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1. A háttér 

1.1. Gazdaság, munkaerőpiac, felnőttképzés  

A gazdaság helyzete 1990 után  

 A 90-es években végbement gazdasági és politikai rendszerváltás után a gazda-

ság teljesítménye (GDP) jelentősen visszaesett, de az 1993-as mélypont óta egyenletes 

ütemben emelkedik. A fejlődés – egyebek mellett – a gazdasági szerkezet és a tulajdo-

nosi szerkezet alapvető változásával párosult. 

 Ami a gazdaság ágazati szerkezetét illeti: az elsődleges ágazatok (mezőgazda-

ság, bányászat) szerepe csökkent, a feldolgozóipar szerkezete pedig jelentősen átalakult, 

s a gépipar vált a növekedés és az export húzó ágazatává. A kilencvenes évtized vége 

felé a korábbi visszaesés után az építőipar is jelentősen fellendült. 

 A tulajdonosi szerkezeti változások alapvetően a magángazdaság előretörését 

jelzik, de ezen belül külön is említést érdemel a többségi külföldi tulajdonban lévő vál-

lalatok számának és termelési értékének jelentős növekedése. E vállalatok fontos szere-

pet játszanak a fejlett technológiai és termelési kultúra közvetítésében. 

 A privatizációhoz és a gazdaság liberalizálásához eleinte kellemetlen mellékha-

tások is társultak: drámai mértékben (és tartósan) csökkent foglalkoztatás és emelkedett 

a munkanélküliség.  

 A magas külső adósságállomány végigkísérte az évtizedet, vagyis a gazdaságban 

megtermelt források nem jelentéktelen része kamatfizetés vagy törlesztés formájában 

kikerült az országból, csökkentve a belső keresletet. A gazdasági fejlődéssel párhuza-

mosan az adósságállomány fokozatosan csökkent1.  

 Az átalakulás jelentős költségvetési problémákkal is járt. Az államháztartás hiá-

nya három évben is elérte vagy meghaladta a GDP 6 százalékát. Az 1995-ös stabilizáci-

ós program 1996-ra a rekordnagyságú költségvetési hiányt is jelentősen csökkenteni 

tudta. A költségvetési hiány az utóbbi években 3-4 % körül mozgott, bár 2002 után is-

mét magasabb lett.  

                                                 
1 A bruttó külső adósságállomány 1991-ben a GDP 63, 1995-ben pedig 75 százalékára rúgott, 2002-re 
azonban már 55 százalékra esett vissza. 
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Változások a munkaerőpiacon 

 A gazdaság átalakulása során a legérzékenyebb veszteséget a foglalkoztatás 

szenvedte: a foglalkoztatottak száma mintegy negyedével csökkent a kilencvenes évti-

zed első felében, és a korábbinál alacsonyabb foglalkoztatottság – szemben a GDP visz-

szaesésével – nagyrészt tartósnak bizonyult: a foglalkoztatás szintje a korábbi szint 4/5-

e körül stabilizálódott2 (v. ö. 1. ábra). A foglalkoztatás bővülésére kedvezőtlenül hatott a 

minimálbér 2001-ben ill. 2002-ben történt jelentős emelése. 

 A foglalkoztatás csökkenésével párhuzamosan a munkavállalási korú népesség – 

különösen a nők – aktivitási rátája3 jelentősen csökkent. A férfiak esetében az inaktivi-

tási arány 2001-ben már csaknem 30 százalék volt, a nők körében pedig a 41 százalékot 

is meghaladta4.  

A hazai foglalkoztatottak zöme a 25-54 évesek közül kerül ki. A fiatalok ala-

csony foglalkoztatása mögött elsősorban a tanulók (korosztályon belüli) aránynöveke-

dése áll, ami összefüggésbe hozható az ifjúsági képzésből kilépők átlagos életkorának 

emelkedésével, s ez jelentős részben az oktatás expanziójára vezethető vissza. Ez ko-

moly hozadékot jelent mind az egyén, mind a társadalom számára, ugyanakkor az idő-

sebbek a munkaerőpiacról történő távolmaradása nehezen kezelhető egyéni és társadal-

mi problémákkal párosul.  

A munkanélküliségi ráta 1993-ban 12 százalék körül tetőzött, azóta folyamato-

san csökken5.  

A nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjazás kiterjedt gyakorlata hatására jelentősen nőtt 

az aktív korúak közt a nyugdíjasok aránya. Ez a sok szempontból kedvezőtlen folyamat 

komoly szerepet játszott a munkanélküliség elviselhető keretek közt tartásában. Az 

egyéb inaktívak arányának megduplázódása (1990: 2,9%, 2001: 6,4%6) viszont azt jelzi, 

hogy egy jelentős réteg tartósan kiszorult a munkaerőpiacról és az esetek jelentős részé-

ben számottevő legális jövedelem nélkül maradt.  

                                                 
21990-ben még 4 880 ezer foglalkoztatott volt, 1993-ra 3 827 ezerre csökkent, majd 1997-ben érte el a 
mélypontot 3 646 ezer fővel. 5 évi növekedés is csupán mérsékelt javulást hozott: 2002-ben 3860 ezer 
volt a foglalkoztatottak száma. (Fazekas, 2002, 4.3. táblázat, 254. o.)  
3 Az aktív keresők aránya a munkavállalási korú népességen belül. 
4 Ld. Fazekas, 2002, 6.2. táblázat, 279. o 
5 A KSH Munkaerő-felmérés adatai alapján a munkanélküliségi ráta 1999-ben 7%, 2000-ben 6,4%, 2001-
ben pedig 5,7 százalék. A férfiak munkanélkülisége szignifikánsan magasabb, mint a nőké. A pályakez-
dők munkanélkülisége jelentősen csökkent, de továbbra is magasabb (2001:10,8%) az átlagosnál. A mun-
kanélküliség jelentős része nem átmeneti,  hanem tartós (A minimum 12 hónapja munkanélküliek aránya 
a munkanélkülieken belül 2001-ben 46,7%. volt. – V. ö. Fazekas, 2002, 5.4. táblázat, 269. o.)  
6 Fazekas, 2002, 3.4. táblázat és 3.1. ábra, 249. o. 
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1. ábra  

Az ország gazdasági helyzetének változása néhány mutató alapján (1990=100%) 

 

 1996 után a reálkeresetek mérsékelt növekedésnek indultak, majd 2000 után a 

erőteljesen megemelkedtek. Emelkedésük üteme ekkor jóval meghaladta a termelés 

bővüléséét. 

 Az alkalmazásban állók aránya összes keresőn belül 86 százalék. A foglalkozta-

tottak 2001-ben több mint 900 ezer gazdálkodó szervezetben dolgoztak, melyek 96 szá-

zaléka mikroszervezet, azaz 10 főnél kisebb. A kis- (10-49 fő) és középméretű (50-249 

fő) gazdálkodó szervezetek, vállalkozások száma – nemzetközi összehasonlításban – 

aránytalanul alacsony. A kevés számú nagy (250 fő fölötti) szervezetben összpontosul 

ugyanakkor a GDP és a foglalkoztatás meghatározó része. 1998-ban a keresők 45 száza-

léka dolgozott nagy, 14 százalékuk közepes, 10 százalékuk kis szervezetben, a fennma-

radó 31 százalék pedig mikroszervezetben (jelentős része egyéni vállalkozásban). 

 A keresők zöme (évek óta stabilan mintegy 60 százaléka) a szolgáltatási szek-

torban dolgozik. A közszférában foglalkoztatottak aránya – ellentétes előjelű folyama-

tok után – 2001-ben 21,6%-ot tett ki. A feldolgozóipar a foglalkoztatottak mintegy ne-
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60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

év

sz
áz

al
ék

GDP
Ipari termelés
Reálkereset
Foglalkoztatás



 7

koztatottak aránya az utóbbi időben valamelyest tovább csökkent, s ma már csak mint-

egy fele a 10 évvel ezelőtti aránynak. Az építőipar mai, 7% körüli részaránya jelentősen 

magasabb az egy évtizeddel ezelőttinél7.   

 A statisztikák, valamint a hazai oktatás-gazdaságtani és munkaerő-piaci kutatá-

sok a képzettség felértékelődését mutatják az 1990 utáni időszakban, ami elsősorban a 

felsőfokú iskolai végzettségűek jobb munkaerő-piaci és jövedelmi pozíciójában nyilvá-

nul meg8. A kutatások azonban arra is rávilágítanak, hogy az emberi tőke jelzett felérté-

kelődése nem egyaránt érintett minden korosztályt. Az iskolázottság hozama elsősorban 

a fiatalabb korosztályokban nőtt meg, s az iskolai végzettség jelzett felértékelődését a 

munkatapasztalatok – bár alapvetően a rendszerváltás előtti időszakra vonatkozó mun-

katapasztalatok – leértékelődése kísérte.  

Felnőttképzés és munkaerőpiac 

 A munkahely-specifikus, vagy legalábbis a munkához, a munkavégzéshez kap-

csolódó (ún. job related) képzések aránya a felnőttképzésen belül minden országban 

általában magas, de jelentősek az egyes országok közötti eltérések, melyek összefügge-

nek a gazdaság ágazati szerkezetével és a gazdasági szervezetek méret szerinti megosz-

lásával. A szolgáltatási szektorban foglalkoztatottak átlagosan több (felnőtt)képzést 

kapnak, mint a feldolgozóiparban foglalkoztatottak, s ugyancsak kimutatható a nagy 

cégeknél, illetve a közszférában dolgozók előnye9. A munkaadói képzésekre vonatkozó 

magyar adatok teljes mértékben egybevágnak a fenti általánosabb érvényű megállapí-

tással10. A magyarországi vállalkozások méret szerinti megoszlásának jellegzetességei 

szinte előrevetítik a nemzetközi összehasonlításban alacsony hazai részvételi arányokat. 

 Mivel a jelentős állás nélküli tartaléksereg között a képzettségek széles köre 

megtalálható, ez a magyarországi munkaadókat arra ösztönzi, hogy – a legkurrensebb 

szakmák kivételével – képzett munkaerőt keressenek. A globális munkanélküliség mel-

lett jelenlévő strukturális munkanélküliség ugyanakkor – legalábbis munkavállalói ol-

dalról – jelentős képzési igényt tűnik alátámasztani. Ahhoz azonban, hogy ez valóban 

felnőttképzési keresletté váljon, az is kellene, hogy a képzésben való részvétel hatására 

az elhelyezkedési esélyek jelentősen javuljanak. Az elhelyezkedési esélyek javulására 

                                                 
7 Laky, 2002, 24-25. o. 
8 Ma az OECD-n belül a felsőfokú végzettek relatív (középfokú végzettséghez képest mért) kereseti elő-
nye 21 ország közül Magyarországon a legnagyobb. (OECD, 2002, 132. o.) 
9 OECD, 2002. 247. o. 
10 V. ö.  A gazdasági szervezetek, 2002.   
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viszont a közeljövőben számos okból (pl. a nemzetgazdaság versenyképessége, a fog-

lalkoztatás relatíve magas járulékos költségei miatt) nem számíthatunk. Az újonnan, 

korszerű képzettséggel a munkaerőpiacra lépők kínálata is komoly konkurenciát jelent a 

már hosszabb ideje állás nélküli potenciális munkavállalóknak. Épp ezért az állásnélkü-

liek számára a felnőttképzésben való részvétel jelentősebb emelkedése, ha kívánatos 

lenne is, nem igazán tűnik realisztikusnak. 

A képzettség, s azon belül is a felsőfok felértékelődése a felnőttképzés iránti ke-

reslet növelését is eredményezheti, ez azonban feltehetően elsősorban a már eleve ma-

gasabb képzettségűek esetében növeli majd a képzések iránti keresletet. Mindez felveti, 

hogy a felnőttképzés összességében milyen mértékben szolgálja a hátrányok csökkenté-

sét (egyéb funkciói mellett).  

1.2. A felnőttképzés fogalma  

 A magyar fogalomtár és szóhasználat korántsem megállapodott a felnőttek isko-

láztatásával kapcsolatban. A felnőttképzéssel kapcsolatos fogalmak letisztultságának 

hiánya, a meglévő kifejezések nem következetes használata, általában a szakmai kon-

szenzus hiánya tükrözi a felnőttképzési szektor gyors átalakulásából adódó helyzetet. 

A mindennapi életben használt megközelítés a felnőttképzés kifejezést átfogó ér-

telemben használja, s e kifejezéssel lefedi mindazt, ami a felnőttek intézményes tanítá-

sa: művelése, nevelése, oktatása, képzése címén történik. (Pl. Felnőttoktatási- és kép-

zési lexikon, 2002.)11.  

 Ezzel párhuzamosan létezik a képzés másik, inkább oktatáspolitikai, tanügy-

igazgatási értelmezése, amely szerint a fogalom olyan körülhatárolt célú és funkciójú 

programokra vonatkozik, amelyek jól látható gyakorlati – mindenek előtt munkaerő-

piacon hasznosuló – eredménnyel járnak. Ennek a megközelítésben elhatárolódik egy-

mástól a felnőttoktatás és felnőttképzés fogalma, s az intézményi szervezeti rendszerhez 

igazodó változata szerint a felnőttoktatás az iskolarendszerű képzéssel azonosítható 

(amelyben a közismereti programok dominálnak), míg a felnőttképzés mindazt magába 

foglalja, ami elsősorban szakjellegű, szakmai ismeret átadására törekszik, illetve nincs 

beleillesztve az iskolarendszerű képzésbe. 

                                                 
11 Mindenképpen meg kell említeni azt, hogy a hazai „gyakorlat” szemlélete (és éppen ezért szóhasználata 
is) bizonytalan a felsőfokú oktatásban résztvevő, egyébként felnőtt korú hallgatók képzését illetően. A 
felsőoktatás formálisan mindenképpen felnőttek oktatását/képzését is jelentheti! 
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A 2001-ben életbe lépett felnőttképzési törvény (2001. évi CI. törvény) a foga-

lom tágabb értelmezéséből indul ki, de szabályozó szerepét részben leszűkíti az iskola-

rendszeren kívüli képzésre, részben bővíti a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatá-

sokkal. A törvény a képzést igénybevevő célcsoportot (felnőtt) olyan személyként defi-

niálja, aki a közoktatási törvényben meghatározottak szerint tankötelezettségét teljesítet-

te. Ez a jelenleg érvényes magyar szabályok szerint a 18 évesnél idősebbek köre. 

Ugyanakkor nem számítja ide a felsőoktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkezőket.  

 Ezen elemzés keretei között a felnőttképzés kifejezést általános értelemben hasz-

náljuk. Komplementereként általában az ifjúsági képzés (initial education) fogalmat 

tekintjük12, de a harmadfokú képzés esetében – amennyiben ezzel külön foglalkozunk – 

a képzés rendszerével összefüggő szóhasználat szerint teszünk különbséget a nappali 

tagozatos (full-time) oktatás illetve az esti-levelező tagozaton történő képzés között. 

Igazodva a hazai irányítási és statisztikai rendszerhez külön kezeljük, s ezért külön név-

vel illetjük az iskolarendszerű felnőttoktatást illetve az iskolarendszeren kívüli felnőtt-

képzést. 

A továbbiakban többször használjuk a munkaerő-piaci képzés (retraining) kife-

jezést. Ennek Magyarországon létezik egy inkább kutatói körben használt definíciója, 

amely szerint minden olyan képzés ide értendő, amely a munkahely megtartására, illet-

ve új munkahely megszerzésére irányul, van egy – a mindennapi használatban, s az 

igazgatási gyakorlatban elterjedt – szűkebb megközelítése is, amely a munkanélküliek 

döntően állami forrásból támogatott, nagyrészt szakmai orientációjú képzését öleli fel. 

Ez utóbbi az utóbbi értelemben használjuk a kifejezést ebben a jelentésben.  

 

Az említett kifejezések mellett további kifejezések is említhetők, ame-
lyek a felnőttképzés szinonimájaként is használatosak. A továbbképzés (further 
education) – eltérően az angol fogalomtól – elsősorban a munkahelyi, szakmai 
irányultságú (sokszor a munkakörhöz kapcsolódó, kötelező jellegű) tanulás meg-
jelölésére használatos. A tartalma szerint e kifejezéshez legközelebb álló folya-
matos képzés (continuing education and training) csak a szakemberek szűkebb 
köre által ismert és használt fogalom. Az élethosszig tartó tanulás (lifelong 
learning) kifejezés főként a szemléletváltás igényével készült elemzésekben és a 
képzéspolitikai döntéshozók szóhasználatában jelenik meg, igen változatos ér-
telmezésben.  

 A szakirodalomban és a kormányzati elemző munkában (pl. a munkaerő-
piaci képzésekről készülő adatgyűjtésben és statisztikai közlésekben) gyakran 

                                                 
12 Ebben az értelemben tehát ifjúsági képzésként jelöljük a nappali tagozatos (full time) iskolarendszerű 
képzést. 
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előforduló gyűjtőfogalomként használják az iskolarendszeren kívüli képzés kife-
jezést, amely az állami finanszírozással megvalósított különféle szervezett kép-
zések mellett egyes értelmezésekben magában foglalja a munkahelyi és minden 
egyéb szervezett képzést a képzési piacon13.   

A közhasználatban lévő fogalmaknak ehhez az újabb keletű rétegéhez 
társulnak még azok a kifejezések, amelyek elsősorban a tanulás ill. a képzés 
módszereire ill. eszközeire utalnak, azonban egy-egy önálló alszektorhoz kötőd-
nek. Mivel ezek a képzési formák döntően az iskolából kikerült népességet érin-
tik, sokszor a felnőttképzés értelmében használják: önálló tanulás (self-
learning), távoktatás (distance education), és az egyik legújabb, a már/még csak 
angol eredetiben használt e-learning. Ugyancsak a terjedőben lévő fogalmak kö-
zött kell megemlíteni az angolból tükörfordított: nem-formális képzés (non-
formal education), valamint az informális tanulás (informal learning) kifejezést. 

 

1.3. A felnőttképzés fejlődése  

 A felnőttek oktatása Magyarországon is, akárcsak a legtöbb európai országban 

évszázados hagyományokkal rendelkezik. Az iskolarendszerű felnőttoktatás jelenlegei 

kereteinek kiépítése – esti és levelező tagozatos iskolák az oktatás mindhárom szintjén – 

az 1945-1950 közötti időszakra vezethető vissza.  

A háborút megelőző időszak többnyire tanfolyami keretek között zajló felnőtt-

képzése 1945 után is folytatódott, de jelentősen átstrukturálódott. 

