. A költségkeret túlnyomó részét, 70%-át a
bérek és azok közterhei teszik ki, a konkrét műveletek 20%-ot tesznek ki és megközelítőleg 10%-kal részesedik az infrastruktúra, illetve az általános ügyvitel fenntartása. Érthető okoknál fogva a munkatársak 35%-a olasz, jelentős részben angol anyanyelvű, francia
és spanyol idegen nyelvi okok és alapvetően az intézmény földrajzi orientációi miatt.
Az ETF változatlanul az uniós foglalkoztatáspolitikai, szakképzési és felnőttképzési értékek „exportjával” foglalkozik. A partnerországok száma mintegy 30 a mediterrán térség, a nyugat balkán és a volt szovjet utódállamok vonatkozásában. 2015-re
olyan koncentráltabb programokat terveznek, melyek a következő előfeltételekkel
rendelkeznek:
• 2-4 év alatt végrehajthatók;
• A célországban a végrehajtáshoz szükséges szakértői háttér nem hiányzik;
• Az adott ország tiszteletben tartja, elfogadja az ETF mandátumát, stratégiai céljait,
tervezési gyakorlatát.
Nem területi, hanem tematikai szempontból koncentrálnak a következő projektekre:
EU szakpolitikák támogatása és külső segítségnyújtás, a torinói folyamat, képesítések,
szakképzés irányítása, szakképzési szolgáltatás és minőség, foglalkoztatás és foglalkoztathatóság, vállalkozói készségek tanulása és vállalkozóvá válás.

1. Eredeti rendelet: 1360/90/EK. Az új rendelet kihirdetve: HL L 354, 2008. 12. 31.
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Az ETF munkamódszereit mindenekelőtt az alapos előkészítés jellemzi, egy-egy célország helyzetét 32 mutató mentén mérik fel és ezeket a megvalósítás közben is figyelemmel kísérik. Szerepköre annyiban speciális, hogy egyszerre tud jelen lenni az uniós politika felső szintjein (Európai Parlament és az Európai Bizottság), intézményvezetői
szinten (partnerország minisztériumai, fejlesztő és képző intézményei) és az állampolgárok szintjén is.
A GB évi két ülésén rendszeresen napirenden van az intézmény még hatékonyabb
működésének kérdése. Az ETF esetében a hatékonyság alapvetően két dolog függvénye.
Egyrészről az intézményen belüli racionális munkaszervezésnek van meghatározó szerepe, másrészről pedig annak a nehezen befolyásolható folyamatnak, hogy a partner országokban ambiciózusan elindított, döntően szakképzési reformfolyamatoknak van-e folytatása. Utóbbinak döntő jelentősége van (lesz!) az EU munkaerő-utánpótlása, illetve az
uniós külpiaci beruházások megtérülése szempontjából! Az intézmény tevékenységéhez
más oldalról közelítve, a munka fókusza ma is a bővítési főigazgatóság, az oktatási és
kulturális főigazgatóság és a foglalkoztatáspolitikához legközelebb eső területeken helyezkedik el.

MILYENEK VOLTAK A KEZDETEK?
A mai ETF-hez hasonló intézmény létrehozását eredetileg Mitterand francia elnök javasolta már 1989-ben, közvetlenül a Fal leomlása után a közép-európai országok egyfajta
támogatására. Hosszú szakmai viták folytak arról, hogy a létrehozandó új ügynökség fő
profilja milyen legyen: vezetési elmélet és gyakorlat centrikus vagy a felsőoktatás menedzsmentje, talán a szakképzés álljon-e a tevékenység centrumában?
Az igazgatói széket elsőként 10 évig (1994–2004) betöltő igazgató az a Peter de Rooij
földrajz szakos tanár volt, aki korábban jelentős gyakorlatot szerzett egyetemi fejlesztési
és közép-európai együttműködési témákban a holland oktatási minisztériumban. Lássunk néhány, a munkásságára jellemző kulcsfogalmat az első 1994. évi munkatervből és
egyben az első GB értekezletről:
• tapasztalatátadási központok;
• keresletvezérelt megközelítés (már akkor…!);
• hálózati (networking) kulcsemberek;
• partnerségek;
• kelet-kelet (nem tévedés!) kooperációk.
A már megtörtént német egyesítés után, tevékenységük fókusza Lengyelországra és
Magyarországra irányult2, ami azután számos olyan közép-európai ország felé bővült,
ahol nagy valószínűsége volt az Európai Gazdasági Közösséghez való tartozásnak.
A Marokkótól Mongóliáig érintett ETF munkatársainak száma kezdetben, néhány
országra tervezve 120 volt, ugyanakkor a mai 29 partnerországra sem több 134-nél.
2. PHARE eszközöket és forrásokat is felhasználtak. A rendszerváltozás és uniós csatlakozás között jelentős részben az ETF
közreműködésével ismertük meg a modern európai szakképzési,- felnőttképzési, klasszifikációs, stb. technikákat. Magyar donori részről azután, uniós csatlakozásunkat követően csoportos tanulmányi látogatások, kétoldalú konzultációk,
koncentrált torinói előadások vállalásával tudtuk az ETF nagyvonalúságát viszonozni.
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A második igazgató, a skót Muriel Dunbar különös hangsúlyt fektetett a női egyenjogúság tanulásban és foglalkoztatásban történő megvalósítására. Dunbar igazgató as�szony munkássága alatt került sor az intézmény profiljának szélesítésére olyan nemzetközi szervezetekkel, mint a Világbank, az UNESCO és az ILO. Az intézeti tevékenység
más oldalán 2004–2009 között operatív csoportok jöttek létre a „segélyezés” hatékonyabbá tételére. Dunbar igazgató asszony szolgálata alatt alakult ki az az operatív gyakorlat,
hogy a célországokban történt társadalmi, gazdasági változásokhoz rugalmasan viszonyulnak.3 Az ETF ebben az időszakban alakult át szakértői központból emberi erőforrásfejlesztési központtá. Muriel Dunbar vezetői tevékenységét a nemzeti képesítési keretrendszerek körül folyó eszmecserék, előkészítő munkálatok felkarolásával fejezte be
2009-ben.
A szakképzésre a hangsúlyt valójában a harmadik igazgató (2009-től), a román Madlen Serban asszony helyezte, aki diplomás pályafutását gépészmérnökként egy autógyárban kezdte és pontosan tudta, hogy mit jelent a képzett munkaerő jelenléte vagy hiánya.
Elképzeléseit párhuzamosan egyetemen és főiskolán is megoszthatta az ifjúsággal, majd
nemzetközi intézményekben tett szert vezetői tapasztalatokra. Igazgatóként fő törekvése
a partnerországok kormányzatait segíteni modern szakképzési és felnőttképzési szakpolitikáik kialakításában, bevezetésében és fenntartásában.
Összefoglalva utalok Gerhard Schumann-Hitzler fejlesztési főigazgató úr véleményére, aki a mai ETF professzionalizmusát a horizont bővítésében, az érdekeltek és érdeklődők szélesebb körének bevonásában,4 facilitálási és jövőt alakító szerepében látja.

3. Tehát megkezdett programokat gyorsítani és lassítani is lehet, szüneteltetni az együttműködést, majd megint folytatni.
4. Ennek kapcsán a GB többször tárgyalta az ETF kommunikációjának színvonalát. Természetesen minden intézmény
kommunikációján lehet javítani, de én összességében tevékenységük ezen oldalát is kiválónak vélem.
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Morvai Laura

FARKAS ÉVA, A LÁTHATATLAN SZAKMA.
TÉNYEK ÉS TENDENCIÁK A FELNŐTTKÉPZÉS
25 ÉVÉRŐL

Ugyan nem illik egy könyvet a borítója alapján megítélni, de az igényes, kék, piros és fehér színű papírborítón szereplő kép a szemüveggel és az olajlámpával már önmagában is
sokat sejtető. Tudományos igényességgel megírt, mások által is hiánypótlónak nevezett
mű, amely nem csak elméleti, hanem helyenként empirikus adatokkal is alátámasztott
bemutatását adja a hazai felnőttképzés elmúlt 25 évének, rávilágít az okokra és okozatokra, a hiányosságokra, ugyanakkor javaslatokat közöl a jövőre vonatkozóan.
Bár a felnőttképzés fontosságát, társadalmi hasznosságát külföldön nagyra becsülik,
addig hazánkban néha az a mester szintű diplomával rendelkező andragógus érzése,
hogy munkájának fontosságát nem csak a különböző döntéshozók, vagy más „piacképesnek” titulált szakterületek képviselői, hanem még a közemberek is megkérdőjelezik.
Farkas Éva célja pont az volt ezzel a kötettel, hogy az eddig csupán árnyékban megbúvó,
a professzió kezdetén lévő, nem eléggé önérvényesítő szakmát vegye nagyító alá, elemezze és egy olyan munkát adjon az olvasó kezébe, melyből mind gazdasági, mind munkaerő-piaci szempontból megerősítést kap a felnőttképzési szakemberek képzésének szükségszerűsége. Művével a valódi professziónak járó tiszteletet generál.
Farkas Éva maga is felnőttképzési szakember, sőt a tudományterület elismert kutatója, aki hosszú évek óta járul hozzá oktatóként is az andragógusok képzéséhez, valamint
a szakma formálódásához. A tankönyvnek is beillő mű keletkezése kétévnyi munka
eredménye, melyet a Bolyai János Kutatási ösztöndíj támogatott, amely bizonyítja azt is,
hogy a téma valóban tudományos fontosságú, sőt hiánypótló és átfogó mivolta nehezen
megkérdőjelezhető.
„A láthatatlan szakma” hat főfejezetből épül fel, melyek közül egy része történeti ös�szefoglaló, a másik része pedig alapvetően szakirodalmi áttekintésen és empirikus kutatási eredmények bemutatásán alapszik. Minden fejezet egy jól megválasztott, frappáns
idézettel kezdődik. Az idézettek között szerepel Faludy György, Steve Jobs, Arthur Conan Doyle, a hazai andragógia atyjának tekintett Durkó Mátyás, valamint Batsányi János és Aldous Huxely.
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Az első tartalmi fejezet bemutatja a rendszerváltástól az 2001. Évi CI. Törvény keletkezéséhez vezető utat, azonban nem csupán a felnőttképzés szempontjából, hanem a
vizsgált időszak társadalmi-gazdasági változásairól és azok oktatásra gyakorolt hatásáról is áttekintést ad. A szerző kiemeli mindazon gazdasági és társadalmi jelenségeket,
melyek kihívásként jelentkeztek az oktatási rendszer számára, és amelyek eredménye
többek között az oktatás monopóliumának megszűnése, az 1993-as oktatási törvénycsomag (közoktatási, szakképzési és felsőoktatási), az OKJ kialakítása, a tankötelezettségi
korhatár emelése, új szakképzési modellek megjelenése, iskolarendszeren kívüli profitorientált cégek által nyújtott szakképzés térnyerése. A fejezet záróakkordját képezi a
2001-es felnőttképzési törvény keletkezésének háttere.
Az ezt követő, azaz a második fejezet A felnőttképzés aranykora címet kapta. Joggal
merülhet fel az olvasóban, vajon a vizsgált időszak végétől, mindössze egy év elteltével
nem túl merész ilyen kijelentést tenni. E fejezet a 2012-ig tartó időszakot öleli fel, az előző
fejezethez hasonlóan kitérve a társadalmi-gazdasági környezetre, valamint azokra a változásokra is, melyek a köz- és felsőoktatásban mentek végbe. A fejezet legfontosabb részét azonban mégiscsak a korszak felnőttképzési rendszerének bemutatása képezi, kezdve a felnőttképzési törvény megszületésétől.
Az akkreditált felnőttképzési intézmények működésének jellemzői fejezet gerincét a
Szegedi Tudományegyetem Andragógiai Kutatócsoport tagjai által végzett empirikus
adatfelvételen alapuló keresztmetszeti kutatás jelenti, és amelynek elnevezése azonos a vizsgálat eredményeit bemutató, 2012-ben megjelent kötet címével.
A negyedik fejezetben nem csak a felnőttképzési szakemberek képzésének lehetséges
szinterei és formái kerülnek bemutatásra, hanem az is, milyen szerepekben jelenik/jelenhet meg egy felnőttoktató és milyen kompetenciákkal kell/kellene rendelkeznie. Ahogy
a közoktatásban a pedagógus a kulcsa az eredményességnek, úgy képezi a felnőttképzés
alapját a felnőttoktató szakmai felkészültsége, módszertani tájékozottsága, rátermettsége. A fejezetben különböző módszerekkel (DACUM módszer, kompetenciamátrix) kerültek meghatározásra az oktatásszervezői, felnőttoktatói kompetenciák.
Az adragógus identitás kérdését boncolgatja az ötödik fejezet, amely remekül egészíti ki interjúkon nyugvó empirikus adatokkal az előző fejezetet. Az interjú alanyok négy
csoportból kerültek ki, (Nagy öregek, Felsőoktatási szakemberek, Gyakorló szakemberek, Fiatal andragógusok) válaszaik pedig a csoportba tartozás mentén kerültek összesítésre. A fejezetben bemutatásra kerülnek azok a folyamatok is, amelyek hatnak az
andragógus identitás alakulására. Ahogy azt Farkas Éva is hangsúlyozza, nem egy stabil,
tiszta, hanem egy folyamatosan formálódó, önmagát is újraértelmező identitáskép a jellemző.
A mű egészére jellemző kritikusságnál még inkább fokozott hangvételt tapasztalhat
az olvasó, amikor Hazai folyamatok és nemzetközi trendek az egész életen át tartó tanulásban 2012 után fejezethez ér. Olyan, napjainkban használatos, oktatás világával kapcsolatos kulcsfogalmak felnőttképzési értelmezéseivel találkozhatunk itt, mint az eredményesség, a hatékonyság, a méltányosság, az esélyegyenlőség, a minőség stb. A felnőttképzés eredményessége kapcsán hangsúlyozza, hogy a képzések valódi eredménye objektív mutatók által nem feltétlenül mérhető. A szerző felhívja a figyelmet arra, hogy az
ágazati politikát nem érdemes a felnőttek igényeinek figyelembe vétele nélkül átalakítani. A fejezet záró szakaszában egy egységes fejlesztési stratégia kidolgozását szorgal-
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mazza, sőt olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek hozzájárulhatnának a felnőttek
képzési aktivitásának növekedéséhez.
A szerző remek kritikai érzékenységgel közelítette meg a rendkívül szerteágazó témát. Az olvasó olyan összefüggéseket érthet meg, amelyről nincsenek, vagy csak részinformációi vannak, éppen ezért is ajánlom minden a téma iránt érdeklődő számára,
főként döntéshozóknak, végzett vagy csak leendő andragógusnak, felnőttképzési szakembereknek, oktatóknak, kutatóknak.
(Farkas Éva, A láthatatlan szakma. Tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről.
Pécs: TypiArt Médiaműhely. 2013. 388 oldal.)