A két világháború között intenzíven fejlődő népfőiskolai mozgalmat az 1949 

utáni politikai akarat elsorvasztotta. Ugyanakkor kibontakozott és tömegméretűvé vált a 

felnőttképzés ún. ismeretterjesztési ágazata, amely államilag felügyelt szervezetek kere-

tei között folyt. Nem tagolódott be a köz- és a felsőoktatás rendszerébe, de a társadalom 

jelentős tömegei számára jelentős (mai szóhasználattal élve non-formális) tanulási lehe-

tőséget biztosított. 

 1990 után – összhangban a gazdasági-politikai változásokkal – a felnőttképzés-

ben új tendenciák bontakoztak ki. Az iskolarendszerű képzésben az oktatás és a szak-

képzés állami monopóliuma megszűnt, bár az állami-önkormányzati szféra vezető sze-

repe továbbra is megmaradt. Az iskolarendszeren kívüli képzésben számos szereplőt 

felvonultató oktatási/képzési piac alakult ki.  

 A felnőttképzést leíró statisztikai rendszer – alkalmazkodva az intézményrend-

szer és az irányítási rendszer gyökeret vert hagyományaihoz – külön kezeli az iskola-

rendszerhez köthető felnőttoktatást, illetve az azon kívüli képzést. 

                                                 
13 Ebben a jelentésben is használjuk ezt a kifejezést, megkülönböztetve az iskolarendszerű képzéstől.   
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Az iskolarendszerű felnőttoktatásról évtizedek óta rendelkezünk statisztikák-

kal. Az utolsó évtizedre vonatkozó adatok szerint az általános iskolai felnőttoktatás sú-

lya meggyengült, intézményeink száma jelentősen lecsökkent. Az iskolák területi elosz-

lása arra utal, hogy nagy területek maradtak ellátatlanul: több olyan több százezer lako-

sú megyében nincs, vagy legfeljebb egy ilyen intézmény működik, amelyben a befeje-

zetlen alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya országos átlag feletti. Történt mindez 

annak ellenére, hogy a funkcionális analfabetizmus korrigálása, valamint a második 

esély biztosítása érdekében nélkülözhetetlennek látszik az iskolák által ellátott funkció 

fenntartása. Az intézményhálózat számának, szerepének visszaszorulása mögött részben 

az igények visszaszorulása áll (a befejezett alapfokú végzettséggel nem rendelkezők 

száma, különösen az aktív korú népességen belül jelentősen csökkent), részben pedig a 

korábbihoz képest megváltozott felelősségi és finanszírozási rendszer (az iskolák, tago-

zatok fenntartása helyi feladattá vált, s az állami költségvetés az ifjúsági képzéshez vi-

szonyítva lényegesen kevesebb anyagi támogatást biztosított a fenntartók részére).  

 A középfokú képzés intézményeinek száma az utolsó évtizedben valamelyest 

emelkedett. Az önálló intézmények száma csökkent, de az ifjúsági képzés iskolái egyre 

nagyobb számban indítottak felnőtt képző osztályokat. Ennek hátterében egyrészt a be-

fejezett középfokú végzettség felértékelődése, s az ezzel kapcsolatos tanulói igények 

emelkedése, másrészt pedig az iskolák azon törekvése áll, hogy – finanszírozási okok-

ból – korrigálják az ifjúsági képzés demográfiai okokból csökkenő tanulószámát. Szere-

pet játszott a folyamatban a munkanélküliség, amely a nappali tagozaton végzett tanuló-

kat arra ösztönözte, hogy továbbra is a képzésben maradjanak, nem kis részben azért, 

hogy további szakma tanulásával korrigálják a munkaerőpiacon nem, vagy csak nehe-

zen érvényesíthető szakképzettségüket. A legutolsó adatok szerint a felnőttképzésben 

tanulók a teljes tanulólétszám 15%-át teszik ki a középfokú intézményekben (lásd I. 

táblázat).  

 Annak ellenére, hogy a felsőoktatásban a nappali tagozatos továbbtanulási lehe-

tőségek jelentősen bővültek a kilencvenes évek során, többszörösére emelkedett az esti-

levelező tagozatos hallgatók száma is. Szerepet játszik ebben a felsőoktatás korábbi 

szűk kapacitása, amely miatt széles rétegek csak több éves késéssel tudtak bekerülni a 

felsőfokú intézményekbe. Jelenleg a hallgatók 40%-a tanul ebben a formában (I. táblá-

zat). 
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1. tábla 

Az alap- és a középfokú iskolarendszerű felnőttoktatás intézményei és tanulói 1990 és 2002 között14 
 

 Alapfok Középfok Felsőfok 

Év Intézmények 
száma  

Tanulók 
száma 

Intézmények száma Tanulók 
száma  

Tanulók 
száma 

   Önálló Tagozat   

1990/91 161 11536 36 362 66495 25786 

1991/92 153 11724 36 340 64360 23888 

1992/93 142 10944 37 345 70243 25132 

1993/94 112 8982 35 344 75277 39320 

1994/95 92 6558 33 361 81204 51093 

1995/96 82 5205 31 349 74704 62589 

1996/97 66 4099 23 369 74653 69272 

1997/98 58 3165 24 377 78292 97789 

1998/99 54 3016 22 397 84862 111214 

1999/00 57 3146 22 400 88462 127635 

2000/01  2940   81700 142784 

2001/02  2793   95231 155662 

2002/03  2785   93172  

Forrás: Statisztikai tájékoztató, Alapfokú képzés, 1990/91–1999/2000, 
Statisztikai tájékoztató, Középfokú képzés, 1990/91–1999/2000, 

Jelentés, 2003. 

 

 A felnőttképzés súlyát nem csak a résztvevők számával, hanem a legmagasabb 

iskolai végzettséget a felnőttoktatásban megszerzők arányával is jellemezhetjük. Ez az 

arány időponttól és a megszerzett végzettség szintjétől, típusától függően jelentősen 

változott. Összességében az utóbbi 20 évben jelentősen csökkent, de a kilencvenes évek 

közepén a szakmunkásvizsgát tett személyek egy tizede, az érettségizettek közel egy 

ötöde és a felsőfokú diplomát szerzők majdnem egy harmada még mindig a felnőttkép-

zés keretén belül szerezte végzettségét. 

                                                 
14 Forrás: az adott évekre vonatkozó MKM Statisztikai Tájékoztató. Alapfokú Oktatás. 
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2. tábla 

 A felnőttképzésben végzettek aránya az összes végzett százalékában 1960–1995 
 

Év Általános  iskola 8. 
osztályát végzett 

Szakmunkás-
vizsgát tett 

Érettségizett Felsőfokon 
végzett 

1960 22,7 41,8 22,9 41,7 
1970 4,9 18,4 33,6 44,9 
1980 5,2 30,6 71,1 69,4 
1990 2,1 10,4 26,3 43,7 
1995 1,7 10,1 19,8 31,0 

Forrás: Oktatási adatok, 1998 

 
 Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés körébe tartozó képzések mind tökéle-

tesebb regisztrálására 1995 óta önálló adatgyűjtési rendszer (az ún. OSAP) működik. Ez 

a rendszer nem a képzésben résztvevő személyek oldaláról nézve, hanem a képzést 

szervező intézmények tevékenysége alapján regisztrálja az adatokat. Az adatgyűjtés a 

képzést szervező intézmények és a képzési területek mind nagyobb körére terjed ki 

(2003-tól pl. már az általános, a nyelvi és a hatósági képesítésekre felkészítő képzéseket 

is magában foglalja), ezért résztvevők számának időbeni változásáról nem, inkább csak 

a belső szerkezetének változásáról ad képet. Ezekről a 3.1 és a 3.2 fejezetben adunk 

számot. Ugyancsak a 3.2 fejezetben utalunk azokra az intézményi folyamatokra, ame-

lyek során a felnőttképzés jelenlegi intézményi rendszere kialakult.  



 14

 

2. A felnőttképzés szabályozása és intézményei 

2.1. A felnőttképzés intézményei 

Az irányítás intézményei 

 A felnőttképzés irányításában résztvevő intézmények az iskolarendszerű és az 

iskolarendszeren kívüli felnőttképzés esetében nagyrészt eltérőek.  

Alapvető kivételt a szakmai képzés átfogó irányítása (az ifjúsági képzésben és a 

felnőttképzésben, ill. ez utóbbin belül az iskolarendszeren belüli és az iskolarendszeren 

kívüli képzésben egyaránt) jelent, amelyet az oktatási miniszter feladata. Ennek kere-

tében kiadja az államilag elismert szakmák jegyzékét, s meghatározza ezzel összefüg-

gésben a követelményrendszert, a képzésbe való belépés követelményeit valamint a 

végzettség megszerzésének feltételeit. Az Oktatási Minisztérium központi fejlesztő-

szolgáltató intézetként működteti a Nemzeti Szakképzési Intézetet. 

 Az iskolarendszerű képzés szabályozásának fő felelőse az Oktatási Miniszté-

rium. Meghatározza a szakképzés megszervezésére vonatkozó feltételeket, a szakképe-

sítéseket, s gondoskodik a szakmai tantárgyak központi programjainak kiadásáról (épp-

úgy, mint az ifjúsági képzésben). A részletes szakmai kérdésekben az egyes szakmák 

esetében illetékes szakminisztériumokkal egyetértésben látja el a feladatát.  

Az iskolák működtetését döntően helyi és megyei önkormányzatok látják el15. 

Az állami költségvetés a nappali tagozatos képzéshez hasonló módon, a képzésben 

résztvevők száma alapján nyújt támogatást. 

Az iskolarendszeren kívüli képzés területén az e területet átfogóan szabályozni hi-

vatott Felnőttképzési törvény fő felelősként a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 

Minisztériumot nevezi meg. Ezen túlmenően szerepet szán az Oktatási Minisztéri-

umnak (nyelvvizsga rendszer, szakképzés stb.), a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-

nisztériumának (nem formális képzések, közművelődési intézmények tevékenysége, 

népfőiskolák stb.) valamint az ágazati szakképesítésért felelős minisztériumoknak 

(egy-egy részterület szakmai kereteinek kialakításában). Közvetve a pénzügyi kor-

mányzat is lényeges befolyást gyakorol a rendszer egészére. Szerepe elsősorban a kép-

zések iránti keresletet befolyásoló egyes pénzügyi eszközök mértékének meghatározása: 
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a belső vállalati képzésekre fordítható pénzügyi keretek, valamint az egyénileg finanszí-

rozott képzések adómentes részének meghatározása.  

 A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium önálló intézménye a 

Nemzeti Felnőttképzési Intézet, mely 2002-től működik a felnőttképzési törvény alap-

ján. Fejlesztési, szolgáltató és kutatási feladatokat lát el a felnőttképzés területén, s mű-

ködteti a Felnőttképzési Akkreditációs Testületet, amely az iskolarendszeren kívüli kép-

zések, illetve az ezen a területen működő képző intézmények akkreditációs teendőit látja 

el. 

A munkaügyi intézményrendszer16 központi költségvetési intézményei – a 

megyei munkaügyi központok17 – elsősorban a munkanélküliség kezelését hivatott (az 

elhelyezkedést segítő, illetve a munkahelyvesztést megelőző) képzések támogatásában 

vesznek részt (átképzések, továbbképzések, elhelyezkedési esélyt teremtő programok 

formájában). A Foglalkoztatási Hivatal – egyebek mellett – a munkaügyi központok 

szakmai irányítását látja el, a képzésre komolyabb befolyással nincs.  

Testületek 

 Az állami intézményrendszer említett szereplőin kívül a szakmai–

érdekképviseleti szervezetek (munkaadói és munkavállalói szövetségek, kamarák, fel-

nőttképzési szakmai szervezetek) is beleszólási jogot kaptak a felnőttképzési rendszer 

működési kereteinek kialakításába, illetve működtetésébe. E joggal nem azonos mérték-

ben élnek az egyes szervezetek, de aktivitásuk eltérésének okáról nincsenek átfogó ta-

pasztalatok  

Az Országos Szakképzési Tanács (OSZT) tripartit szervezet. Munkájában a mun-

kaadók, a munkavállalók, és a kormányzati-önkormányzati szféra képviselői vesznek 

részt. A szakképzéssel kapcsolatos irányítási feladatok tekintetében szakmai döntés-

előkészítő, véleményező és javaslattevő országos testületként működik. Az OSZT tagja-

it – hároméves időtartamra – a testület munkájában részt vevő szervezetekkel történő 

egyeztetést követően az oktatási miniszter kéri fel. Az OSZT a szakképzési rendszer 

működését és fejlesztését érintő kérdésekben véleményezési, javaslattételi joggal ren-

delkezik. Szerepe elsősorban az iskolarendszeren belüli képzést, s ezen keresztül a fel-

nőttképzést érinti, de áttételesen  érinti az iskolarendszeren kívüli képzést is. 

                                                                                                                                               
15 A fenntartókról részletesebben lásd a 3.2 fejezetet. 
16 Jelenleg Állami Foglalkoztatási Szolgálat néven. 
17 Minden megyében és a fővárosban működik 1-1 központ, a nagyobb településeken kirendeltségekkel.  
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 A Felnőttképzési Akkreditációs Testületet a Foglalkoztatáspolitikai és Mun-

kaügyi Miniszter hozta létre, tagjai a miniszter kéri fel 2 évre. Független szakmai testü-

let. Tagjai a minisztérium képviseletére kijelölt személyek, valamint az egyházak, a 

gazdasági kamarák, a munkaadók, a munkavállalók, a helyi önkormányzatok, a felnőtt-

képzést folytató intézmények képviselői, továbbá a felnőttképzés szakértői. 

 Az Országos Felnőttképzési Tanács (OFkT) a felnőttképzési törvény értelmé-

ben a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter felnőttképzési feladatainak ellátá-

sát segítő, szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos testület. Az 

OFkT tagságára a miniszter a felnőttképzés irányításában szerepet játszó intézmények 

és az érintett érdekképviseleti szervek szakembereit hívja meg.  A testület 2002-ben jött 

létre. 

 Az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) a munkaügyi érdekegyeztetés há-

romoldalú országos fóruma. Tagjai a kormány, a munkavállalók és a munkaadók képvi-

selőiből kerül ki. Elsősorban átfogó munkaügyi kérdésekben foglal állást. Szakképzési 

kérdésekben a Szakképzési Bizottsága az illetékes. 

 A megyei (fővárosi) munkaügyi tanácsok (országosan összesen 20 működik) a 

munkaadók, a munkavállalók, valamint az önkormányzatok képviseletét ellátó tagokból 

álló testületek. Elsősorban érdekegyeztetési feladatokat látnak el, de a Munkaerőpiaci 

Alap decentralizált pénzeszközeinek megyei szintű felhasználását érintő átfogó dönté-

seket is hozhatnak (lásd finanszírozás). Ezen keresztül érdemben befolyásolják a fel-

nőttképzési területet is.  

 A Nemzeti Távoktatási Tanács (NTT) a művelődési és közoktatási miniszter 

rendeletével 1992-ben a hazai távoktatás fejlesztésére létrehozott stratégia-formáló és 

döntés-előkészítő szakmai testület. Tevékenységét az Apertus Nyitott Szakképzésért és 

Távoktatásért Közalapítvány szakmai tanácsadó testületeként látja el. Tagjait a minisz-

ter kéri fel. Az NTT módszertani anyagok kidolgozásával, a távoktatással kapcsolatos 

tapasztalatok közreadásával próbál áttörést elérni a távoktatás területén.  

Az oktatást szervező és az oktató intézmények 

 Az oktató illetve oktatást szervező intézményeket lásd a 3.2 fejezetben. 
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2.2. A kormányzat kezdeményezései  

Az utóbbi évtizedben elfogadott jelentősebb jogszabályok 

 A felnőttképzés jogszabályi kereteit több 1990 után született törvény érintette, de 

az egyes jogszabályok csak a felnőttképzés kisebb-nagyobb szeletét szabályozták. A 

törvényeket az 1990 körüli politikai-gazdasági változások indukálták, s vagy teljesen új 

területeket szabályoztak (mint pl. a munkanélküliség ill. ezen belül a képzés), vagy pe-

dig olyanokat, amelyek az új viszonyok között már a régi törvények kisebb-nagyobb 

módosításával sem működhettek. A felnőttképzés egészére nem vonatkozott átfogó jog-

szabály.  

 A Közoktatási törvény18 a közoktatás egészét, s ezen belül az iskolarendszer-

ben folytatható felnőttoktatást szabályozta, a Szakképzési törvény19 a szakmai képzést 

foglalta egységes keretbe, s mint ilyen vonatkozott a felnőttképzés körébe tartozó szak-

mai képzésre is. A Felsőoktatási törvény20 az esti-levelező oktatáson keresztül befo-

lyásolja a felnőttképzés egészét, későbbi módosítása pedig automatikusan az akkreditált 

intézmények (lásd később) sorába emeli a felsőoktatási intézményeket, megadva szá-

mukra illetve hallgatóik számára az  ezzel járó privilégiumokat.  

 Meg kell említenünk a Foglalkoztatási törvényt21, amely elsősorban a (szűk 

értelemben vett – lásd korábban) munkaerő-piaci képzéssel foglalkozik, s munkanélkü-

liséget kezelő többi passzív és aktív eszköz mellett a képzéshez is biztosít forrásokat. 

Igazi jelentősége elsősorban abban áll, hogy ezen a területen igyekezett egységes rend-

szerként kezelni az iskolarendszerű ifjúsági szakképzést és a felnőtt lakosság (mindenek 

előtt a munkanélküliek) szakmai képzését.  

 Átfogó, a terület egészét, vagy jelentős részét felölelő, egységes szemléletű jog-

szabály 2001-ig nem született, szükségességéről évekig húzódó vita alakult ki. Alapvető 

kérdésként merült fel az is, hogy komplex módon tartalmazzon-e minden, felnőttképzés-

re vonatkozó szabályozást, szűkítve ezzel pl. az oktatási törvényeket, a foglalkoztatási 

törvényt, vagy pedig a korábbiakat kiegészítő komplementer törvény legyen. Végül 

megszületett a Felnőttképzési törvény22, amely nem váltotta ki a korábban említett 

                                                 
18 Közoktatási törvény, 1993. évi LXXIX. tv. 
19 Szakképzési törvény, 1993. LXXVI. tv. 
20 1993. évi LXXX. törvény 
21 1991. évi IV. tv. 
22 Felnőttképzési törvény, 2001. évi CI. tv. 
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jogszabályokat, hanem igyekezett egységes rendszerként értelmezni legalább az iskola-

rendszeren kívüli felnőttképzést, valamint a képzés minőségét javító, illetve a részvételt 

támogató új elemeket vitt a rendszerbe. (Hivatalosan is beemelte ebbe a területbe a 

nyelvi képzést – így a nyelvi felnőttképzést is –, a képzések és a képző szervezetek 

akkreditációjára vonatkozó eszközrendszert dolgozott ki, s bővítette a képzésben részt-

vevők, valamint a képző intézmények támogatását.) 