74

RECENZIÓ

Ifj. Boros István

SZAVAK, KÉPEK, JELENTÉS
– KVALITATÍV KUTATÁSI OLVASÓKÖNYV
A L’Harmattan kiadó Pszichológia és társadalom sorozatában jelent meg a „Szavak, képek, jelentés” című kvalitatív kutatási olvasókönyv. A tanulmányokat válogatta és a gyűjteményes kötetet Bodor Péter szerkesztette.
A cím igazán találó, hiszen a kötet fő témája annak bemutatása, hogy az ezred forduló körüli évtizedekben milyen módszerek álltak/állnak rendelkezésre, s milyen folyamatok alapján lehet átfogó társadalmi, illetve egyén központú témákban kutatást végezni. S
ezek a kutatási eredmények milyen módon hatnak vissza a társadalomra és az egyénekre.
Ezeknek a problémáknak a lehetséges megoldásait mutatják be a könyv mesterien válogatott tanulmányai.
Bodor Péter bevezető tanulmányában bemutatja, hogy a szociálpszichológiai, pszichológiai és szociológiai témákban főleg számbeli adatokra, illetve empirikus úton szerzett ismeretekre alapozott kutatások mellett miként kerülnek egyre jobban előtérbe a
kvalitatív módszerek. Példaként hozza fel Norman Denzin és Yvonna Lincoln Handbook
of Qualitative Research címen és négy részben kiadott művét, melynek alapvető feltevése
a csendes metodológia forradalom. A pozitivista, illetve neopozitivista elméletek általában az előkészületi kutatómunkákhoz alkalmazták a kvalitatív módszereket, ám az alternatív kutatási stratégia keresése közben kezdenek teret nyerni. A szerző a kvalitatív
módszer három főbb jellemzőjét fogalmazza meg: fontos a reflexió, az adatszerzés módja,
valamint az adat jellege; a kutatási közeg, melyben a kötet címére utaló fogalmai tűnnek
fel a hagyományos empirikus kutatásokban gyakran előtűnő nyelvi, illetve képi elemekkel. Végül pedig a kutatás tárgya, vagyis a kutatás „embere”, melyről alkotott képünk
főszerepet játszik a vizsgálódásban, hiszen e nélkül torz eredményként „egy teoretikusan
konstruált bábot” kreálhatnánk.
Harold Garfinkel A mindennapi tevékenységek rutin-hátterének vizsgálata című írásában rávilágít a mindennapi élet közösen értelmezett (common sense) hétköznapi világára, amely a szociológia tárgyát és problémáját alkotja. Célja, hogy vizsgálódásaival
megvilágítsa a szürke hétköznapok árnyékába borult tényeket, melyek erkölcsi-morális
tartalmúak, vagy éppen magát a társadalmi attitűdöt formálják, s amelyek a mindennapi
tevékenység hátterét alkotják. Ezek megfigyeléséhez el kell idegenednünk, mivel csak
ebből a perspektívából válhatnak láthatóvá a szociológus számára. Ennek révén olyan
reflexiót alkotunk, mellyel feltárhatjuk a közösen értelmezett ismerős világ ismeretlenségét. A hétköznapi érintkezés leggyakoribb formálja az élő beszéd, ám nem is sejtenénk,
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hogy gyakran az udvarias köntösbe bújtatott mondatok valóban mit is rejtenek, vagy
milyen mögöttes információkat hordozhat egy barát-barát, illetve anya-fia beszélgetés.
Ám a helyes felismerés is nélkülözhetetlen lehet. Egy hiányos mondatban ugyanis a szubjektivitás és társadalmi standarditás eredményeképpen érhetjük meg a szöveg-információt. A szerző úgy írja le ezt a jelenséget „mintha egy kulcslyukon kukucsgálnánk.”(22.o.)
Vizsgálódása végén megállapítja, hogy a „common sense tudás és a common sense tevékenység tanulmányozása abban áll,” hogy problémaként kezeljük azokat a módszereket,
amelyekkel a társadalom tagjai megfigyelhetővé teszik „a mindennapi tevékenység társadalmi struktúráit.” (49. o.)
Erving Goffman A terepmunka című előadásában (a fordítás hangfelvételről készült)
a különféle terepmunkák, mint például a mélyfúrások, a kísérletek, a megfigyelő munka,
interjús munka és a többi közül csak a résztvevő megfigyelést tárgyalja. Részletesen ismerteti ennek a teremmunka-típusnak az egyes lépéseit. A felkészülés időszaka főleg az
adatgyűjtést, valamint a hipotézis előzetes vizsgálatát tartalmazza. Ha a kutató hibázik a
felkészülési időszakban, lehetséges, hogy emiatt egyes forrásokat már nem tud felhasználni. Ezután következik az általunk kiszemelt csoportba történő beépülés. Ha már stratégiai titkokra is fény derül, az annak a jele, hogy helyes ösvényen járunk. A terepen