 

Felnőttképzési akkreditáció 
 

 Az akkreditációs rendszer a felnőttképzés teljes vertikumára kiterjedően 
bevezeti az önértékelésen alapuló minőségbiztosítást, egy átfogó intézmény- és 
részleges program akkreditációs rendszer megteremtésével. 

 A Felnőttképzési Akkreditációs Testület az intézmény-akkreditációs eljá-
rás keretében megvizsgálja, hogy a felnőttképzési intézményben zajló képzési te-
vékenység (tananyagfejlesztés, oktatás/képzés, értékelés), felnőttképzési szolgál-
tatások, valamint az intézmény irányítási és döntési rendszere megfelel-e a jog-
szabályi feltételeknek, továbbá a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 
által kiadott akkreditációs követelményrendszernek.  

 A képzési és szolgáltatási tevékenységek megkezdésének a felnőttképzési 
nyilvántartásba való felvétel feltétele, az akkreditáció kérése ezzel szemben ön-
kéntes. Az intézményi akkreditáció bevezetésének kettős célja volt: egyrészt 
minőségi garanciát adni a képzést igénybe vevők számára, másrészt képet adni 
a támogató részére az állami támogatás felhasználásáról. 

  Az akkreditált intézmények (2003. január 1-jétől) állami támogatásban 
részesülhetnek, ezen kívül az intézmény képzésében résztvevőknek lehetőségük 
nyílik személyi jövedelemadó-kedvezmény igénybevételére.  

 

 A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásá-

ról szóló törvény23 a szakképző rendszer fejlesztési lehetőségeit szabályozza önálló jog-

szabályban, figyelemmel az Európai Unió által a jövőben nyújtható támogatások foga-

dására. E törvény teszi lehetővé, hogy a hozzájárulási kötelezettség (a bruttó bérköltség 

1,5%-a) egy harmadát a munkáltatók munkavállalóik képzésére is fordíthatják. 

A normatív pénzügyi támogatásokat az adott évre vonatkozó költségvetési tör-

vények határozzák meg.  

 Az említett törvényeken kívül áttételesen hat az alsó és középfokú iskolarendsze-

rű felnőttképzésre az Önkormányzati törvény24, amely az önkormányzatok felelőssé-

gét szabályozza – többek között – ezen a területen. A munkajog oldaláról az újrafogal-

                                                 
23 2001. évi LI. törvény 
24 1990. LXV. tv. 
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mazott Munka Törvénykönyvét25 kell megemlítenünk, amely azonban a felnőttképzés 

területén továbbra is elsősorban a munkaadók érdekét szolgálja, nem jelennek meg ben-

ne a tanuláshoz fűződő munkavállalói jogok. A képzés iránt kereslet bővítését eredmé-

nyezi a Köztisztviselői törvény26, illetve annak későbbi módosítása, amely eleinte csak 

általánosságban fogalmazta meg a köztisztviselők önképzési kötelezettségét, a későbbi-

ekben a köztisztviselői státusz nélkülözhetetlen elemévé tette a szakmai vizsgát, s ezzel 

képzési igényt is indukált. Ide sorolhatók a különböző alacsonyabb szintű jogszabályok, 

amelyek egyes szakterületeken dolgozókat hatósági vizsga letételére köteleznek, illetve 

kifejezetten továbbképzésre köteleznek vagy ösztönöznek. Ki kell emelnünk ezek közül 

a pedagógus továbbképzési rendszert, amely 1997 óta közel kétszázezer főnyi munka-

vállalói réteget igyekszik államilag finanszírozott, kötelező képzésbe bevonni. Meg-

jegyzendő, hogy hasonló továbbképzési rendszer számos más szakterületen működik. 

 A képzés tartalmi elemeit az iskolarendszerű oktatásban miniszteri rendelet sza-

bályozza (2001. szeptemberétől az iskolarendszerű alap- és középfokú felnőttoktatás 

számára speciális kerettantervek készülnek), a szakképzésben pedig ifjúsági és a fel-

nőttképzést egységes rendszerben kezelő Országos Képzési Jegyzék a meghatározó, 

amely tartalmazza a felnőttképzésben megszerezhető szakmák jegyzékét, valamint a 

bemenetre (a tanulók előképzettségére) illetve a képzés folyamatára vonatkozó legfőbb 

szabályokat27.  

Koncepciók, stratégiák 

 A Felnőttképzési törvény elfogadása ellenére a felnőttképzés továbbra sem te-

kinthető egységesen szabályozott rendszernek. Sem a tanulás, sem a képző szervek tá-

mogatása, de még az oktatás folyamatát érintő kérdések sincsenek egységes keretben 

értelmezve. E helyzet megváltoztatása, valamint az Európai Unióhoz történő csatlako-

zás további jogszabályalkotói tevékenységet tesz szükségessé. Ezek megalapozását 

szolgálják a különböző koncepciók, stratégiák.  

 A kormány programjában elsősorban a jelenlegi támogatási keretek megeme-

lése révén a felnőttképzésben résztvevők létszámának 800 ezer-1 millió főre történő 

emelése szerepel. Néhány általánosabb jellegű cél mellett ezt szolgálják a jogszabályi 

keretek tervezett módosítása, és speciális felnőttképzési programok indítása a munka-

                                                 
25 1992. évi XXII. tv. 
26 1992. XXIII. tv. 
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erőpiacon hátrányos helyzetű emberek számára, valamint új felnőttképzési formák és 

tananyagok kifejlesztésének támogatása. 

 2003 nyarán a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási 

Minisztérium közösen dolgozta ki az egész életen át tartó tanulás feltételrendszeré-

nek javítására szolgáló koncepciót és stratégiát. A stratégia az egyén képességeinek 

fejlesztésére, foglalkoztatási esélyeik növelésére, valamint az esélyegyenlőségre helyezi 

a hangsúlyt. Kimondja, hogy az egész életen át tartó tanulás folyamatában meghatározó 

jelentőségű az alapoktatás és képzés, megteremtve ezzel a két rendszer együttműködé-

sének, egymásra épülésének elvi lehetőségét.   

 2003. őszén készítette el a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a 

Foglalkoztatási törvény átfogó módosításának koncepciója. A megújulást részben az 

EU-követelmények változása, részben pedig újabb, korábban nem támogatott rétegek 

képzéssel való támogatása teszi szükségessé. A felnőttképzést ez annyiban érinti, hogy a 

koncepció alapján remény van arra, hogy a regisztrált munkanélkülinek nem minősülő 

inaktív lakossági csoportok (megváltozott munkaképességűek, szociális segélyből élők, 

eltartottak stb.) – foglalkoztatásuk érdekében – képzésbe kerülhessenek.  

Cselekvési programok, intézkedési tervek 

 2002-2003-as évekre cselekvési programot készített a Foglalkoztatáspolitikai és 

Munkaügyi Minisztérium a felnőttképzés középtávú fejlesztésére. A kormányprogram-

hoz igazodva a kormányzati ciklus végére elérni szándékozott évi 800 ezer-egymillió 

felnőtt képzésére vonatkozó szándék megvalósulásának lépéseit konkretizálja. Ebben 

szerepet szán a meglévő oktatási és művelődési intézményrendszernek, a média rend-

szerszerű közreműködésének, valamint az információs technológiákra épülő nem for-

mális képzéseknek (távoktatás, e-learning). Erősíteni kívánja a munkaadókkal való 

együttműködést, az állam és a gazdaság szorosabb kapcsolatát. A feladatok meghatáro-

zása a Nemzeti Fejlesztési Terv helyzetelemzésére épült, szükség szerint részletezve a 

tervezett intézkedések indokait.  

 E feladatok alapvetően a két felelős minisztérium: a Foglalkoztatáspolitikai ill. 

az Oktatási Minisztérium közösen végrehajtandó feladatai lesznek. 

 A közös foglalkoztatáspolitikai értékelés - Joint Assessment of the 

Employment Policy Priorities of Hungary - az Európai Bizottság Foglalkoztatási és 

                                                                                                                                               
27 Jelenleg 812 szakképesítést nevez meg. 
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Szociális Főigazgatóságával együttműködve készült el 2001. novemberében. Az értéke-

lés egyik pontja prioritásként kezeli az emberi erőforrások fejlesztését. 

 A Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja 

2003. januárjában került elfogadásra. Átfogó célja a foglalkoztatási szint emelése, a 

munkaerő versenyképességének javítása a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő kép-

zettség biztosításával. A program egyik pontja a felnőttképzés támogatását is prioritás-

nak tekinti.   

 A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztéri-

um együttműködésével megkezdődtek az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó 

stratégia kidolgozásának munkálatai. A Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program-

ban – amelynek 11 intézkedése közül az egyik kifejezetten a felnőttképzés módszertani 

és intézményi hátterének megerősítésére szolgál – megfogalmazott célokat és a társfi-

nanszírozás feltételrendszerét figyelembe véve 3 éves stratégia kidolgozását tervezik. E 

stratégia 12 prioritást fogalmaz meg. Nem elsősorban a képzés kereteinek összehango-

lásával foglalkozik, inkább az egyes képzési részterületekbe bekapcsolható személyek 

számának növelésével. Alapvetően munkaerő-piaci megközelítésű a stratégia.  

 

2.3. Finanszírozás  

Jogszabályokkal szabályozott támogatások   

 Az iskolarendszerű felnőttoktatás kiadásai közvetlenül az egyes alap- és kö-

zépfokú intézmények költségvetését terhelik. Ezek költségvetését fenntartójuk biztosít-

ja, amelyhez az éves költségvetési törvényben meghatározott normatíva szerinti támoga-

tást ad az állami költségvetés. Ez a normatíva az ifjúsági képzésre vonatkozó mindenko-

ri normatíva harmada. Tekintettel arra, hogy az iskolarendszerű képzés intézményi költ-

ségeinek mintegy három negyed része bérjellegű kiadás (bér illetve a közterhei), így ha 

a felnőttképzés dologi költségeit nem is vesszük számba, a kiadások több mint felét az 

iskola fenntartójának kell biztosítania. Ez a támogatási igény magasabb, mint az ifjúsági 

képzésben, éppen ezért az iskolarendszerű felnőttoktatás fenntartása csak erős (helyi) 

politikai elhatározás mellett lehetséges. 

 Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés finanszírozására három, jogszabály-

ok által definiált forrás szolgál. 

◊ Az állami költségvetés. 
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◊ A Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprésze 

◊ A gazdálkodó szervezetek szakképzési hozzájárulási kötelezettsége 

Az állami költségvetés 2003-tól támogatja a felnőttképzésben résztvevők két, vi-

szonylag szűk csoportját,  

◊ az első, állam által elismert (az Országos Képzési Jegyzékben szereplő) szakképesí-

tés megszerzésére irányuló képzésben résztvevőket,  

◊ az általános célú, nyelvi vagy szakmai képzésben résztvevő fogyatékos felnőtteket.  

A támogatás lehetőségét a Felnőttképzési törvény teremti meg, a részvétel feltételeit 

kormányrendelet szabályozza, a támogatás nagyságát és a keretösszeget az adott évre 

vonatkozó költségvetési törvény tartalmazza. Az előirányzott keretösszeg 2003-ban 1,8 

m. Є (475 m. Ft28) volt, 2004-ben várhatóan 11,2 m. Є (2900 m. Ft) lesz. A 2003. évi 

keretösszeg 5300 fő képzését teszi lehetővé, a 2004. évi keret pedig 30 ezer főét. A 

2004. évi keret jelentős kibővítését a 2003-ban tapasztalt magas (az évi keretet jelentő-

sen – mintegy négyszeresen – meghaladó) igények indokolták. A támogatás normatív 

jellegű, az egy-egy célcsoporthoz tartozó személyek tanulását képzési órára vetítve azo-

nos mértékben (de a két célcsoport esetén eltérő összeggel) segíti.  

2003-tól az akkreditált felnőttképzésben résztvevők képzési költségeik 30%-át évi 

60 ezer forint (230 Є) keretösszegig leírhatják adójukból, ami közvetve szintén az álla-

mi költségvetés hozzájárulása a képzéshez. 

Az állami költségvetés ezen túlmenően további lakossági csoportok képzését is tá-

mogatja. Ezek egyik legjelentősebb tétele a pedagógus-továbbképzésre fordítható ösz-

szeg, amelyet a fenntartónak biztosítanak címzett támogatásként, pedagógusonként évi 

14.500 forintot (56 Є).  

 A Munkaerő-piaci Alap a munkaadók és a munkavállalók befizetéseire épül. 

Felhasználása többcélú: foglalkoztatási és szakképzési célokat egyaránt szolgál. A szak-

képzési alaprész az iskolarendszerű szakképzés fejlesztését célozza, a felnőttképzést 

csak közvetve érinti. A Foglalkoztatási alaprész – többek között – a munkanélküliek 

illetve a munkanélküliség által veszélyeztetettek átképzésére fordítható. 2001-től a 

munkaviszonyukat ideiglenesen szüneteltető, gyermeküket nevelő nők is támogatást 

kaphatnak. Az összeg tényleges nagyságának meghatározása a megyei munkaügyi taná-

csok hatásköre. 2002-ben 40,4 m. eurót (10,5 mrd. Ft-ot) tett ki. További 17,7 Є (4605 
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m. Ft) támogatást biztosított az alaprész a 16 évet betöltött, felnőttképzésben résztvevők 

számára, pályázati formában (a felnőttképzési törvény alapján) a képzési díj részbeni 

megfizetésére, valamint a tanuláshoz szükséges taneszközök, informatikai eszközök 

beszerzésére, szolgáltatások igénybevételére. A pénzeszközök elosztásáról a foglalkoz-

tatási és munkaügyi miniszter dönt, az Országos Felnőttképzési Tanács javaslata alap-

ján. 

A Munkaerőpiaci Alap finanszíroz egyes szervezeteket (pl. Országos Foglalkoztatá-

si Közalapítvány, Nemzeti Felnőttképzési Intézet stb.), amelyek saját koncepciójuk sze-

rint vesznek részt a felnőttképzés kisebb-nagyobb területének támogatásában, lehetősé-

get teremtve kisebb társadalmi csoportok érdekét szolgáló képzések támogatására.  

A gazdasági vállalkozások – éves bérköltségük alapján – szakképzési hozzájárulás-

ra kötelezettek. Ennek egy harmadát, bérköltségük 0,5%-át saját dolgozóik képzésére is 

fordíthatják. A felhasznált összeg 2000 és 2002 között megháromszorozódott, az ily 

módon résztvevők száma pedig a duplájára emelkedett, de a lehetséges keret messze 

nincs kihasználva. 2002-ben 65 m. eurót (17 mrd. forintot) lehetett volna felhasználni, 

de ebből mindössze 13 m. eurót (3,4 mrd. Ft-ot használtak fel. Az okok: 

◊ a kis és közepes vállalkozások alapvetően nem tudják ezt a lehetőséget kihasználni, 

mert viszonylag kicsi a kötelezettségük, s az sok esetben egyetlen személy képzésre 

sem elegendő; 

◊ túlságosan sok adminisztrációval jár az engedélyezési eljárás; 

◊ a lehetőség az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítésekre terjed ki. 

A kis és közepes vállalkozások helyzetének segítésére az Országos Foglalkoztatási 

Közalapítvány bevonásával képzési pályázatok kiírására került sor 2003-ban 1,9 m. euró 

(500 millió forint) kerettel. 

Egyéb lehetőségek 

A fenti forrásokat különböző nemzetközi programok keretében az egyes intéz-

mények által pályázható források (a Socrates program keretében működő Grundtvig, 

Minerva) egészítik ki. Ezek közül néhány csak közvetve szolgálja a felnőttképzést, ezért 

az ott felhasználható összegeket nehéz egybevetni a korábban említett forrásokkal. Az 

elosztható összegek nagyságrendje a hazai felnőttoktatás támogatásának egészéhez vi-

szonyítva nem jelentős, de ezek a források olyan képzési részterületeken jelennek meg, 

                                                                                                                                               
28 Ez az előző évi közoktatásra fordított államháztartási kiadások 0,05%-a. 
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amelyek számára más források nem vagy csak igen korlátozott mértékben állnak ren-

delkezésre. 

 

 

A projektfinanszírozás 
 

Az állam a felnőttképzés finanszírozásában nem csak normatív eszközökkel 
vesz részt, hanem olyan projekteket és képzési tevékenységeket is támogat, ame-
lyek vagy kísérleti stádiumban vannak (nem minden elemük kiforrott), vagy az ál-
lam nem kötelezte el (még) magát e formák hosszú távú támogatása iránt. E tá-
mogatásokat projektfinanszírozás keretében juttatják el a támogatottaknak.  

A tapasztalatok szerint a projektfinanszírozás a normatív finanszírozással 
szemben előnyökkel és hátrányokkal egyaránt rendelkezik: Az előnyök: 

A projektfinanszírozás lehetővé teszi az útkeresést: új képző szervezetek, új 
képzési módszerek jelenhetnek meg a palettán, amelyek olyan lakossági csoporto-
kat képesek bevonni a képzésbe, és hatékonyan oktatni, amelyek a hagyományos 
módszerekkel nem elérhetők.  

A támogatás összege a képzésben résztvevők szükségleteihez igazodó tevé-
kenységekkel kapcsolatos valós és igazolt kiadásokhoz igazodik, tehát nem pazar-
ló.  

A kialakított szakmai és pénzügyi elszámoltatási rendszer és az erre épülő 
monitoring szorosan követi a projekt végrehajtásával járó szakmai és pénzügyi fo-
lyamatokat. 

A szakmai beszámoltatási rendszer, valamint a monitoring révén követhető, 
milyen mértékben teljesíti a projekt a vállalt eredményeket. 

A projekt egy-egy újabb ciklusa csak akkor támogatható, ha az előző sikere-
sen lezárult, s a pályázó újfent elkészíti a pályázatát. Így a szervezet újra és újra 
kénytelen saját szakmai kontrollját elvégezni. 

A hátrányok: 
◊ Nehézkes, bonyolult és ezért drága a finanszírozást megelőző pályázati 

rendszer működtetése. 
Ugyanez mondható el a monitoring rendszerről.  
A pályázati rendszer – amellett, hogy egyre jobb teljesítményre sarkallja a 

projektmenedzsmentet és a személyzetet is – folyamatos bizonytalanságot is jelent 
számukra.  

 
 A jelenlegi finanszírozási rendszerben hiányzik a projekt- és a normatív 

finanszírozás közötti átmenet, vagyis egy olyan mechanizmus, amely meghatáro-
zott feltételek esetén lehetővé teszi a projektfinanszírozásról a normatív finanszí-
rozásra való áttérést azokban az esetekben, amikor a normatív finanszírozás az – 
az előnyök és a hátrányok egybevetése alapján – összességében előnyösebb. 

 

  



3.  ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés állami támogatási források, 2003

Forrás 

Mérték 

Állami költségvetés – 
Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium

Munkaerő-piaci Alap  
Szakképzési hozzájárulási köte-
lezettség max. 33%-a 

Célcsoport

2003:    475,0 mFt 

2004: 2.900,0 mFt 

Foglalkoztatási alaprész 

Az aktív eszkö-
zökből képzésre 
fordított keret 
10.000,0 mFt

Felnőttképzési célú keret 
4.905,0 mFt 

Maximum: 17.000,0 mFt 
Tényleges:   3.386,8 mFt 

Szakképzettséggel 
nem rendelkezők, 
Fogyatékosok 

Munka-
nélküliek Minden 16. életévét betöltött, 

aki nem áll tanulói, vagy hall-
gatói jogviszonyban 

Munkaadók saját 
munkavállalói 



A képzés finanszírozása felhasználói oldalról az iskolarendszeren kívüli képzésben 

 A képzési támogatások felhasználóinál, vagyis a képző szervezeteknél megjele-

nő támogatások nem azonosíthatók be egyértelműen az eredeti forrás szerint, mert egyes 

pénzeszközök közvetítő szervezeteken jutnak el a végső felhasználóhoz. A statisztikai 

számbavétel is csak hozzávetőlegesen tükrözi a finanszírozási rendszert. Egyrészt azért, 

mert a különböző szervezeti formához tartozó képzések eltérő mértékben jelennek meg 

a statisztikában, másrészt azért, mert egy-egy képzés esetében több finanszírozóról is 

beszélhetünk, amit viszont a statisztika nem jelez29. 

 Annak ellenére, hogy a lakosság fizetőképes kereslete korlátozott, a támogatási 

források viszonylagos differenciálatlansága következtében nem jelentéktelen – egy 

harmad körül mozog – az egyénileg finanszírozott képzések aránya.  

 A Foglalkoztatási Szolgálat az utolsó vizsgált évben csaknem 20%-kal részese-

dett, s ezzel az egyik legnagyobb finanszírozó. Csaknem megközelítik ezt az arányt a – 

szakképzési hozzájárulásra kötelezett – gazdasági társaságok – annak ellenére, hogy 

messze nem használják ki az ezzel kapcsolatos pénzügyi lehetőségeiket.  
 

3. tábla 

Az iskolarendszeren kívüli képzésbe beiratkozottak megoszlása a részvételi díjak befizetői szerint30 

 

A finanszírozó 1997 1998 2000 2002 

A képzésben résztvevők 37,2 28,7 35,1 31,0 

Megyei / Fővárosi Munkaügyi Központ 44,4 42,7 28,8 19,1 

Költségvetési szervezetek 10,1 5,0 7,3 3,4 

Non-profit szervezetek 0,0 0,0 2,6 0,6 

Egyéb szervezetek 4,6 16,8 3,4 23,2 

Vállalkozások  3,7 6,7 16,5 18,2 

Egyéb 0,0 0,0 6,4 4,5 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: OSAP 

 

 Ha a befizetők számszerű arányát, illetve a befizetett költségek arányát vetjük 

össze, azt látjuk, hogy az egyéni és a vállalati befizetők pénzügyi részesedése kisebb, 

                                                 
29 Egy reprezentatív elmérés szerint a vegyes finanszírozású képzések aránya 8%-ra tehető. 
30 Az iskolarendszeren kívüli képzéseket végző szervezetek mintája alapján. 
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mint a számszerű arányuk. Az ok csak sejthető: részben a két réteg megfontoltsága, ta-

karékosságra törekvése, részben pedig az, hogy az intézményi befizetők részben a kife-

jezetten drága képzések finanszírozásában vesznek részt, azokban amelyeket – különö-

sen egyénileg – nem tud finanszírozni az érintett lakosság31. 
 

4. tábla 

A részvételi díjak összege és megoszlása befizetők szerint  

 
 Befizetők 1997 1998 2000 2002 

A képzésben résztvevők 27,0 22,6 31,2 25,7

Megyei / Fővárosi Munkaügyi Központ 61,0 56,6 39,7 23,9

Költségvetési szervezetek 6,7 3,6 8,0 2,6

Non-profit szervezetek 0,0 0,0 2,2 0,5

Egyéb szervezetek 2,3 11,9 2,9 29,2

Vállalkozások 3,0 5,4 10,7 12,9

Egyéb 0,0 0,0 5,3 5,1

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: OSAP 

                                                 
31 Elsősorban a munkanélküliek képzése esetén merülhet ez fel.  
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3. A felnőttoktatásban résztvevők és a képző szervezetek  

3.1. Részvétel a felnőttképzésben 

 A felnőttképzésben részvevők számáról egzakt statisztikai adatokkal csak 

részlegesen rendelkezünk. A két statisztikai rendszer, amely az iskolarendszerű 

illetve az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevőket veszi számba eltérő 

módszerre épül, és eltérő mértékben képes regisztrálni a résztvevőket. Az iskola-

rendszerű képzésben résztvevők száma a tényleges adatokat tükrözi (a finanszí-

rozási rendszer ezt teljességgel igényli is), az iskolarendszeren kívüli képzésben 

tanulók egy része azonban a statisztikai rendszerben nem jelenik meg. Ha figye-

lembe veszünk statisztikán túlmutató megközelítéseket, illetve ilyenek alapján 

készült becsléseket, 690-790 ezer közöttire tehető a felnőttképzésben tanulók 

száma32.  

 
5. tábla 

A felnőttképzés különböző formáiban tanulók létszáma 2000-ben 

 
Képzési szektor Résztvevők 

száma (ezer fő) 
Iskolarendszerű felnőttképzés  
 Esti és levelező oktatás alapfok  3  
 Esti és levelező oktatás középfok 88  
 Esti és levelező oktatás felsőfok 128  
  
Iskolarendszeren kűvüli felnőttképzés  
 Támogatott foglalkoztatási célú képzés   94  
 A regionális képző központokban folyó képzés  20  
 Munkahelyi képzés* 180– 250  
 A képzési piac “nyitott szektora”* 170– 200  
Összesen  680– 780  

* A képzés-szolgáltatói kapacitásra, és egyes részterületek nagyságrendjére alapozott becslés. For-
rás: Tót, 2000 és Tót, 2001.  

 

                                                 
32 A becslések is jelzik, hogy az iskolarendszeren kívül tanulók statisztikai számbavételi rendszere nem 
teljes.  A statisztikai és a pénzügyi támogatási rendszer összevetése is lényegesen több tanulóra utal. A 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium kimutatása szerint 94 ezer a támogatott munkaerő-
piaci képzésben résztvevők száma, 5 ezren részesülnek normatív állami támogatásban, 65 ezer fő képzé-
sét támogatja a munkaadója. A munkaerő-piaci alap felnőttképzési keretének támogatásával 40 ezren, 
önerős képzésben (legalább) 50 ezren vesznek részt. Ez összese 254 ezer fő. A tanulás után járó adóked-
vezményre vonatkozó statisztikák a jövőben további tanulók regisztrálására nyújt majd lehetőséget.  
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 A két statisztikai rendszer összességében csak 364 ezer tanulót regisztrált 

2000-ben. A következőkben szereplő adatok e számba vett tanulói körre vonat-

koznak. 

 
6. tábla 

 A különböző típusú képzésekben résztvevők száma, megoszlása 2000-ben 
 

A résztvevők száma aránya

Iskolarendszerű képzésben* 219 60,3

Iskolarendszeren kívüli kép-
zésben** 

144 39,7

Mindösszesen 364 100,0

   * Az 1999/2000-es tanévben.  
Forrás: Statisztikai tájékoztatók,  1999/2000. , 

Szígyártó-Peresztegi, 2002.  
  

Iskolarendszerű képzés 

 Annak ellenére, hogy az alapfokú iskolarendszerű képzésben résztvevők száma a 

kilencvenes évek eleje óta drasztikusan visszaesett, az iskolarendszerű képzés, minde-

nek előtt a közép- és a felsőfokú képzésben résztvevők számának emelkedése miatt, ma 

is erőteljesen érezteti hatását: a rendelkezésre álló statisztikák szerint a felnőttképzésben 

résztvevők 40%-a ebben a rendszerben folytatja tanulmányait. 

 Az alapfokú képzés visszaszorulása egyaránt visszavezethető a befejezett alap-

fokú végzettséggel rendelkezők összlakosságon belüli arányának emelkedésére, illetve 

az ilyen intézmények költséges fenntartására. Ugyanakkor az intézménytípus létjogo-

sultságát indokolja, hogy egyrészt az oktatási rendszerből kilépők több mint 3%-a nem 

szerzi meg az alapfokú iskolai végzettséget, másrészt – s ezt nemzetközi vizsgálatok 

bizonyítják33 – a hazai fiatalok az alapkészségek (Basic skills) (írás-olvasás-számolási 

készségek) tekintetében jelentősen elmaradnak a fejlett országoktól.  

Az iskolarendszerből befejezett alapfokú végzettség nélkül kilépők száma 1995 

óta évi 5000 fő körüli szinten állandósult. Ezzel szemben évente egyre kevesebb tanuló 

kerül az alapfokú iskolarendszerű felnőttképzésbe (lásd 1.3 fejezet), így egy-egy korosz-

tályból egyre többen lesznek azok, akiknek – megfelelő előképzettség hiányában – esé-

lyük sincs a szakképzésbe való belépésre.  

                                                 
33 Pl. OECD-IALS kutatás. Lásd Váry et al, 2001. és Literacy in Information Age, 2000. 
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Az alapkészségek javítását, a hiányzó kompetenciák pótlását szolgáló intéz-

ményrendszer teljesen hiányzik. Feltételezhető, hogy az érintett réteg egy része éppen 

emiatt nem jut már eleve szakképzettséghez az iskolarendszerben, s nem kerül később a 

felnőttképzésbe sem, vagy próbálkozása ellenére kihullik onnan. 

A tanulók háromnegyede az általános iskola utolsó két évét fejezi be a felnőtt 

képzésben, ugyanakkor az utóbbi évtizedben eltolódás figyelhető meg a tanulók életko-

rában: míg korábban a tanköteles korú tanulók nagy számban kerültek át a felnőttkép-

zésbe, e lehetőség megszűntével átalakult a korstruktúra: a tanulók között a 20-30 év 

közöttiek dominálnak.  
 

7. tábla 

Az alapfokú iskolarendszerű felnőttképzésben tanulók megoszlása évfolyamok ill. a végzett tanulók 
életkora szerint 

 
  Évfolyam  Összesen  Életkor  

 1-4. évfo-
lyam 

5-6. évfo-
lyam 

7-8. évfo-
lyam 

 20 éves és 
fiatalabb 

21-30 
éves 

30 év 
feletti 

1990/91 2,4 23,4 74,2 100,0% 79,8 13,4 6,8 

1995/96 4,2 20,9 74,8 100,0% 4,6 87,4 8,0 

1999/2000 6,4 19,0 74,6 100,0%   

 Forrás: Statisztikai tájékoztató, Alapfokú Oktatás 1999/2000. 

 

 A középfokú képzésben – némileg leegyszerűsítve – 4 intézménytípus műkö-

dik, eltérő képzési céllal, illetve eltérő előképzettséggel rendelkezők számára. A gimná-

ziumi képzés valamint a 4 éves szakközépiskolai képzés azokat gyűjti össze, akik kö-

zépiskolai képzésben korábban nem vettek részt, vagy onnan kimaradtak, s a szakmun-

kásképzésben sem szereztek oklevelet. Az iskolarendszerű szakképzésben végzettek 

számára rövidített idejű képzésben szerezhető meg a középiskolai végzettség. A közép-

fokú végzettséggel (érettségivel) rendelkezők szakmai képzést is kaphatnak az iskola-

rendszeren belül. 

 A tanulók számának megoszlása arra utal, hogy a tanulók négy markáns csoport-

ja kerül az iskolarendszerbe:  

◊ A gimnáziumot az ifjúsági képzés helyett a felnőttképzésben végzők. Ez a réteg va-

lamilyen ok miatt ezt az iskolatípust választotta, de életkora alapján akár az ifjúsági 

képzésben is tanulhatna. A teljes tanulószámon belüli részesedésük 10%. 
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◊ Egy fiatal tanulói réteg, amelyik középfokú végzettségét utólagosan igyekszik meg-

szerezni, többnyire az általános képzésben. (A gimnáziumban tanuló 21-25 évesek 

aránya a teljes tanulószámon belül 14%.) 

◊ A szakmunkásképzésben végzett tanulók, akik szakmájuk oklevelének megszerzése 

után rögtön – a felnőttképzésben – továbbtanulnak a középfokú végzettség megszer-

zése érdekében. Ez a kilencvenes évek elejétől kibontakozó jellegzetes karrier utak 

egyike. (Az össztanulók 12%-a tehető ebbe a csoportba.) 

◊ A szakmunkásvégzettséggel rendelkezők egy része nem közvetlenül az ifjúsági kép-

zésben történt tanulmányai befejezése után, hanem néhány évvel ezt követően kerül 

vissza az iskolarendszerbe a (szakmai) középfokú végzettség megszerzése érdeké-

ben. (E réteg – 21-25 éves szakközépiskolai tanulók a szakmunkás-végzettségre épü-

lő képzésben – aránya 18%.)  

 
 8. tábla 

 A tanulók életkori megoszlása a középfokú felnőttoktatásban (1999/2000) 
 

Életkor Gimnázium  Szakközépiskola  

  Alapfokú iskolai vég-
zettségre épülő 

Szakmunkásvég-
zettségre épülő 

Középfokú végzettségre 
épülő szakmai képzés 

Tanköteles korú 
(<16 éves) 

 
1,3 1,2 0,1 0,0 

17-20 éves 26,8 30,2 26,6 14,8 

21-25 éves 36,4 38,2 39,6 38,6 

26-30 éves 17,4 16,3 18,0 17,7 

31-40 éves 14,3 10,9 12,8 20,1 

40 év felett 3,8 3,1 2,9 8,8 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

Az egyes intézmény-
típusok közötti tanu-
lószám megoszlása 

 

37,4 9,6 44,6 8,4 

 Forrás:Statisztikai tájékoztató, Középfokú Oktatás 1999/2000. 

 

 A felsőfokú képzésben – annak ellenére, hogy számottevően bővültek a nappali 

tagozaton történő tanulás lehetőségei – 1990 és 2001 között ötszörösére nőtt a tanulólét-

szám.  
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Iskolarendszeren kívüli képzés  

 Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben résztvevők számáról, megoszlásáról 

a kilencvenes évek közepe óta rendelkezünk azonos rendszer szerint összegyűjtött, de 

egyre bővülő körre kiterjedő statisztikai adatokkal. 

 Az adatok szerint az életkor emelkedésével csökken a tanulási aktivitás, azonban 

a vizsgált időszakban fokozatosan emelkedett az idősebb korosztály részvétele, ugyan-

akkor csökkent (részben az iskolarendszerű oktatásban – az ifjúsági képzésben – való 

részvétel emelkedése miatt) a 25 évnél fiatalabbak részesedése. 

 
9. tábla 

A beiratkozottak megoszlása korcsoportok szerint 
 

  1996 1998 2000 2002

 20 évesnél fiatalabb 13,5 9,8 8,0 6,8

20-24 év 27,3 25,2 23,0 20,2

25-29 év 17,3 18,7 19,6 20,0

30-34 év 12,6 14,8 15,8 16,3

35-39 év 10,8 11,3 11,6 12,3

40-44 év 9,2 10,0 9,6 9,7

45-49 év 6,1 6,7 7,8 8,4

50-54 év 2,6 2,9 3,6 4,6

55 éves és idősebb 0,6 0,6 1,0 1,7

Forrás: Szígyártó-Peresztegi, 2002. 

 

 A nők részvétele az időszak során visszaesett (lásd II. táblázat), de feltételezhető, 

hogy e mögött a számbavételi rendszer módosulása áll, amely egyre inkább figyelembe 

veszi a munkahelyi képzések adatait, amelyben – a felmérések szerint – elsősorban a 

férfiak vesznek részt.  

 Az adatok szerint elsősorban az alap- illetve a középfokú végzettséghez kötött 

képzések dominálnak, ugyanakkor kétszeresére emelkedett a felsőfokú végzettséghez, 

mint belépési feltételhez kötött képzések aránya, bár részesedésük még mindig jelenték-

telen.  
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10. tábla 

A képzésbe beiratkozottak száma és megoszlása a képzés szintje szerint 
 

1996 1998 2000 2002 A belépéshez szükséges képzett-
ségi szint  fő % fő  % fő % fő % 

Befejezett iskolai végzettséget 
nem igényel 1 934 1,8 2 255 2,2 2 800 1,9 

 

5912 4,0

Legfeljebb alapműveltségi 
vizsga és szakmai előképzettség 46 655 44,5 48 391 46,8 66 426 46,0 68 274 45,7

Középiskolai végzettség 47 975 45,8 45 455 44,0 63 899 44,3 60 201 40,3

Felsőfokú végzettség 877 0,8 1 292 1,3 2 086 1,4 2558 1,7

Nem azonosítható 7 290 7,0 5 950 5,8 9 131 6,3 12528 8,4

Összesen 104 731 100,0 103 343 100,0 144 342 100,0 149 473 100,0

Forrás: Szígyártó-Peresztegi, 2002. 

 

A felnőttképzésben résztvevők egy felmérés tükrében 
 
Egy 2002-ben lezajlott, 4800 fő megkérdezésével végrehajtott felmérés34 sze-

rint a felmérést megelőző 3 év során a felnőtt korú lakosság 17,7%-a vett részt 
legalább egy alkalommal valamilyen, a felnőttoktatás körébe sorolható (formális 
és nem formális) képzésben. A részvétel mértéke, illetve a tanulás gyakorisága el-
sősorban a (korábbi) iskolai végzettség szintjével hozható összefüggésbe, de mó-
dosító tényezőként szerepet játszik benne (a hasonló végzettségűekhez képest na-
gyobb arányú tanulást eredményezve) a magasabb jövedelem, a vezető beosztású 
munkakör, az esti vagy levelező képzésben megszerzett legmagasabb iskolai vég-
zettség. A férfiak és a nők között a tanulás mértékében összességében nincs jelen-
tős különbség, de a két nem azonos szociológiai jellemzőkkel leírható rétegeinek 
tanulási jellemzői (tartalom, forma, hossz, finanszírozás, stb.) egymáshoz képest 
eltérnek. Az életkornak csak a nyugdíjaskor határán van jelentősége: az 55 év fe-
lettiek kevesebb, mint 3% tanult a vizsgált időszakban, míg az ennél fiatalabbak 
25-26%-a. A felmérés társadalmi rétegenként is megvizsgálta a felnőttkori tanu-
lást, ill. ennek főbb jellemzőit. Az egyes rétegek részvétele 6 és 57%-a között 
mozgott (lásd a V. táblázatot). 