legalább egy évet el kell töltenünk a kutatási tevékenységgel. Így derülhet fény olyan fordulatokra, amelyekre a kutatás elején még nem számíthattunk. Fontos a friss tapasztalatok rögzítése, tehát a jegyzetelés. Goffman szerint a kutatás ideje alatt az első nap információ mennyisége tekinthető a legnagyobbnak, résen kell lennünk tehát a jegyzeteléssel,
ha a tökéletesség igényével munkálkodunk. Az utolsó fázis a kilépés, melyet oly módon
kell végrehajtani, hogy még visszatérhessünk.
Kathy Chamaz a Lehorgonyzott elmélet című munkájával a kvalitatív módszerrel foglalkozók egyik leggyakoribb kérdésére keresi a választ, nevezetesen „hogyan juthatok
megfelelő adatokhoz és mihez kezdjek velük?” (61.o.) A szerző meghatározásban a lehorgonyzott elméleti módszerek az adatelemzés induktív stratégiáinak készlete. Vagyis az
analitikus adatgyűjtés alapján logikailag konzisztens elvek mentén elmélet gyártására
lehet felhasználni a szerzett információkat, valamint szisztematikus eljárásokkal válnak
átláthatóbbá a kvalitatív és kvantitatív adatok. A tanulmány ismerteti a lehorgonyzott
elméleti módszerek történetét, menetét és alkalmazását. A lehorgonyzott elméleti módszerek egyaránt alkalmasak egyéni és átfogó folyamatok vizsgálatára, s az empirikus világ folyamatainak szintetizáló és értelmező analitikus kategóriáinak kidolgozására is.
Rod Watson a szövegek létfontosságú szerepéről ír az Etnomológia és szövegelemzés
című munkájában. Az írott szöveg a mindennapi élet elengedhetetlen alkotó része, akár
egy menetrendről, akár egy szerződésről van szó. A személyek közötti kommunikáció
alapköve. Az élőbeszéd azonban nem csak passzív tartalmakat hordoz, hanem általa a
beszédhelyzet nyújtotta sajátosságok, vonások is jól megfigyelhetővé válnak. A szociológiában a párbeszédelemzők textuális gyakorlatokból a kommunikatív interakciók leírását, verbális vagy non-verbális besorolását végzik. Az ilyesféle kategorizálás nélkül joggal
tekinthetnénk egy orvos-beteg, egy rendőr-bejelentő közötti párbeszédet baráti csevegésnek. A szöveg aktív társadalmi jelenség, egy információs ablak, amely betekintést enged az általa hordozott információkba. Kezelhetjük azonban ezt analitikus adatnak is,
hiszen önmagában is képes ismeretet adni. A szövegelemzést a magas kultúrájú szövegek
(regények stb.) hívták életre. Ám a szövegelemzés általános jellegű, minden szövegolva-
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sás aktív folyamat, egyfajta szövegértelmezés, nem csupán befogadás. A szerző vizsgálódása végén „a ’textuálisan közvetített’ társas cselekvés fogalmához” érkezik, „amely cselekvések jellege és folyamata bizonyos szövegek beépítését feltételezi.” (113.o.)
James A. Holstein és Jaber F. Gurbrium közös munkája Az aktív interjúkészítés című
írás, mely részletesen mutatja be az interjú készítés módszerét és technikáját. Napjaink
társadalmában az interjú az egyik legfontosabb információszerző csatorna a tömegmédiumban, a humánszolgáltatásban, s természetesen a társadalom kutatók számára is,
hiszen így empirikus adatokhoz juthatunk. Az interjú interaktív jellegéből – egyes kutatók nem ismerik el – adódik, hogy az események aktív megtapasztalói is befogadóvá
válnak. Az interjú egy megadott keretek között történik, fő irányítója a riporter, akinek
kreativitásra kell törekednie, hiszen az interjút adó esetleg nem a megfelelő választ adja a
tervezett metódushoz képest. Ezért fontos a magabiztosság, valamint az önvédekező
funkció kiszorítása. Ez azonban azzal a veszéllyel járhat, hogy passzívvá teszi az alanyt,
ezáltal magát az interjút is. Az interjú során szerzett adatokat eredménnyé kell szerkeszteni, amely ma már egy analitikus aktív vállalkozás, melynek során az elemző
„dekonstruálja” a résztvevők beszédét, hogy az olvasónak bemutassa a narratív drámák
hogyanját és mikéntjét. (135.o.)
A következő szövegben Ken Plummer fejti ki gondolatait élettörténet-kutatás témakörében. Kutatása a vizsgált személyek életének jelentéstartalmát tárja fel. Ezen tanulmány az említett folyamat részletes gyakorlatába kíván betekintést nyújtani. Az élettörténet kutatásban a fő probléma az alany kiválasztásának szempontrendszere, mely kérdés