                                                 
34 Györgyi, 2003 
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4. ábra 

Részvétel a felnőttképzésben35 

 

A tanulás mértékét összességében alig befolyásolja a munkanélküli helyzet, a  
nők családalapítással összefüggő átmeneti inaktivitása, a lakóhely településének 
nagysága, ill. országon belüli elhelyezkedése. A lakóhellyel kapcsolatos látszóla-
gos összefüggések elsősorban az egyes településtípusok, régiók eltérő társadalmi 
szerkezetével magyarázhatók.  

 A társadalmi hierarchiában elfoglalt helyzet (lásd az 4. ábra szerinti tár-
sadalmi rétegeket) nem pusztán a tanulás valószínűségét, de annak gyakoriságát is 
módosítja. Minél magasabb arányban tanult egy-egy réteg, annál nagyobb a több-
szöri tanulás valószínűsége is. 

Bár a felnőttkori tanulás általában a legképzettebb rétegek esetében kiemel-
kedő, az adatok azonban arra utalnak, hogy van egy középfokú végzettséggel már 
eleve rendelkező (férfi) szakmunkás réteg, amely számára a folyamatos tanulás 
hasonlóan a (sikeres) karrierút nélkülözhetetlen eleme, mint a társadalmi elité. 
Nyomokban felfedezhetjük ugyanezt az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendel-
kező (férfi) szakmunkások között is, azonban utalnunk kell arra, hogy e képzések 
egy része a zsákutcás jellegű iskolarendszerű képzés korrekciója csupán, vagyis 
nem a munkaerő-piaci változások indukálják.  

A két legalacsonyabb státuszú rétegben a betanító képzések dominálnak, a 
többi réteg esetében a szakmára történő képzés. A formális iskolai végzettséget 
befolyásoló képzésben a társadalmi hierarchia két végén elhelyezkedő rétegek 
egyáltalán nem vesznek részt. Az elit már befejezett (felsőfokú) iskolai végzett-
séggel rendelkezik, a leszakadó rétegek pedig számára nem csak idegen az ilyen 
jellegű tanulás, de munkaerő-piaci perspektívát sem nyújt.  

A lakosság nyelvtudása az Európai Uniós országokét nem éri el. A 2001-es 
népszámlálás adatai szerint a felnőtt lakosság 19,2 százaléka képes idegen nyelven 

                                                 
35 A kérdezést megelőző három éven belül, minden, a nappali tagozatos iskolai oktatáson kívüli szervezett 
képzésben. 
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másokat megérteni és magát megértetni. Ez az adat önbevalláson alapul, s tartal-
mazza a nemzetiségeket is, de még így is jóval alacsonyabb, mint az Európai Uni-
óra jellemző arány (53%)36. Ennek ellenére a nyelvtanfolyamokon való részvétel 
minden vizsgált rétegben alacsony, a legalacsonyabb státuszú rétegekben pedig 
szinte jelentéktelen.  

A hosszabb képzések elsősorban a képzettebb rétegeket érintik, a kevésbé 
képzettek viszont intenzívebb formában (hetente legalább négy alkalommal) ta-
nulnak.  

A társadalmi hierarchia alján elhelyezkedő rétegek esetében – más rétegekhez 
képest – kiemelkedő a munkaügyi rendszer támogatta képzések aránya, a hierar-
chia élén álló rétegek esetében viszont a munkaadó támogatja kiemelkedő mér-
tékben a tanulást. Ennek megfelelően a középső rétegek esetében a legjellemzőbb 
az egyéni finanszírozás. 

   

3.2. A képző szervezetek 

A képző szervezetek számáról és belső megoszlásáról a következő táblázat ad át-

fogó képet. A továbbiakban az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzést 

külön fejezetben mutatjuk be.  

  A rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint az 1999/2000-es tanévben 479 

általános és középiskola foglalkozott felnőttek oktatásával az iskolarendszerű képzés 

keretei között. Az iskolarendszeren kívüli képzésre jogosult (regisztrált) intézmények 

száma a nyilvántartás szerint fokozatosan nőtt: 2001-ben 50%-kal haladta meg a 3 évvel 

korábbi adatot. Jelenleg 3100 intézmény szerepel a nyilvántartásban. E szervezetek egy 

része tényleges képzési tevékenységet nem folytat, vagy tevékenységéről nincs tudomá-

sa a statisztikai nyilvántartásnak. Ténylegesen – a statisztika szerint – 820 intézmény 

folytatott 2000-ben iskolarendszeren kívüli képzést.  

  

                                                 
36 http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_147_summ_en.pdf 
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11. tábla 

 A különböző típusú képző intézmények szerepe 2000-ben 
(az intézmények száma, a képzések száma és az oktatott személyek száma alapján) 

 
  A képző intézmények A képzések  A beiratkozottak 

  száma aránya száma aránya száma aránya 

Alapfok 57 * 13,5   3146* 3,4 1,3 

Középfok 422** 86,5   88462* 86,6 37,4 

Is
ko

la
-

re
nd

sz
er
ű 

ké
pz

és
 

Összesen 479 100,0 100,0 91608 100,0 38,8

Gazdasági vállalkozások 419 51,1 4284 60,3 84847 58,8 36,0 

Helyi önkormányzati szer-
vezet és intézménye 

179 21,8 586 8,2 12838 8,9 5,4 

Központi költségvetési 
szervezet és intézménye 

97 11,8 1435 20,2 27762 19,2 11,8 

Ebből: regionális munkaerő-
fejlesztő és képző központok 

9    18145 12,6 7,7 

Non profit szervezet 98 12,0 600 8,4 12771 8,8 5,4 

Egyéb intézmény 27 3,3 203 2,9 6124 4,2 2,6 

Is
ko

la
re

nd
sz

er
en

 k
ív

ül
i k

ép
zé

s37
 

Összesen  820 100,0 7108 100,0 144342 100,0 61,2 

 Mindösszesen     235950 100,0 100,0 

 * – az 1999/2000-es tanévben 
 ** – az 1999/2000-es tanévben, a 422 intézményből 22 önálló, 400 felnőttképzési tagozat 

Forrás: Szígyártó-Peresztegi, 2002,  
Statisztikai tájékoztató, Alapfokú képzés, 1999/2000, 

Statisztikai tájékoztató, Középfokú képzés, 1999/2000. 
 

Az iskolarendszerű képzés intézményei  

 Az alapfokú képzésben az 1999/2000-es tanévben mindössze 57 iskola indított 

oktatást. Ez a szám a tíz évvel korábbinak mindössze harmada, a harminc évvel koráb-

binak pedig csak a nyolcada. Önálló felnőttoktatási intézményt ezen a szinten már csak 

elvétve találunk (5 ilyen iskola működik), többségük nappali rendszerű képzést folytató 

intézmény tagozata. Az intézmények túlnyomó többsége csak az általános iskola felső 

évfolyamain indít oktatást, jellemző a 7. és 8. évfolyamon történő képzés.   

 A középiskolai képzés túlnyomó többsége nem önálló intézményben, hanem az 

ifjúsági képzést folytató intézmény tagozataként működik: a 422 képzési hely közül 

mindössze 22 önálló intézmény38. A 422 felnőttképzést (is) folytató intézmény közül 

                                                 
37 Az ide sorolt iskolák – mindenek előtt a helyi önkormányzatok és intézményei rovatban – szerepelhet-
nek az iskolarendszerű képzést folytató intézmények között is. Az átfedés mértékéről nincsenek adataink. 
38 1999. X. 15.-ei állapot. 
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278-at a helyi önkormányzatok, 107-et a megyei önkormányzatok tartanak fenn. Össze-

hasonlítva az ifjúsági képzést (is) folytató intézményekkel, megállapítható hogy a fel-

nőttoktatásban a felekezeti, az alapítványi és központi költségvetési szervek által fenn-

tartott intézmények alulreprezentáltak. Mindez összefüggésben hozható a szektor gyen-

ge állami támogatásával, illetve a fenntartás – finanszírozási problémákon túllépő – ön-

kormányzati érdekével. 

 A képzési irányt tekintve a szakmai középfokú képzés felé billen a mérleg nyel-

ve: 293 intézményben csak szakközépiskolai képzés folyik, 34-ben gimnáziumi és 

szakközépiskolai egyaránt, 95-ben pedig csak gimnáziumi. A szakközépiskolai képzé-

sek túlnyomó többsége kiegészítő képzés (29%-ban érettségire épülő középfokú) szak-

mai képzés, felerészben szakmával rendelkezők számára a teljes értékű középfokú vég-

zettséget indított középiskolai képzés), s mindössze 21%-ban teljes idejű szakközépis-

kolai képzés39. 

Az iskolarendszeren kívüli képzés intézményei 

 A képzési piac az ott megjelenő szervezetek típusát tekintve sokszínű. Az egyes 

szervezetek szakmai felkészültsége, infrastrukturális háttere eltér. Jelen vannak az okta-

tásban, s részben a felnőttek oktatásában évtizedek óta jelen lévő iskolák, az eredetileg a 

munkanélküliek képzésére alakult átképző központok, a non profit szféra szakmaiságot 

képviselő, de az oktatásra nem minden esetben felkészült szervezetei, valamint a koráb-

ban is (1990, mint gazdasági és politikai határpont előtt) a felnőttképzésben résztvevő, 

vagy az utóbbi évtized során létrejött oktatási vállalkozások.  

 E szereplők egymás konkurenseiként jelennek meg a piacon, a piaci verseny 

azonban nem egyformán érinti őket. Egyes intézmények esetében a gyökeresen eltérő 

fenntartói és/vagy az infrastrukturális háttér komolyan befolyásolja a versenypozíciót, s 

a legutóbbi időkig a képzés minőségének ellenőrzése sem történt egységes rendszerben. 

Éppen ezért nehezen átlátható, hogy mely piaci résztvevők szakmailag mit nyújtanak. A 

képző intézmények, illetve a képzések akkreditácós rendszerének bevezetésével (mely 

jelenleg kezdeti stádiumban van), ez a probléma enyhülhet, de átfogó tapasztalatok még 

nincsenek40.  

                                                 
39 Az ún képzési helyek száma alapján: egy-egy intézmény minden képzési iránya egy-egy képzési hely-
nek  minősül, átlagosan egy intézményre 1,5 képzési hely jut. 
40 A felnőttképzést folytató intézmények közül 648 a Felnőttképzési Akkreditációs Testület által akkredi-
tált intézmény, ami jelentős szám, ha nem a regisztrált intézmények számához, hanem a képzési statiszti-
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 Az iskolarendszeren kívüli képzésben a vállalkozások dominálnak, s képzések 

zömét az oktatást fő tevékenységként végző vállalkozások végezték.  

A képzési piacon vállalkozásként működő intézmények az alábbi fő típusokba so-

rolhatók41: 

A. Vállalkozások 

1. Az államigazgatási főhatóságok (minisztériumok) egykori önálló továbbképző- 

és vezetőképző intézeteiből alakult oktatási vállalkozások. A jellemzően nagy-

méretű cégek kisebb vállalkozásokra bomlottak, s korábbi profiljukat korszerű-

sítve, kibővítve működnek a piacon. Annak következtében, hogy megörökölték a 

korábbi infrastruktúrát, a jelentős tapasztalatokkal rendelkező személyzetet és az 

üzleti megrendelések formájában kamatoztatható kapcsolatokat, az újonnan ala-

kult cégekkel szemben előnyt élveznek az infrastruktúraigényes képzések terüle-

tén. Közülük több cég országos hálózattal rendelkezik. 

2. A volt állami nagyvállalatok saját oktatási központjaiból szerveződött cégek 

ugyancsak fölaprózódtak. A gazdasági átalakulás következtében fennmaradásuk 

érdekében vállalkozni kényszerültek, s a rentabilitás érdekében sok résztevé-

kenységet más szervezetekhez telepítettek. Országos hálózatuk általában nincsen, 

a piacon viszont előnyt jelent számukra, hogy korábbi anyavállalatuk többnyire 

az általuk kínált képzési programot vásárolja meg. 

3. Külföldi, jelentős múltú képzőszervezetek hazai leányvállalatai, vagy önállósult 

szervezetei. Részben hozzák a már kialakult képzési programokat, kevésbé jel-

lemző a hazai igények szerint fejlesztett anyag. Jellegzetes területük a nyelvokta-

tás, ahol már régóta franchise rendszerben dolgozó cégek működnek a piacon. 

Ugyancsak jelentős szerepük van a menedzserképzés és a vállalkozóképzés bizo-

nyos szektoraiban. 

4. A 90-es években alakult képzési vállalkozások. Egy részük jelentős méretű szer-

vezetet hozott létre (a számítástechnika területén olyan cég is akad, amely be-

épült az iskolarendszerű képzés, a felsőoktatás struktúrájába). Jellemző rájuk az 

azonos szakmai tevékenységi körbe tartozó, de szerteágazó tevékenységet (fej-

lesztést, tanácsadást, egy-egy speciális termék előállítását és eladását) folytató 

                                                                                                                                               
kákban szereplő 820 intézményhez viszonyítunk. Az akkreditált képzési programok száma ugyanakkor 
még alacsony: 262.  
41 A tipizálás korábbi kutatások alapján készült. A felsorolt intézménytípusok a statisztikai rendszerben 
szereplő intézménytípusoknak (lásd III. táblázat és IV. táblázat) nem egyeznek meg teljesen. 
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vállalkozás-konglomerátum működtetése. Másik – jóval nagyobb számú – cso-

portjuk a jellemzően kis méretű oktató cég (nyelvoktatásra, számítástechnikai, 

gazdálkodási ismeretek oktatására szakosodott kisvállalkozások), amelyek okta-

tóikat többnyire szerződéses viszonyban foglalkoztatják, s részben emiatt rugal-

masan képesek alkalmazkodni a kereslethez. 

Néhány éve érdekképviseleti jellegű, szakmai szövetségek alakultak (pl. a 

kamarai jellegű funkciókat magára vállaló Felnőttképzési Vállalkozások Szövet-

sége), amelyek megfogalmazták a minőségi követelmények érvényesítésének 

szükségességét42. 

B. Az iskolarendszerhez tartozó intézmények 

5. Az iskolarendszerhez tartozó intézmények egy része alapfeladataik ellátása mel-

lett képzési szolgáltatásokkal jelenik meg a piacon (így próbálva meglévő eszkö-

zeik kihasználásával bevételeiket növelni). Nem egy esetben saját képzésük kor-

rekcióját is ilyen keretek között végzik (az évekkel korábban, ma már nem piac-

képes szakmákra képzett végzőseik egy részét a munkaerő-piaci központok meg-

rendelése alapján, és központi forrásokból finanszírozottan, korszerűbb szakmai 

kiegészítő képzést nyújtanak). Meg kell jegyeznünk, hogy az iskolák a kimuta-

tottnál lényegesen nagyobb arányban érintettek az iskolarendszeren kívüli kép-

zésben, mert nem csak önálló szereplőként jelennek meg a képzési piacon (ezt 

regisztrálja a statisztika), hanem oktatási vállalkozások alvállalkozóiként, illetve 

infrastruktúrájukat adják bérbe, vagy szakembereik – egyénileg – kapcsolódnak 

be más intézmények által szervezett képzésekbe.  

6. A felsőoktatási intézmények és az ott működő kutatóintézetek munkatársai által 

létrehozott, többnyire kis méretű képzési vagy képzésszervezési vállalkozások. 

Egy részük sokszor szorosan összefonódik a befogadó intézménnyel, vagy nem 

is mindig átlátható szervezeti kapcsolatokkal szövevényes módon beépül a főis-

kola vagy egyetem képzési alaptevékenységébe. A 90-es évek elején ennek a 

szimbiózisnak egyik ösztönzője az egyetemi oktatók alacsony bére volt, mivel a 

kedvező feltételek mellett működtethető képzési vállalkozások (ingyen, vagy 

                                                 
42 A gazdasági vállalkozásokat csoportosíthatjuk más jellemzők szerint is. Így pl. megkülönböztethetjük 
az egy ill. többprofilú cégeket, illetve azokat, amelyek inkább csak oktatásszervezőként vannak jelen a 
piacon saját képzési apparátus nélkül, vagy különbséget tehetünk a megcélzott finanszírozó szerint is. 
Egyes cégek helyzetüknek, piaci stratégiájuknak megfelelően az egyéni finanszírozókra, mások támoga-
tási rendszerekre építenek, ismét mások a munkaadói körből várnak megrendeléseket. Természetesen 
vegyes finanszírozásban érdekelt vállalkozások is jelen vannak a piacon. 
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igen jutányos áron használva az alapintézmény infrastruktúráját) lehetővé tették 

az oktatói jövedelmek növelését, anélkül, hogy terhelték volna az intézményt. 

Nem egy helyen az is szerepet játszott tartós jelenlétükben, hogy rugalmas alvál-

lalkozóként az intézményi profil bővítésének egyfajta előőrseként tudtak működ-

ni.43 

C.  Egyéb költségvetési intézmények 

7. A 90-es években központi munkaügyi beruházásként, jelentős külföldi források 

bevonásával létrejött 9 regionális munkaerő-fejlesztő és képzőközpont. Miniszté-

riumi irányításúak. Működési költségeik egy részét az állami költségvetés bizto-

sítja, más részét a képzési piacon kell megszerezniük. Ennek megfelelően maguk 

is a piac szereplői, ugyanakkor az államhoz kötődő kapcsolataik révén bizonyos 

előnyöket élveznek, illetve ki vannak vonva a piaci kényszerek alól (a munka-

ügyi központok megrendelései alapján bevételeik zöme központi forrásokból 

származik). Együttműködnek piaci versenytársaikkal: az eszközigényes képzése-

ket zömmel maguk vállalják, a nagyobb mozgékonyságot igénylő, de nem befek-

tetés-igényes képzéseket a kis cégek végzik.  

D. A civil szféra intézményei  

8. Alapítványok, non-profit szervezetek, amelyek képzési tevékenységet is folytat-

nak. Általában egy-egy piaci szegmenshez kötődnek, tevékenységük, a piac egé-

szét tekintve egyelőre viszonylag szerény hányadot képvisel. Ide sorolhatók a 

kamarák is, amelyek – a gazdaság szükségleteire hivatkozva – saját tagszerveze-

teik konkurenciáiként is megjelennek a képzési piacon. 

9. Népfőiskolák. Szinte kizárólag vidéken működnek, fontos szerepet töltenek be a 

mezőgazdasági és vállalkozói ismeretek közvetítésében és általában a nem-

formális felnőttképzésben, s széleskörű kezdeményezéseket tettek az alapkészsé-

gek fejlesztése terén.  