pragmatikus és formális úton is megközelíthető. A kutatót eben a folyamatban az előre
meghatározott kritériumok segítik, mint például a reprezentativitás igénye. Az élettörténet-tanulmány kivitelezéséhez több metódus is rendelkezésünkre áll: a legegyszerűbb
az alanyt rávenni, hogy meghatározott körülmények és szempontok szerint adja elő élettörténetét, így kimaradhatnak az „unalmasnak” érdektelennek tartott részek. A kinyert
adatok lehetnek írott vagy hang (magnó) változatok is. A folyamat kezdetétől különös
gondot kell fordítani a megfelelő rendezettségre és tárolásra, hiszen az élet-történet kutatásra jellemző hatalmas mennyiségű adat kerül kinyerésre, így a hathatós értelmezés végett is fontos a strukturáltság.
A következő négy tanulmány témája a fókuszcsoport. Michael Bloor, Jane Frankland,
Michaelle Thomas, Kate Robson tanulmányában a fókuszcsoportok általános kérdéskörét tárgyalja. A fókuszcsoportok már az 1960-as években megjelentek különböző piackutatásokban, amelyek mint marketing eszközök főleg a magánszektor sikerének tudhatók
be. A fókuszcsoportok nem csak információszerzésre, hanem a teljes társadalmi struktúra leírására is alkalmazhatóak. A fókuszcsoportok más módszerek kiegészítésére is tökéletesen alkalmasak, például az előzetes ismeretszerzésre. Ugyanakkor nagy segítség lehet
a hipotézis vizsgálat szempontjainak felállításában, vagy a kérdőíves eredmények értelmezésében is. Mégsem szabad úgy tekintenünk a fókuszcsoportokra, mintha bármiféle
validitást elősegítő szerepük lenne.
Ivana Markova, Per Linell, Michele Grossen, Anne Salazar Orvig ugyancsak a fókusz
csoport témáját tárgyalják a Dialógus és gondolatok áramlása című írásukban. Megfigyelésük tárgya a fókuszcsoportokban szereplők gondolatalkotása és azok közlése, melyben
szerepet játszanak a kommunikációs csatornák, valamint a csoporton belül elfoglalt pozíciók is. Egy kutatási szituációban azért nem lehet a fókuszcsoportra, mint passzív kö-
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zegre tekinteni, és kedvünk szerint „lecsapolni” az információk áradatát, mert a fókuszcsoport tagjai dialógusok során kommunikálják egymással és a külvilággal (kutatóval) a
témával kapcsolatos hozzáállásukat, majd ezt hirtelen megváltoztatva más reprezentatív
formát állítanak fel. Ezzel pedig felborítják az előre tervezett eseményeket. Ezért a szerzők azt tanácsolják, hogy az egyes topikokat időrendi epizódokba helyezve próbáljuk
meg strukturálni, így ugyanis jóval átláthatóbbá válnak és az értelmezésük is könnyebb
lehet. Az elemzés és véleményalkotás során vegyük figyelembe a diskurzus eszközeit és a
beszélők diskurzusát is.
Gabriele Rosenthal A történetmesélés gyógyító hatásáról című írásában saját tapasztalatai alapján mutatja be a „gyógyulási” folyamatot, amely a fókuszcsoportokkal
végzett dialógusok hatására megy végbe. Rosenthal szerint az interjú során intervencióra kell törekednünk. Természetesen az ilyen esetekben nehezebb a beszélgetés irányítása, továbbá a negatív élmények felidézésének hatása is kérdéses lehet. A mély lelki
sérelmek előtörése szaggatottá, töredezetté teheti a dialógust és csak a megfelelő kérdések sorozatával lehet a beszélőt a helyes irányba terelni. A megfelelő narráció gyógyító
hatású is lehet. Elengedhetetlen ugyanakkor az ön-megértés is, mely akár már az interjú során is megindulhat. Ennek feltétele azonban a helyes strukturáltság. Fontos a
kontroll: egyrészt támogatnunk kell a beszélőt az őt ért szenvedések elbeszélésében,
másrészt gondoskodnunk kell arról is, hogy ne merüljön el túlságosan a traumatikus
eseményekben.
John Hertige a Párbeszédelemzés és intézményi beszéd-adatelemzés rejtelmeiről ír.
Alapvetően kétféle párbeszédelemzői kutatást különböztet meg: az egyik a társas, míg a
másik az intézményes párbeszédet kutatja és elemzi. A két típust nem csak maga a fókuszcsoport különbsége határozza meg, hanem a dialógus strukturáltsága, valamint a
kérdéssor és a kontextus jellege is.
Christian Health tanulmányának Szemtől szembeni interakcióban zajló tevékenységek elemzése videó használatával a címe, melyben a társadalomkutatás területén elért
fejleményeket mutatja be. Célja, hogy a mindennapi videofelvételek segítségével ismertesse a dialógusban lejátszódó „társas cselekvéseket”, „interakciós szerveződéseket”. Ezzel megteremteni véli a videó szociológiai célú felhasználását. A videofelvétel magát a
dokumentációt és a jelenség elemzését is könnyebbé teszi, hiszen a cselekvéssorozatok
újra és újra megfigyelhetőek, és visszajátszhatóak eredeti környezetükben. Ennek ellenére a szociológusok kevés érdeklődést mutatnak iránta, az antropológus terepmunkások
körében jobban elterjedt metódusról beszélhetünk.
Theo Van Leeuwen Szemiotika és ikonográfia című munkájában a képi ábrázolás
társadalomtudományi kutatásának módszerét vizsgálja. Először a szemiotika fogalmát
tisztázza: „A szemiotika, mely a berthesiánus vizuális szemiotika kulcsfogalma, a jelentések rétegződése. Az első réteg a denotáció rétege, azaz a „mi, vagy ki van itt ábrázolva? (299.o.) A második réteg a konnotáció rétege, azaz a „milyen elképzelések és
értékek fejeződnek ki abban, ami reprezentálva van, és annak révén, ahogyan az reprezentálva van?” Majd a képfeliratok jelentőségéről és ábrázolásáról ír, melyek feladata
nem csak a rövid ismertetés, vagy bemutatás, hanem a felhívás is. A vizuális szemiotika és az ikonográfia igen hasznosak lehetnek a képeken ábrázolt személyek és dolgok,
események és helyek reprezentációs („denotatív) és szimbolikus („konnotatív”) jelentésének vizsgálatában.
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Végezetül két kutató, Daniel C. O’Connel és Sanbine Kowal írása az átírás alapelveit
taglalja. Az átírás alapvető definíciója így hangzik: bármely szövegről jegyzet készítése
átiratnak számít. Tehát átiratról szóló írás is ebbe a kategóriába tartozik. A szerzőpáros
végkövetkeztetésként arra bíztatja a beszélt nyelvi diskurzus elemzőit, hogy hagyjanak
fel az egyetlen, egész szakterületre kiterjedő sztenderd keresésével.
A kötet nagyon hasznos olvasókönyv lehet mindazok számára, akik a társadalomtudományi kutatásaikban szeretnék tudatosan alkalmazni a kvalitatív módszereket is. Kivált kezdő kutatóknak ajánljuk ezt a módszertani szöveggyűjteményt. Sajnos, a szakmailag és tartalmilag magas szintű olvasmányt megzavarja a központozás számos hiánya
vagy helytelen használata, s a betűhibák is, melyek alapos korrektori munkával elkerülhetőek lettek volna.
(Szavak, képek jelentés. Kvalitatív kutatási olvasókönyv. Válogatta és a fordítást az
eredetivel egybevetette: Bodor Péter. Budapest: L’Harmattan. 2013. [Pszichológia és társadalom] 350 oldal)
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Levente B. Alpek – Róbert Tésits
DEFINING A MULTIVARIABLE MODEL FOR ANALYSING MOBILITY
DEGREE OF JOBSEEKERS
The low degree of spatial mobility of people living in depressed areas is one of Hungary’s
well-defined problems. This study aims at the elaboration of a generalized model that can
evaluate spatial movements and measure the (absolute and relative) degree of mobility of
certain social groups. In addition, it also can define the spatial pattern of commuting
possibilities and their realization (exploration of frequented and/or crisis zones). The
research was based on primary and secondary sources. The extended model using
secondary data is capable to provide a picture of the spatial structure, which (through
further correction factors, based on primary data collection) can be converted into a
group- or problem-specific representation. The research surveyed the most disadvantaged
jobseekers (by processing 173 questionnaires). The method was tested in three regions
affected by labor market problems (regions of Kistelek, Enying and Sárbogárd). The
analytical technique developed in this way can be used by those who carry out researches
focusing on a given social group, or on the way travel costs and travel time affect spatial
movements. It may be also useful for the researchers interested in the mobility-enhancing
effects of infrastructure improvements on spatial structure.