 

 

A Magyar Népfőiskolai Társaság 
 
A népfőiskolák országos szervezete a Magyar Népfőiskolai Társaság44 

(MNT). A szervezet 1989-ben alakult meg a két világháború közötti népfőiskolai 

                                                 
43 A felsőoktatási törvény 2003. évi módosítása a felsőoktatási intézményeket automatikusan az akkredi-
tált felnőttképzési intézmények sorába emeli. 
44 Hungarian Folk High School Society, HFHSS. (www.nepfoiskola.hu) 
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mozgalom újraélesztésének a szándékával, amely az északi országok liberal-
adult education tradícióit vette át magyar viszonyoknak megfelelően. 
 A népfőiskolák tagságon alapuló egyesületi formában működnek. Az or-
szágos szervezet a non-profit szervezetekről szóló törvény szerint kiemelt köz-
hasznú státusszal rendelkezik. Az 1997-ben elfogadott, a Közművelődésről szóló 
törvény hatályba lépése óta állandó jellegű parlamenti köztámogatásban része-
sül. A szervezet bekapcsolódott a felnőttképzési törvény végrehajtásába is, 
amely további támogatást tesz lehetővé számára. A felnőttképző szervezetek 
akkreditációs eljárásában nem csak az országos szervezet, hanem további tíz tag-
szervezete is akkreditáltatta magát. A népfőiskolák  a Memorandum on Lifelong 
Learning-ben hangsúlyozott non-formális felnőttképzést folytatják, amely első-
sorban a tanulásban kevéssé aktív, alacsonyabb iskolai végzettségű, hátrányos 
helyzetű, ill. az elmaradott térségekben élő társadalmi rétegek bevonását teszi 
lehetővé45. Ennek megfelelően kiemelt figyelmet fordítanak a tanulásba történő 
bekapcsolódás segítésére, valamint a felzárkóztatásra.  
 Az MNT komoly nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, több transzna-
cionális projekt-együttműködésben vett részt (Grundtvig, Leonardo). A 
European Association for Education of Adults tagjaként 2002-től közvetítő iro-
dát tart fenn Budapesten46.  

 

E.   Egyéb intézmények 

10. A korábbi állami ismeretterjesztő és művelődési intézményhálózat megmaradt 

szervezetei. Egy részük még ma is állami támogatásban részesül. Az ismeretter-

jesztő szervezet egységei és a művelődési házak, művelődési központok a vidéki 

központokban jóval nagyobb szerepet játszanak, mint a fővárosban Ennek egyik 

oka a korlátozottabb vidéki képzési piac, s az, hogy emiatt kevesebb ott a képzési 

vállalkozás, kisebb a képzési kapacitás.  

A  munkahely mint képző szervezet 

A nem oktatási vállalkozások képzési aktivitásáról és annak körülményeiről a 

2000-es, EUROSTAT által koordinált felmérés, az azt megelőző évekről kutatások ke-

retében végzett felmérések szolgáltattak adatokat47   

Az EUROSTAT által szervezett Continuing Vocational Training Survey 

(CVTS2) 2851 gazdasági szervezet képzéssel kapcsolatos politikájáról és gyakorlatáról 

adott nemzetközi összehasonlításra alkalmas képet. 

                                                 
45 Lásd erről: 1) Central Eastern European Link Office of the EAEA, 2) Promoting Social Inclusion 
Through Basic Skills Learning, 3) Basic Adult Education as the Path Back Into Society és 4) To Make up 
Arrears of Lifelong Learning (MALL)  
46 www.eaeabudapest.hu/mall 
47 Janák Katalin, 2002 és Mártonfi, 1996. 
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A felmérés szerint a cégek kisebbik része – a legnagyobb méretkategóriában is 

alig több mint fele – működtet önálló, képzéssel foglalkozó szervezeti egységet. A ta-

pasztalatok szerint az ilyen – bármilyen kis – szervezeti egység híján a belső munkaerő-

fejlesztési, utánpótlás-nevelési tevékenység jóval szerényebb, mint az ezzel rendelkező 

cégek esetében. 

A hagyományosnak nevezhető (külső és belső) szakmai képzésekben átlagosan a 

cégeknél foglalkoztatott munkaerő 21%-a részesült, a férfiak magasabb arányban (23%) 

mint a nők (19%) (lásd 12. tábla), ugyanakkor a nők átlagosan 5%-kal hosszabb képzé-

seken vettek részt. A hagyományos szakmai képzés időtartama átlagosan valamivel rö-

videbb volt egy munkahétnél (37 óra). 

 
12. tábla 

A munkahelyi képzésben való részvétel  

A képzésben résztvevők aránya a 
foglalkoztatottak között (%) 

A gazdasági vállal-
kozásban foglalkoz-
tatottak száma Összesen Férfiak Nők 

Egy főre eső 
képzési órák 

száma 

Képzési költség a 
munkaerő-

költség %-ában 

10-19 22,6 21,8 24,1 40 0,6

20-49 17,6 17,7 17,5 43 0,8

50-249 15,5 15,6 15,2 38 0,7

250-499 16,8 18,4 14,8 36 0,9

500-999 20,0 22,9 15,6 32 0,8

1000 fő felett 30,6 31,7 28,9 39 0,8

Összesen 21,3 22,9 18,9 37 0,8

Forrás: Janák, 2002 

 

A vállalkozások képzési tevékenységéről a Continuing Vocational Training 
Survey tükrében 

 

A vállalati képzést motiváló tényezők 

 A cégek 62,5%-a jelezte, hogy a megelőző három évben (1977-1999) szük-
ség volt alkalmazottai szakértelmének fejlesztésére. Ennek megvalósításában a 
legfontosabb szerepe a szakmai képzésnek (73,2%), a munkaköri tapasztalatszer-
zésnek (60,7%), illetve a képzett munkaerő felvételének volt (43,8%). A kis mére-
tű cégek körében az átlagnál nagyobb mértékben jellemző a munkanélküliek fel-
vétele és kiképzése (ennek egyik oka bizonyára az állami támogatás ténye), a 
munkavállalók iskola jellegű képzését pedig elsősorban a nagy létszámot foglal-
koztató cégek támogatják. 

Eltérés mutatkozik a hazai és külföldi tulajdonú vállalatok képzési gyakorlata 
között is: utóbbiak képzési aktivitása az azonos méretkategórián belül is egyér-
telműen nagyobb, s ez nyilvánvalóan összefügg nagyobb versenyképességükkel 
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is. A cégméret, a versenyképesség, a munkamegosztás és a telephely függvényé-
ben különböző modelljei alakultak ki a munkaerő-utánpótlás biztosításának. A 
„kész”, kevés betanítást igénylő szakemberek felkutatása és számukra magasabb 
jövedelem megadása, valamint az intenzív vállalati képzésre épülő stratégia egy-
más alternatívái lehetnek, bár az előbbi gyakrabban kényszerű, nem választott 
stratégia.  

A munkaerő (tovább)képzésére leginkább a technikai, technológiai megújulás 
miatt volt szükség, de egyéb változások, innovációk is ösztönzőleg hatnak a kép-
zésre, mint ahogy bizonyos munkaerő-piaci megfontolások is. Ez utóbbiak közül 
említhetjük a cégek számára szükséges specifikus tudást, s az iskolai képzés, kü-
lönösen a gyakorlati hiányainak pótlását. A képzések során az ismeretbővítés, a 
képességfejlesztés és a személyiségfejlesztés egyformán nagyon fontos szerepet 
játszott.  

 
Képzési gyakorlat  

1999-ben a vizsgált cégek 46%-a nyújtott lehetőséget alkalmazottainak a 
szakmai képzésre, leggyakrabban tanfolyam, munkahelyi körülmények között 
végzett oktatás, valamint szakmai rendezvények (konferenciák, előadások látoga-
tása) formájában. A nem hagyományos képzések közül a szituációs képzés és 
konferenciák domináltak, a rotációs képzés, a tanulókörök létrehozása, illetve az 
önálló tanulás kevésbé volt jellemző. A cégek mérete szerint jelentősek a különb-
ségek. A magyar gazdasági életben döntő súlyú kis méretű (10-49 főt foglalkozta-
tó) vállalkozásoknak alig több mint harmada (34%-a), a közepes méretűeknek 
(50-249 fő) közel a fele, az 500 fő feletti cégeknek pedig 85%-a sorolható ebbe a 
körbe. 

A kis- és középvállalatoknak képzésben való kisebb részvételét több ok idézi 
elő. Egyrészt korlátozottabbak az erőforrásaik, a tanfolyami idő alatt nehezebben 
tudják pótolni a kieső munkaerőt, és számukra kisebb a képzési piac kínálata is, 
hiszen munkamegosztásuk kevésbé tagolt, több „generalistát” és kevesebb „speci-
alistát” alkalmaznak.  

Az átlagnál nagyobb mértékben vettek részt a képzésben a pénzügyi tevé-
kenységet folytató cégek (81,6%), a posta és távközlés területén működő (77,8%) 
valamint a közműszolgáltató (76,3%) szervezetek. Az átlagtól lényegesen elma-
radtak a hagyományos ágazatok: textil-, ruha-, bőripar, (31%) vendéglátás 
(33,3%), építőipar (30,9%), bányászat (38,1%). 

Az alkalmazottak képzését nem támogató cégek (az összes kérdezett cég több 
mint fele, 54,2%-a) főként a foglalkoztatott munkaerő felkészültségének kielégítő 
szintjét, a betanítás elégséges voltát, illetve a képzés finanszírozásával kapcsolatos 
nehézségeket (20%) említette okként. 

A legalább 10 fős vállalatok közel harmadában volt valamilyen belső tanfo-
lyami képzés, és közel kétharmadának dolgozói vettek részt nem az adott cégnél 
szervezett tanfolyamon. 

A belső képzés szervezésében azok a cégek mutatkoztak aktívabbaknak, ame-
lyeknél amúgy is magasabb a munkaerő képzettsége, illetve amelyeknél magas az 
érettségizett dolgozók aránya, vagyis az egyes vállalatok közötti kvalifikációs rés 
folyamatosan növekszik. 
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A legnagyobb hangsúlyt az iskolarendszeren kívüli, nem hagyományos for-
mák kapják48. Ezután következik a vállalatok által, külső vagy belső szakembe-
rekkel szervezett tanfolyami képzés, s az iskolarendszerű képzésnek van a legki-
sebb jelentősége.  

A vállalat által biztosított képzések nem hagyományos formáinak dominanci-
ája költség-haszon elemzés szempontjából azt bizonyítja, hogy felnőttkorban a 
munkához közvetlenül kapcsolódó ismeretek megszerzésének a vállalatok számá-
ra nagyobb jelentősége van, mint az általános képességek fejlesztésének.  

Ami a képzések témáját és jellegét illeti, átlagban az oktatási idő negyedét 
fordították vállalat-specifikus (az adott cég termékeihez, technológiájához kapcso-
lódó) képzésre. A kis cégek az átlagnál kevesebb időt fordítottak vezetőképzésre, 
irodai-adminisztratív ismeretek átadására és személyiségfejlesztésre, míg a nagy 
cégek az átlagnál több időt szenteltek a műszaki és gyártási ismeretekre és a szá-
mítástechnikai oktatásra. A nem hagyományos képzések (munkaszituációs képzés, 
munkaköri rotáció, tanulókörök, önálló tanulás, konferenciák) is a nagyobb cégek 
nagyobb aktivitását jelzik.49.  

Az összes képzési célra felhasznált munkaidő kedvezmény harmadát a cégek 
által szervezett, és saját oktatóik által tartott tanfolyamok képviselték, és mintegy 
kétharmados arányt jelez a külső cégektől szolgáltatásként megvásárolt képzési 
programok aránya. A kis cégekre inkább jellemző az államilag felügyelt tovább-
képző és szakképző intézmények, a nagyvállalatokra pedig inkább jellemző a kép-
zésszolgáltató magánvállalkozások igénybevétele. 

 
Finanszírozás, megtérülés 

 A cégek dolgozóik képzésére fordított kiadásai a bruttó bérköltség 8 ezrelé-
két érik el (a legkisebb cégeknél ez az arány 0,6%, a közepes méretű cégeknél a 
legmagasabb: 0,9%, a legnagyobbaknál 0,8%)50. Az egy főre jutó átlagos képzési 
költség jóval 200 euró alatt van. 

A támogatott szakmai képzések hatását, eredményességét a vállalatok közel 
fele méri. 15 % azon vállalatok aránya, amelyek a teljes alkalmazotti kör képzési 
szükségletére készítenek elemzést, s 38% azoké, amelyek pedig dolgozóik leg-
alább egy részének képzési szükségletét megtervezik.  

A vállalatok hatoda szerint a képzés soha meg nem térülő beruházás még ak-
kor is, ha a vállalat szempontjából nélkülözhetetlen. A többség szerint azonban 
szigorúan a költség-haszon egyenleget figyelembe véve is pozitív a szaldó. Az át-
lagos megtérülési időt körülbelül 3 évben határozták meg a válaszolók. A kisebb 
és a külföldi tulajdonban lévő vállalatok találják a megtérülési időt rövidebbnek, 
téma szerint pedig az informatikai képzés térül meg leggyorsabban. 

 

                                                 
48 Nem hagyományos szakmai képzés alatt a munkaszituációban saját munkaeszközökkel megtervezett 
képzést, a tudatosan és tanulás céljából lebonyolított munkaköri rotációt, a munkaszervezés és munkaeljá-
rások tanulmányozása érdekében összejövő tanulócsoportok foglalkozását, a nyitott és távoktatási for-
mákban megvalósuló egyéni tanulást, valamint a konferenciákon, műhelyfoglalkozásokon való részvételt 
értjük. 
49 Lásd az VIII. táblázatot. 
50 Néhány éve a vállalatok szakmai, ismeretfelújító és nyelvi képzési költségeik jelentős részét a kötelező 
szakképzési hozzájárulás terhére (a bruttó bérköltség 0,5% erejéig) elszámolhatják. Ez a lehetőség a fel-
nőttképzés ösztönzési politika fontos lépése volt, de amit túl óvatosan, több kis lépésben csinált a kor-
mányzat, s – a tapasztalatok szerint minden bizonnyal ezért – ezzel a lehetőséggel nagyon kevés cég él.  
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3.3. A felnőtt tanulók motivációi  

 A felnőttként tanulók motivációiról nincsenek vizsgálatok. A már említett felmé-

rés51 alapján csak azzal kapcsolatban tehetünk megállapításokat, hogy a társadalom 

egyes rétegei milyen jellegű képzéseket preferálnak. A főbb tapasztalatok: 

◊ Iskolarendszerű képzésben a nyugdíjas korúak és a leszakadó rétegek kivételével 

minden társadalmi réteg részt vesz. A részvétel részben a magasabb iskolai végzett-

ség megszerzésére (a középfokú végzettséggel nem rendelkezők esetében), részben 

pedig szakképzettséggel is járó felsőfokú végzettség megszerzésére irányul.  

◊ A leszakadó (gyengén képzett, rossz munkaerő-piaci pozícióban lévő) rétegek alap-

vetően betanító, vagyis kifejezetten a munkahelyhez tapadó képzésekben vesznek 

részt.  

◊ A szakmai képzés minden társadalmi rétegben jelentős arányú (de a képzésben való 

részvétel eltérő mértéke miatt, a kvalifikáltabb rétegekben az adott társadalmi réteg 

lényegesen nagyobb részét érinti, mint a kevésbé kvalifikáltakét).  

◊ A nyelvtanulás elsősorban a kvalifikáltabb rétegeket érinti, de nem jelentős mértékű.  

◊ Az egyéb képzések, melyek része a szabad idős képzés csak egy-egy rétegben jelen-

tős, viszonylag ki súlyúak.  

                                                 
51 Györgyi, 2003. 
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5. ábra 

Az egyes társadalmi rétegek részvétele a felnőttképzésben   

 

 A képzések finanszírozása azt sejteti, hogy a tanulás ma alapvetően a munkaerő-

piaci pozíció megtartására irányul, s ilyen értelemben a tanulók egzisztenciális érdeke. 

A képzetlenebb rétegek esetében a munkanélküliség elől történő menekülés a fő cél 

(tanulásukat a munkaügyi központok jelentős mértékben támogatják), a legiskolázottabb 

rétegek esetében a munkahelyen belüli karrier befolyásolásáról beszélhetünk (itt jelen-

tős a munkaadók támogatása, illetve magukat a képzéseket is jelentős mértékben ők 

rendelik meg). A középrétegek esetében viszonylag kevés a támogató, ezért a mögöttes 

érdekek nem rajzolódnak ki eléggé.  
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4. Igények, értékelés, a felzárkózás költségei és megtérülése 

4.1. Az igények  

 A felnőttkorban történő képzés iránti igény több forrásból táplálkozik.  

◊ Az igények egy része az iskolarendszer működésének hiányosságaiból keletkezik, 

vagyis a felnőttképzés ebben a szerepkörben a második esély intézménye. Azok 

számára teremt esélyt, akik vagy kimaradtak egy-egy intézményből, vagy – önként 

vagy férőhelyhiány miatt – nem jutottak be az ifjúsági képzés közép- vagy felsőfokú 

intézményeibe. (1990 előtt – részben a középfokú képzésben, s különösen felsőfokon 

– a szűkös férőhelyek nagy tömegek továbbtanulását akadályozták. A kilencvenes 

évek elejétől-közepétől érzékelhetően csökkent a kereslet-kínálat közötti feszültség: 

a demográfiai folyamatok, az intézményi érdekek, s az oktatás finanszírozási rend-

szere kedvező hatással járt. Ugyanakkor az iskolakötelezettség újraszabályozása52, a 

munkaerő-piaci és más társadalmi jelenségek erőteljesen növelték tanulási igényt, 

amit az ifjúsági képzés nem minden földrajzi területen, s nem minden szakterületen 

tudott kielégíteni.)  

◊ A munkaerőpiacra kilépők jelentős tömegei szakmai képesítés nélkül, vagy korsze-

rűtlen képzettséggel rendelkeznek, ami abból származik, hogy az iskolarendszer nem 

képes követni a munkaerőpiac igényeinek változását, illetve a vállalkozások és az 

oktatási rendszer intézményei közötti együttműködés akadozik.  

◊ A gazdaság változása hatására folyamatosan új ismeretek értékelődnek fel, s ennek 

képzési konzekvenciái is vannak.  

 

 A jelzett igények eltérő megoldásokat követelnek, amit a képzési rendszer csak 

részlegesen vesz figyelembe. A legutóbbi időkig az intézményrendszer illetve a finan-

szírozási rendszer részben a tradíciókra alapozott (iskolarendszerű felnőttoktatás), rész-

ben pedig az akut problémák megoldására vállalkozott (munkanélküliek képzésének 

támogatása). Az utóbbi néhány év tapasztalata a korábbinál differenciáltabb megközelí-

                                                 
52 A 16 éves korig tartó tankötelezettséget a kilencvenes évek elejéig az általános iskola befejezése esetén 
nem követelték meg. Az 1993-as oktatási törvény hatálybalépése óta a tankötelezettség ténylegesen a 
tanulók 16 éves koráig tart.  
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tésre utal. Ezt tükrözi a Felnőttképzési törvény előkészítéséhez készített tanulmány53, 

amely az OECD által megfogalmazott54 képzettségre illetve képzésben való részvételi 

arányra vonatkozó ajánlásaiból kiindulva tárta a fel a felnőttképzésben való elmaradás 

mértékét, illetve felzárkózás költségkihatásait. 

 A törvényelőkészítő tanulmány a felnőttképzés egyik alapvető célcsoportját a 

munkanélküliekkel azonosítja. Magyarországon a (regisztrált) munkanélküliek száma 

mintegy 400-500 ezer fő körül alakult a 90-es évek második felében, a 2000-es évek 

elején pedig 360-390 ezer fő volt. A képzésbe vont  munkanélküliek száma (éves átla-

gos létszám) a 90-es években 67-86 ezer fő között mozgott évente, s ez a munkanélküli-

ek 13-24 %-át tette ki55 . ( lásd VI. táblázat) 

Az OECD 1996-os jelentése – az élethosszig tartó tanulással összefüggésben – 

hosszú távon a tartós munkanélküliek 100%-os képzésbe vonását javasolja56, ugyanak-

kor az Európai Unió 1999. évi foglalkoztatási irányelvei a képzésben, vagy más hasonló 

programokban résztvevő munkanélküliek számának bővítésére az egyes tagállamok – 

kiinduló helyzetétől függően – a három legsikeresebb tagállam átlagos mutatójának el-

érésével, de legalább a munkanélküliek 20%-ával számol57.  

Magyarországon a munkanélküliek nagyobb arányú képzésbe vonásának részben 

pénzügyi korlátja van (korlátozottak a támogatási források), részben kínálati oka, rész-

ben pedig – a legalacsonyabb iskolai végzettségűek esetében – olyan programok hiánya, 

amelyek segítik őket visszavezetni a képzési piacra. 

A munkanélküliek egyes csoportjainak nagyságrendjét, képzési igényét a követ-

kezőképpen jellemezhetjük: 

◊ A munkanélkülieken belül a 8 osztálynál alacsonyabb iskolázottsággal rendelkezők 

aránya 2000-es évek elején mintegy 3%-ot, a befejezett általános iskolai végzettség-

gel rendelkezők 30-33%-ot tesz ki (lásd VII. táblázat). Az előző csoport szakképzést 

megalapozó szakmai alapképzési programokba, az utóbbi szakképesítést adó – isko-

larendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli – képzési programokba kapcsolhatók be. 

◊ A szakiskolai és szakmunkásvégzettséggel rendelkezők aránya a munkanélküli né-

pességen belül 37-38 %, a gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségivel rendelke-

zőké 23-24 % körüli. Ezeket a csoportokba (új) szakképzést adó – iskolarendszerű, 

                                                 
53 Polónyi, 2000. 
54 Synthesis, 1998. 
55 Lásd Laky-Kozmáné, 1998-2001 
56 Synthesis, 1998. 
57 Laky-Kozmáné, 1998-2001 
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vagy iskolarendszeren kívüli – szakképzési programokba, vagy elhelyezkedést, il-

letve vállalkozást segítő iskolarendszeren kívüli programokba lehet bekapcsolni. Az 

utóbbi csoportnál fontos lehetőség a felsőfokú iskolarendszerű képzésbe történő be-

kapcsolás (ez különösen pályakezdő munkanélküliek esetében kínálkozó lehetőség).  

◊ A felsőfokú végzettséggel rendelkező munkanélküliek aránya 3-5 % körül mozog. 

Ezt a csoportot felsőfokú iskolai rendszerű (új, kiegészítő, vagy szakdiploma szer-

zést célzó) képzésbe célszerű bekapcsolni.  

A munkanélküliségtől veszélyeztetettek képzése. A hazai munkaügyi rendszer 

e réteg számára is nyújt – bizonyos feltételek mellett – támogatást (vagyis regisztrálja e 

réteget), ugyanakkor a támogatás csak a közvetlen fenyegetettség esetén vehető igény-

be, s hiányoznak azok a programok, amelyek az érintett réteget még a megelőző fázis-

ban segítenék. E célcsoportba sorolhatók az alacsony iskolázottságúak, az elavult szak-

mai képzettséggel rendelkezők, az idősebb kori munkanélküliségtől veszélyeztettek, a 

szociálisan kiszolgáltatott helyzetben lévők, illetve a roma lakosság egy része. Létszá-

muk 1 millió főre becsülhető. Ugyanakkor ezen célcsoportból a képzésbe vontak száma 

mintegy 50 ezer fő – ami mintegy 5 %-a a célcsoport összlétszámának. 

 A munkanélküliségtől veszélyeztetettek esetében a képzési programok jellegét 

tekintve alapvetően három célcsoport különböztethető meg. 

◊ A 8 osztálynál alacsonyabb iskolázottsággal rendelkezők, akiket szakképzést meg-

alapozó szakmai alapképzési programokba, vagy az alapfokú iskolarendszerű fel-

nőttképzésbe lehet bevonni. 

◊ A befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkezők, akiket szakképesítést adó – 

iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli – képzési programokba célszerű be-

kapcsolni 

◊ A szakiskolai és szakmunkásvégzettséggel rendelkezők, akik számára vagy a (szak-

középiskolai) érettségi megszerzését célzó iskolarendszerű képzés, vagy új szakkép-

zést ill. továbbképzést adó – iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli – szak-

képzési programok lehetnek célszerűek. 

Mindhárom csoport esetében alapvető feladat a munkaadó bevonása a képzési prog-

ram jellegének meghatározásába.  

 Az ideiglenesen inaktívak – a gyermeküket nevelők, katonai ill. polgári szolgá-

latukat töltők – száma a 2000-es évek legelején évente mintegy 200 ezer főt tett ki – bár 

számuk a korábbiakhoz képest erősen csökkent.  
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 Ez a csoport igen heterogén összetételű, a 8 általános iskolai osztálynál alacso-

nyabb végzettségűektől kezdve az egyetemet végzettekig valamennyi iskolázottsági 

szintet magában foglalja, így a programokra és képzésekre az egyéb helyen elmondottak 

vonatkoznak. Ugyanakkor e célcsoport esetében ki kell emelni az elhelyezkedést segítő 

tréningek, iskolarendszeren kívüli programok jelentőségét. 

 A jelenlegi finanszírozási forma kissé aszimmetrikus: a felsőoktatásban rugal-

mas és egyszerű, de foglalkoztatáspolitikai szempontból nem orientálható, más képzési 

formák esetében pedig bürokratikus, bár jól orientálható pl. foglalkoztatáspolitikai as-

pektusból. Abból a szempontból is aszimmetrikus a rendszer, hogy az egyén választásá-

tól függően jelentősen eltérő összegeket finanszíroz.  

 A munkaképes korú inaktívak (beleértve a rehabilitálható rokkantakat, 

egészségügyileg károsodottakat stb.) aktivizálási célú képzésbe vonása rendkívül fontos 

lenne, ugyanis Magyarországon a gazdasági aktivitási ráta igen alacsony. Ha csak a leg-

fiatalabb korosztályt, a 15-24 éveseket nézzük, az 1,4 millió ide tartozó személyből 210 

ezer se nem tanult, se nem dolgozott, s gyermekgondozási ellátásban, járadékban sem 

részesült. E 210 ezer fiatal közül 155 ezren nem is regisztráltatták magukat munkanél-

küliként, elzárva magukat ezzel a munkaügyi rendszer képzési támogatásától 

(Lindnerné, 2002). 

 A több mint egy milliós munkaképes korú inaktív legalább 10%-át célszerű kép-

zésbe vonni gazdasági aktivizálási céllal. Itt is igen nagy jelentősége van az elhelyezke-

dést, illetve vállalkozást segítő iskolarendszeren kívüli – legfeljebb egy éves – progra-

moknak, de jelentős szerepet játszhatnak az iskolarendszerű – első sorban a szakközép-

iskolai felnőtt – képzések, amelyek célja az érettségi, illetve szakképzettség. 

A foglalkoztatottak esetében az OECD jelentése évente 40%-os, munkához 

kapcsolódó képzéssel számol. Ez Magyarországon mintegy 1,1 millió ember évi képzé-

sét jelenti. Ez a szám jelenleg kb. 400 ezer főre tehető.  

 Többféle projektet lehet kialakítani az egyén elővégzettségétől és törekvéseitől 

függően. A szakmai továbbképzés, az idegen nyelvtanulás, vagy új szakmára történő 

felkészítés mind a szakmunkás végzettségűek, mind a közép- ill. a felsőfokon végzettek 

esetében tűzhető ki célként. Emellett mindhárom réteg esetében igény lehet a megszer-

zett formális iskolai végzettségnél magasabb iskolai végzettség megszerzésére (érettsé-

gi, diploma, szakdiploma). 

Az inaktív népesség – meghatározóan a nyugdíjasok – képzésbe vonása kevés-

bé hozható összefüggésbe gazdasági tevékenységükkel. Az ő esetükben a képzés célja 
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alapvetően a rekreáció, a fogyasztás, a szórakozás lehet. A 15-74 éves népességből 

3.653 ezer fő volt inaktív 2002-ben.  

 
13. tábla 

Az egyes célcsoportok felnőttképzésbe vonása 
 

Bevonás (%) Célcsoportok Célcsoport 
nagysága 
(ezer fő) Jelenleg Elképzelés 

 
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK 

 
Munkanélküliek 360 Kb. 24 % 40 % 

(100%) 
Szabadságvesztés büntetésüket töltők 15 Kb. 2-5 % 100% 

Munkanélküliségtől veszélyeztetettek  1000 Kb. 5 % 40 % 

Ideiglenesen inaktívak 200 Kb. 5 % 25 % 

Munkaképes korú inaktívak  1300 Kb 0 % 10 % 

 
A FOGLALKOZTATOTTAK CSOPORTJAI 

 
Szakmunkás végzettségűek 
 

1100 40 % 

Középiskolai végzettségűek 1100 40 % 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők 600 

 
Kb. 20-
25 % 

40 % 

 
NEM AKTÍV NÉPESSÉG 

 
Gazdaságilag nem aktivizálható népesség 3700 Kb. 0 

% 
5 % 

 

 A már említett reprezentatív lakossági felmérés58 a tanulás előtt álló akadályokat 

igyekszik azonosítani, rámutatva ezzel azokra a tényezőkre, amelyek elősegíthetnék a 

lakosság egyes rétegeinek tanulását.  

E szerint a lakosság bekapcsolódását a tanulásba alapvetően 4 tényező akadá-

lyozza. Jellemzően a tanulás költségei emelhetők ki, de a munka melletti időhiány (első-

sorban a férfiak esetében – a férfiak 25, míg a nőknek csak 14%-a említette), illetve  a 

családi feladatok ellátása (elsősorban a nők esetében – a férfiak 8, a nők 19%-a említet-

te) okozta időhiány is jelentős mértékben akadályozza a tanulást. Sokan, s nem csak az 

idősebbek, hanem a fiatalabb korosztályokon belül is, s különösen a legképzetlenebb 

rétegek hivatkoznak a korukra, mint akadályozó tényezőre.  

                                                 
58 Györgyi, 2003. 
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4.2. Az országos politikák és gyakorlat értékelése 

 A felnőttképzésre vonatkozó adatok összegyűjtésére, rendszerezésére és feldol-

gozására évek óta történnek kísérletek, valós naprakész adatokkal sem a volumen, sem a 

képzés hatékonysága tekintetében nem rendelkezünk.  

 Néhány évvel ezelőtt még a felnőttképzést folytató intézmények számának meg-

határozása is problematikus volt, a hallgatói létszám nyilvántartását pedig a fogalmi 

tisztázatlanságok és a statisztikai rendszer hiányosságai nehezítették. 

 Jelentős változást jelentett a felnőtt szakképzés területén a szakképzés megkez-

désének és folytatásának feltételeiről szóló 1997–es rendelet, mely kötelezően előírta a 

felnőttképzési programok indításának és befejezésének bejelentését, a legfontosabb sta-

tisztikai mutatók közlését. Miután azonban a jogszabály a kötelezettség elmulasztóival 

szemben szankciót nem tartalmazott, a nyilvántartás sokáig igen megbízhatatlanul mű-

ködött. 

 Új lehetőséget jelentett a felnőttképzési törvény, ami elsősorban a nyelviskolák 

rendszerbe integrálásával hozott új információkat. Ezzel egy időben a bejegyzést elmu-

lasztó, azaz az engedély nélkül képzési tevékenységet folytató intézmények szankcioná-

lására is lehetőség nyílik. 

A hivatalos nyilvántartást a megyei munkaügyi központok vezetik. 

 A statisztikai rendszer újabb és újabb szeleteket emel be a felnőttképzési rend-

szer elemeiből, de különböző elemzések, értékelések továbbra sem nélkülözhetik a kuta-

tásokat, amelyek – minden hiányosságuk ellenére – árnyaltabb elemzésekre is lehetősé-

get nyújtanak, illetve a képzés olyan elemeivel foglalkozhatnak, amelyek a statisztikai 

rendszer figyelmét elkerülik. A különböző források alapján folyó munka, illetve a még 

mindig meglévő adathiányok is hozzájárulnak ahhoz, hogy egyes értékelések időnként 

ellentmondanak egymásnak. 

 

 2002-ben az Országos Felnőttképzési Tanács (OFkT) napirendre tűzte a magyar 

EU-csatlakozásra való felkészülés feladatait, értékelve a felnőttoktatás helyzetét és 

meghatározva a feladatokat. Az EU Bizottság 35 országot magába foglaló szakértői 

munkacsoportja által kidolgozott Az élethosszig tartó tanulás minőségi indikátorai c. 

(2001) dokumentumot vették alapul, s a 15 indikátort áttekintve, röviden jellemezték a 
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helyzetet és a feladatokat59. Az OFkT értékelése a felnőttképzésben érdekelt intézmé-

nyek, szervezetek széles körének konszenzusos véleményét tükrözi60.  

 

Az Országos Felnőttképzési Tanács értékelése a felnőttoktatás helyzetéről 
 
Alapkészségek, írni-olvasni és számolni tudás 

 Az OECD írás-olvasás készségek az információs társadalomban c. vizsgálata 
szerint a felnőtt lakosság 25-75 %-a nem éri el a kívánatos szintet a fejlett orszá-
gokban. A vizsgálatba bevont 20 ország közül Magyarország a legtöbb mutató te-
kintetében az utolsó csoportba tartozik. Ugyanezt az összképet mutatja meghatá-
rozott korosztályra vetítve a PISA vizsgálat. A helyzet megváltoztatásához a köz-
oktatás minőségének javítására és egy átfogó alapkészség-fejlesztési felnőttképzé-
si program kidolgozására van szükség, különösen a társadalmilag hátrányos hely-
zetű rétegek, így élősorban a roma lakosság körében. 
 
Az újonnan szükséges készségek helyzete – informatikai készségek, idegen 
nyelvismeret, műszaki kultúra, vállalkozói és szociális készségek 

 A felnőtt lakosság 19%-a rendelkezik idegen nyelvi készségekkel, az Európai 
Unióban ugyanakkor a felnőtt lakosság 53%)-a beszél legalább egy idegen nyel-
ven61 A jövő legegyszerűbb munkavállalójának és magyar állampolgárának ide-
gen nyelvi kommunikációs készség nélkül alig lesz esélye a részvételre a nemzet-
közisedő világban. Az információs társadalom mutatóiban tapasztalható elmara-
dást a felnőttképzés jelentős digitalizálása nélkül nem lehet behozni. A munkavál-
lalók elöregedése különösen fontossá teszi a rugalmas, könnyű hozzáférést az ICT 
használatához és az elektronikus tanuláshoz. 

 
A megtanulni tanulni kézsége  
 A tanuló társadalom e kulcskompetenciája terén az iskolai oktatás gyakorlata 
régen elavult mintákat követ, míg a felnőttképzés túlnyomóan lemásolja az iskola-
rendszerű oktatás rossz módszereit Magyarországon. 

 
Aktív állampolgárság, kulturális és szociális készségek 

 Felnőttképzésünkből szinte teljes egészében kiveszett a „közéleti, politikai 
képzés”, amit a fejlett európai demokráciák gyakorlatának megfelelően újra ki kell 
alakítani. Az aktív állampolgárképzés egyrészt a demokratikus politikai rendszer-
re, az emberi és civil jogokra vonatkozó, pártpolitikától független, alapvető politi-
kai tudás növelését, meghatározott értékek és magatartás formálását, másrészt 
személyes és közösségi kompetenciák fejlesztését célozza meg. Különösen fontos 
az állampolgári lét munkavállalói minősége, a jogok és kötelezettségek ismerete, 
érvényesítési képessége. 
 
 
 

                                                 
59 European Report, 2002. 
60 Mindez nem zárja ki, hogy egyes kérdésekben egy-egy szakember más álláspontot képviseljen.  
61 http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_147_summ_en.pdf 
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Kihívások a munkaerő piachoz kapcsolódó készségek és tudás terén 

A gazdaság és a képzés kapcsolatának erősítésére tett minden erőfeszítés elle-
nére e kapcsolat nehézkes. A képzés rugalmassága messze elmarad a gazdaság 
gyorsan változó, gyakorlatias igényeitől A formális és bürokratizált képzésekkel 
szemben a gyakorlati készségek és a kompetencia alapú képzés radikális fejleszté-
sére és elismertetésére van szükség. Egy másik ellentmondás, amit a vállalatok 
kompetenciaigényeiről szóló egyik magyar kutatás állapit meg, hogy a munka-
adók „Pegazusokra gondolnak” miközben „igáslovat” akarnak. Ez jelzi, hogy a 
felnőttképzéssel szembeni növekvő piaci elvárások mellett magát a gazdaságot is 
jobban érdekeltté kell tenni a közvetlen napi érdekeket szolgáló képzésen túli be-
ruházásban.   
 
A felnőttképzés hozzáférhetősége 

A felnőttképzési intézményrendszer és kínálat utóbbi tíz évben történt dinami-
kus fejlődése ellenére megállapítható, hogy a jelenlegi intézményrendszer és kíná-
lat elsősorban a magasabb képzettségűek és az egyébként is aktívan tanulók szá-
mára hozzáférhető. Az intézményrendszer továbbfejlesztése nélkül a képzettségi 
különbségek tovább nőnek, a helyi társadalom és az egyén elérése további decent-
ralizálást és struktúraváltást igényel. 
 