István Lükő
THE TRANSFORMING POST-SECONDARY NON-TERTIARY LEVEL VET
SYSTEM: FROM ACCREDITED SCHOOL-BASED POST-SECONDARY
NON-TERTIARY VET TO TERTIARY-LEVEL VET
Tertiary vocational education in Hungary underwent significant changes in the past
years. Starting from the next school year, this form of education - practised in the public
and higher education over 16 years - will be continued in a renewed form, but exclusively
within the framework of higher education. From a pedagogical aspect, this form of
education is defined by its position in the system of registers of qualifications and
occupations, and by its specific status within the system of education. The standardised
registers, both continental and national (such as ISCO, ISCED, NTR, UCSO, NVQ), gave
a more and more refined and flexible framework for, and a position to, tertiary vocational
education, thus facilitating mobility between qualification levels, school types and
systems of education. Since the necessary legal and educational regulations are already
in effect, the new form vocational education may be commenced in 2013. The study
attempts to present a system moving from an ’unknown’ vocational education towards a
better-known form of education, through studies into the context of international
standards for education, into the policies, motivations and opinions.
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A Hivatal gondozásában megjelenő, új tankönyveink közül ajánljuk figyelmébe!

Öltözéktervezés
Szerző:
Lektor:
Kiadói kód:
Mérete, kivitele:
Felhasználható:

Fejezetcímek:
		
		
		
		
Kiadói ajánlás:

Sánta Eszter
Dr. Csanák Edit
NS-4105991211
A/4, színes, 174 oldal, 228 ábrával.
a 54 211 02 Divat- és stílustervező,
10599-12 Divattervezés, Divattervezési gyakorlat, Öltözéktervezés, 54
542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus, 10132-12 Gyártmányfejlesztés és
gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban, Tervezési alapismeretek, Tervezési
alapismeretek I.
1. Divat, öltözködés;
2. A tervezés folyamata;
3. A vázlattól a prezentációig;
4. Amit a tervezéshez ismerni kell;
5. Dokumentálás, portfolió (divatbemutató, kiállítás, fotózás).
A tankönyv az öltözék-, divattervezéssel foglalkozó szakképesítésekhez készült. Az öltözéktervezéshez szükséges ismeretek között megtalálható gyakorlatok elvégzésével fejleszthetők a divat- és stílustervező
képzésben résztvevők készségei, képességei és könnyen kialakíthatók
speciális szakmai kompetenciáik. A képekkel gazdagon illusztrált kiadvány érdekes olvasmány lehet még a könnyűipar szakmacsoport
szakképzéseiben résztvevőknek, és mindazoknak, akik érdeklődnek a
divat, az öltözködés, az öltözködéstörténet, a tervezés, a rajzi technikák, a textíliák, a modellezés, a kollekciókialakítás, a színtrendek és a
portfólió-készítés iránt.

Megrendelhető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, BeckJ@lab.hu címen.
Megtekinthető: A hivatal bemutatótermében: 1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefonszám: +36 (1) 431 6539

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

www.nive.hu

E SZÁMUNK SZERZŐI

TISZTELT SZERZŐINK!

• Alpek B. Levente, geográfus, Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola, PhD-hallgató

A közlésre szánt kéziratokat, kérjük, az alábbi formai ajánlásnak megfelelően szíveskedjenek szerkesztőségünkbe eljuttatni (szakesfelnottkepzeslapok@lab.hu).

• Dr. habil. Tésits Róbert, központigazgató, egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi Intézet
• Dr. habil. Lükő István, ny. egyetemi magántanár, Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi
Erőforrás Fejlesztési Kar Andragógia Intézet, Szakoktatási és Felnőttképzési Intézeti Tanszék

• Dr. habil. Fehérvári Anikó, alelnök, HERA
• Kenyeres Attila, tanársegéd, Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete Andragógia Tanszék
• Dr. habil. Kálmán Anikó, egyetemi docens, tanszékvezető helyettes, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Műszaki Pedagógia Tanszék

• Dr. Cseszka Éva, főiskolai docens, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Neveléstudományi és Pszichológiai Tanszék
• Dr. Németh Balázs, egyetemi docens, intézetigazgató, Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és
Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Andragógia Intézet

• Szent-Léleky György, az ETF GB magyar tagja, vezető főtanácsos, NGM Szakképzési és Felnőttképzési
Főosztály

• Morvai Laura, PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és műve
lődéstudományi Doktori Program

• Ifj. Boros István, egyetemi hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem

1. A Tanulmányok rovatban lektorált írásokat közlünk. Az ide szánt kéziratok terjedelme legalább 35 000, legfeljebb 50 000 karakter. A tanulmányokat magyar és angol összefoglalóval
(absztrakttal), s legfeljebb öt kulcsszó megadásával várjuk. A Tudományos élet, a Kitekintő s a
Recenzió rovatokba 6 000–9 000 karakter közötti karakter terjedelmű írásokat várunk.
2. A digitalizált formában leadott kéziratokkal kapcsolatos követelmények:
– Word for Windows program alkalmazása (az ábráknál Excel program, külön fájlban);
– Times New Roman betűtípus használata, 12 p betűmérettel;
– a szkennelt grafikus ábrázolások, fotók stb. legalább 300 dpi felbontással és .bmp, .pcx,
.tif kiterjesztéssel (kerülve az adatvesztéses fájltípusokat: .jpg, .gif).
3. A közlemény felépítésére vonatkozó követelmények:
– a címoldalon szerepeljen a kézirat címe, a szerző neve (címe, munkahelye, elérhetősége
(telefonja/faxa/e-mailje);
– kérjük, hogy az irodalmi hivatkozások a lábjegyzetbe kerüljenek (oldalra vonatkozóan:
Groyer, 1993:10, munkára vonatkozóan: Groyer, 1993).
4. A felhasznált irodalom jegyzékét betűrendben kérjük az alábbi formában:
– folyóirat tanulmányai: Goyer, R.A. (1993): Lead toxicity: current concerns. Environ.
Health Perspect. 100: 177–187.; Engvall, J., Perk, J. (1985): Prevalence of hypertension
among cadmium-exposed workers. Arch. Environ. Health 40: 185–190.
– könyvek, monográfiák: Kertai, P. (1982): Közegészségtan. Budapest: Medicina.; Ungváry,
Gy. (szerk.) (2004): Munkaegészségtan. Budapest: Medicina.
– g yűjteményes kötet: Ungváry, Gy., Morvai, V. (2010): Munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése. In: Munkaegészségtan. 3. kiadás. Szerk. Ungváry Gy. és Morvai
V., Budapest: Medicina. III. 3. 92–100.
– távoli elektronikus dokumentum: a bibliográfiai leírás (fentiek szerint) mellett kérjük megadni az útvonalat, valamint zárójelben a letöltés időpontját.
5. Kérjük, hogy az ábrákat, táblázatokat, diagramokat, térképeket stb. mellékeltben – külön
összegyűjtve – is küldjék el. A mellékletben a táblázatokat római számmal, az ábrákat
arab számmal jelöljék a közlési helyzet megadásával és az azonosítási adatok feltűntetésével. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a szövegben egyértelműen jelenjen meg az ábrák,
táblázatok pontos helye, illetve az ábrák, táblázatok, diagramok, térképek stb. forrása
(a saját szerkesztés is).
6. A magyar vagy idegen nyelvű szövegek esetében az adott nyelv helyesírási szabályzata a
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