A felnőttképzési tevékenységben való társadalmi részvétel 

 Az EU-s tagállamokban a 16-65 közötti korosztály cca. 40%-a vesz részt 
rendszeresen felnőttképzésben, ez az arány helytálló magyar kutatások hiányában 
a nemzetközi vizsgálatok magyar adataira építve 6-10% között van62. 
 
Befektetés az egész életen át tartó tanulásba 

 Amíg Magyarországon az EU átlag körül van a GDP oktatásra fordított ará-
nya, az OFkT az oktatás-képzés-kultúra egészére fordított köztámogatáson belül a 
felnőttképzés köztámogatási arányát igen alacsonynak tartja. A háztartások nö-
vekvő relatív „képzési kiadásai” igazolják, hogy az egyének és a családok foko-
zottabb mértékben szándékoznak saját képzésükbe beruházni. Ellentmondás 
ugyanakkor, hogy a ma létező finanszírozási rendszer hatékonysága alacsony 
szintű, intézmény- és inputcentrikus. Az OFkT reménye szerint az akkreditáció és 
a minőségbiztosítás rendszerének kialakítása és folyamatos fejlesztése nagyban 
hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulásba történő egyéni, vállalati és közberuházások 
szintje átláthatóan és jelentősen növekedjék. 
 
A felnőttképzési szakemberek szerepe 

 Az OFkT a magyar felnőttképzési szakemberképzést a közoktatás és felsőok-
tatás, valamint a posztgraduális képzések keretében történő fokozottabb elismerte-
tését látja szükségesnek. Véleményük szerint a felnőttképzés minden formájában 
elvárássá kell tenni az oktatók és oktatásszervezők speciális felnőttképzési felké-
szültségét. 
 
 

                                                 
62 62 European Report, 2002. ill. Belanger-Valdivielso, 1997. 
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A kommunikációs és információs technológia jelentősége a tanulásban 

 A felnőttkori tanulás kiterjesztésében középponti helyet szánnak a távoktatás 
és az e-learning bővítésének. Magyarország a dinamikus fejlődés ellenére közepe-
sen fejlett informatikai infrastruktúrával rendelkezik, s különösen az otthoni szá-
mítógép-ellátottság és Internet-hozzáférés elégtelen volta miatt kiemelt jelentősé-
gű a közösségi számítógép használat és Internet-hozzáférés növelése és tanulási 
eszközként hasznosítása. A nemzetközi viszonylatú és az ország egyes térségei 
közötti „digitális megosztottság” növekedésének elkerülése az egyik legfontosabb 
kihívás.  
 
Az élethosszig tartó tanulás stratégiájának fejlesztése 

 Magyarországon a 90-es évek vége óta általánosan elterjedt az élethosszig 
tartó tanulás kifejezés. Annak ellenére, hogy a térség élcsoportjában vagyunk, az 
első tényleges stratégiai fejlesztési anyag az OECD korábban idézett munkája volt 
1997-99-ben. Igen fontos, hogy a napi teendőktől, a pártpolitikai, valamint a kor-
mányzati periódusok kívánalmaitól elszakadva a Nemzeti Fejlesztési Terv és más 
kutatások keretében a kormány megteremtse a felnőttképzési stratégiai kutatások 
és fejlesztések autonóm intézményi hátterét és mechanizmusát. 
 
A felnőttképzési kínálat kohéziója és koherenciája 

 A magyar intézményrendszer felülről történt kiépítettsége és rugalmatlansága 
nem felel meg a helyi, regionális és országos szintű kínálat koherencia követel-
ményeinek. A kínálat településszintek és részben régiók szerint radikálisan válto-
zik, csökken és szegényesebb. A felnőttképzés elvárt tanulóközpontúsága fordula-
tot kíván a felnőttképzésben, mivel az „ellátó-centrikus”, ahelyett, hogy tanuló-
centrikus lenne. Nem egyformán elismert és támogatott a tanulás minden formája, 
a papírforma jobban számít, mint a tényleges tanulási eredmény és kompetencia. 
 
A felnőttképzési minőségbiztosítás 

A felnőttképzési törvény és az azt kiegészítő kormányrendelet által elindult 
akkreditációs tevékenység a minőségbiztosítás része. A rendszer kifejlesztése so-
rán nagy szükség van a fejlett országok tapasztalatainak további megismerésére és 
hasznosítására, a speciális célok, célcsoportok és tevékenységformák sokféleség-
ének megfelelően differenciált, mégis koherens minőségbiztosítás kialakítására.   
 
A vizsgarendszer 

A gazdasági kamarák és a munkaadók szervezeteivel egyetértésben ki kell 
alakítani a kompetencia-vizsgák és a kompetencia-bizonyítványok rendszerét. Át-
törésre van szükség az informális tanulás és a munkahelyi tanulás elismertetésé-
ben, azok formális tanulmányi végzettségekkel egyenrangú kezelésében, valamint 
az ehhez kötődő kedvezmények elismertetésében. 
 
A felnőttképzési tanácsadás jelentősége  

 Ez a felnőttképzésben új funkciót szolgáló tevékenység a pályaorientációs és 
munkaerő piaci tanácsadás keretén belül már megjelent, de aránya ma még elha-
nyagolható. Az OFkT azt várja, hogy a tanulási tanácsadás mind a képzést meg-
előző, mind az azt követő tevékenységként növekvő súlyú lesz a jövőben. Ennek 
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útját egyrészt abban látják, hogy a tevékenység bővülő funkcióval rendelkezzen, 
másrészt a felnőttképzés minden formájában közreműködő szakemberek bizonyos 
mértékű tanácsadási kompetenciával rendelkezzenek. 

 

4.3. Gazdasági és szociális megtérülés  

 Az elemzés korábbi fejezetei utaltak rá, hogy a magyar felnőttképzésben részt-

vevők száma egyelőre még jócskán elmarad nem csak az OECD élenjáró országainak 

mutatóitól, de azok átlagától is, holott a lakosság iskolai végzettségében meglévő hiá-

nyok, a gazdaság munkaerőigénye, illetve a munkaerő folyamatos megújulásának igé-

nye mindezt nem indokolja. A felzárkózás fontosságát igazolhatnák a felnőttképzés 

megtérülési mutatói, illetve a költség-haszonelemzések. Sajnos azonban éppen ez az a 

terület – annak ellenére, hogy mindenki tudja a fontosságát –, ahol a legnehezebb konk-

rét számításokat végezni. A költségek és a hasznok ugyanis nagyon sok dimenzióban, 

egyéni, kisebb és nagyobb közösségi szinten, rövidebb és hosszabb távon is jelentkez-

nek63.  

Az alábbiakban először a 4.1. fejezetben definiált tanulási igények költségvonzatára 

adunk számítást, majd – most már más megközelítésben – azt mutatjuk be, hogy a fel-

nőttképzés legjobban nyomon követhető területe, az iskolarendszeren belüli felzárkózta-

tás milyen terheket róna a költségvetésre. Ezt követően kiemeljük a hátrányos helyzetű 

felnőttek képzésének egyik elemét, a munkanélküliek képzését, és az azokkal elérhető 

eredményeket elemezzük64. E számítások jelzik azokat a próbálkozásokat, amelyek a 

felnőttképzés gazdaságosságának illetve finanszírozhatóságának bemutatásra szolgál-

nak. 

Költségkihatás a felnőttképzés általános bővülése esetén 

 A számítások szerint a 4.1. fejezetben megfogalmazott hipotetikus képzési igény 

költségkihatása társadalmi rétegenként a következő.  

A munkanélküliek képzésbe vonására Magyarországon a 40 % körüli arány re-

álisan kitűzhető, ami a jelenlegi munkanélküli létszámot figyelembe véve évi kb. 100 

                                                 
63 Kevés fenti témakörrel foglalkozó tanulmány született. Ilyen munka pl. Berde, 2000, Polónyi, 1998 és 
Szép, 1998. 
64 Egyben közreadjuk azokat a kutatói megfontolásokat is, amelyek a költségek forrására vonatkoznak, 
hangsúlyozva, hogy ezen megfontolások mögött nem, vagy nem feltétlenül áll határozott politikai akarat. 
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ezer ember képzését jelenti. Egy ilyen képzés jelenleg átlagosan évi 35,3 m. Є (9,2 mil-

liárd Ft) lenne65. 

Ennek a célcsoportnak a finanszírozása legcélszerűbb a munkaügyi központok 

által vezérelt, közvetlen módon. Itt ugyanis valószínűleg a munkaügyi szervezet a legin-

formáltabb abban a tekintetben, hogy mely képzések biztosítanak nagyobb elhelyezke-

dési esélyeket, ami a képzés fő célja lehet.  

A fenti célcsoporttal együtt lehet kezelni – ugyancsak a munkaügyi központok 

irányításával és finanszírozásával – a szabadságvesztés büntetésüket töltőket is. Itt 

nagyjából évi 15 ezer fő bevonását lehet megcélozni, ami mintegy 5 m. euróra (1,3 mil-

liárd Ft-ra) rúg évente. Ebben a célcsoportban is a munkanélküliekhez hasonló progra-

mokat lehet figyelembe venni. 

 A munkanélküliségtől leginkább veszélyeztetettek esetében is a munkanélküli-

ekhez hasonló elérendő arányt, azaz 40%-ot lehet feltételezni. Ha azt feltételezzük, hogy 

a becsült 400 ezer fő negyede iskolarendszerű, a fennmaradó rész pedig iskolarendsze-

ren kívüli, tanfolyami képzésen vesz részt évente, akkor ennek teljes költsége évente 

mintegy 119 m. Є-t (31 milliárd Ft-ot) tesz ki, amiből 15,4 m. euró (4 milliárd forint) az 

iskolarendszerű képzés államháztartási kiadása. E a célcsoport képzésének finanszírozá-

sában az iskolarendszerű képzésnél a jelenlegi, államilag (és önkormányzatilag) fizetett 

módszert célszerű megtartani.  

 Egy a gyermekükkel otthon lévő (átmenetileg nem dolgozó) nők negyedére 

kiterjedő program évi belekerülése évi 19,2 m. Є (5 milliárd forint) lenne. 

 A munkaképes korú inaktívak képzésbe vonásának előmozdítására célszerű 

megoldás 50 m. eurót (13 milliárd forintot) igényelne évente, amelynek kb. egy harma-

da iskolarendszerű képzés lehetne.  

A foglalkoztatottak esetében is 40%-os részvétellel kalkuláltunk. Ez mintegy 

635 m. Є (165 milliárd forint) ráfordítást igényel évente66. Ezen a területen azonban 

alapvetően az egyén és a munkaadó a teherviselő, s csak kisebb mértékben az állam. A 

foglalkoztatottak képzése esetében igen kedvező oktatás- és foglalkoztatáspolitikai esz-

köz lehet az egyéni oktatási számla. Az egyéni oktatási számla ugyanis valamennyi, a 

foglalkoztatottak esetében szóba jöhető képzés esetében alkalmas lehet arra, hogy ré-

                                                 
65 Itt és a továbbiakban 2000-es árakkal számolva. 
66 1,1 millió emberrel díjjal számolva. 
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szint az egyén oktatási célú előtakarékosságaként működjön, részint pedig mind a mun-

kaadó, mind az állam számára célzott támogatásának befogadója legyen. 

A nyugdíjasok 5%-os képzési részvétele mintegy 34,6 m. euró (9 milliárd fo-

rint)67. Itt kevésbé kalkulálhatunk szakképző képzésekkel, sokkal inkább kulturális, 

egészségügyi, szórakoztató stb. célokat szolgáló tanulással, ezért ezek alapvetően egyé-

ni finanszírozásúak lehetnek. 

Az iskolarendszeren belüli felzárkóztatás költségvetési kihatása 

 Az OECD jelentése68 a lakosság képzettségi szintjére vonatkozóan egy olyan 

napjainkban is érvényes célrendszert mutat be, melynek elérésére alapvetően törekedni 

érdemes. A továbbiakban ismertetjük, hogy milyen költségvetési kiadásokat eredmé-

nyezne, ha a 25-44 éves korosztály meglevő képzettségi hiányosságait a Synthesisnek 

megfelelően pótolnánk. Ezen kívül készítettünk egy, az eredeti elgondolásokhoz képest 

enyhébb előírásrendszert is, továbbá elvégeztük a számításokat a kimagasló iskolázott-

sági mutatókkal rendelkező Korea – melyre a továbbiakban a „fejlett ország” elnevezés-

sel hivatkozunk – 1988-as tényadataihoz képest is.  

A távolság (a továbbiakban „hézag” vagy „rés”) az OECD normák és a jelenlegi 

hazai helyzet közt nagy, és a rohamosan növekvő felsőfokú részvétel ellenére továbbra 

is csak lassan, illetve alig mérséklődik. A rés azonnali betöltése megvalósíthatatlannak 

tűnő egyéni és társadalmi költségviselést igényelne. A hézag normál jellegű – a frissen 

végzettek képzettségére vonatkozó – előírásainak betartásához szükséges pótlólagos 

egyéni és közösségi költségek 1995-ben a GDP-nek majdnem 5,5%-át vették volna 

igénybe69.  

Az alábbiakban háromfajta előíráshoz hasonlítjuk az iskolarendszerből már kike-

rült felnőttek képzettségére vonatkozó hézagzárás költségeit70. A "Rés 1" a Synthesis 

normáitól való távolságot, a "Rés 2" az OECD normákból kiinduló, de egy "enyhített" 

változattól való lemaradást, a "Rés 3" pedig Korea ("fejlett ország") 1996-os adataitól 

való elmaradást mutatja, az 1996-os magyarországi adatok tükrében.   

                                                 
67 3,6 millió emberrel számolva. 
68 Synthesis, 1998 
69 Polónyi, 1998. 
70 Berde, 2000 alapján. 
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14. tábla 

Az iskolarendszeren belüli felzárkóztatás költségvetési kihatása oktatási szintenként 
1996-os árszínvonalon számolva  

 
 A 25-34 évesekre vonatkozóan (m. euro) 

Oktatási szint Rés1  Rés2  Rés3  

Általános iskola 4,0 0,2 0,2 

Középfokú 21,2 25,7 21,2 

Felsőfokú 321,3 243,7 94,4 

Összesen 346,5 269,5 115,7 

 A 35-44 évesekre vonatkozóan (m. euro) 

 Rés1  Rés2  Rés3  

Általános iskola 5,9 1,4 1,4 

Középfokú 38,9 44,3 38,9 

Felsőfokú 381,3 288,3 109,5 

Összesen 426,1 333,9 149,7 

 25-44 évesek összesen (m. euro) 

Összesen 772,6 603,5 265,4 

Az 1996-os GDP-
hez képest (%)71 

2,91 2,28 1,00 

Forrás: Polónyi, 1998.  

 

A 14. tábla szerint a 25-44 éves korosztály OECD célkitűzéseknek megfelelő 

felzárkóztatása évenként a GDP minimum 2,91%-ába kerülne, és még az előírásoknál 

lényegesen alacsonyabb koreai szint elérése is a GDP 1%-át venné igénybe. A szóban 

forgó népesség felzárkóztatása annyi évig tartana, ameddig az adott szintű tanulmányok 

elhúzódnak. Átlagosan legalább 4-5 évvel érdemes kalkulálni. A százalékos nagyságot a 

gazdasági növekedés sem tudja túlzottan befolyásolni: 10%-os gazdasági növekedés 

mellett ugyanis a képzésre fordítandó összeg a GDP-nek még mindig 0,91%-a lenne, s 

mindez az oktatásban résztvevők egyéni terheinek figyelmen kívül hagyásával. Emellett 

az egy főre jutó közösségi kiadásokat az egy nappali tagozatos hallgatóra jut normatíva 

mindössze 30%-val tettük egyenlővé.  

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a 25-44 éves korosztály képzettségbeli felzár-

kóztatása, akár csak a koreai szintre, egyelőre irreális cél.  

                                                 
71 Mivel a számítások az 1996-os értékek alapján készültek, ezért a kiadásokat is az 1996-os GDP-hez 
viszonyítjuk. Ezt tartalmazza a táblázat utolsó sora. 
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A munkanélküliek képzésének hatékonysága 

 A munkaerő-piaci képzések hatékonyságát a társadalmi megtérülés szempontjá-

ból is vizsgálhatjuk.  

 Ezek alapján azt tapasztaltuk, hogy a képzésben résztvevők évi keresete több, 

mint a képzésük költsége. Ez azt mutatja, hogy a képzés után szakirányban dolgozni 

kezdők egy évi keresetükből „fedezik” mind a továbbra is munkanélküliek, mind a kép-

zés szakirányától eltérő területen dolgozók egy évvel korábbi képzési költségeit. A fe-

dezést itt össztársadalmi méretekben értjük, mert a nagyrészt egyénileg realizált jöve-

delmet állítottuk szembe a döntően közösségi jellegű alapból finanszírozott kiadásokkal. 

Nem lebecsülendő ugyanakkor az sem, hogy a bruttó jövedelem egy jelentős hányada 

adó, és más közösségi kötelezettségek révén bekerül a közösségi jellegű alapokba. 

 A munkanélküliek képzési költségeinek forrása a munkaadói és a munkavállalói 

járulék. Ezért a költség-haszonelemzésnek azt is meg kell vizsgálnia, hogy a munkanél-

küli képzésben eredményesen részt vevők későbbi keresetük alapján levont járulékaiból 

megtérülnek-e a korábban kapott juttatások.  

 A számítások szerint a járulékok diszkontált értéke 5 év figyelembevételével 

szinte egyetlen magyarországi megyében sem fedezi egyik támogatási forma szerint 

sem72 az egy, szakirányban dolgozóra jutó támogatást. Ha 10 év járulékait tekintjük, 

akkor az egyénileg kezdeményezett (ún. elfogadott) képzéseknél már majdnem minden 

megyében nagyobb járulékértéket kapunk, mint a korábbi tanulás közösségi pénzből 

biztosított költsége. Az ajánlott képzések esetében azonban általában továbbra is negatív 

az egyenleg, ráadásul eléggé megkérdőjelezhető, hogy a képzés után 10 évvel csak a 

képzés eredményeként dolgozik-e az egykori munkanélküli. Összességében tehát úgy 

tűnik, hogy a munkaerő-piaci képzések az ezt finanszírozó alapnak (Munkaerő-piaci  

Alap) többe kerülnek, mint amennyit oda a képzés eredményeként az egykori részt-

vevők – maguk vagy munkáltatóik révén – a későbbiekben visszafizetnek. Ugyanakkor 

a Munkaerő-piaci Alap egyes egyénekre vonatkozó negatív mérlege nem jelenti azt, 

hogy az államháztartási alapok vonatkozásában is negatív az egyenleg. A mindössze 3 

évre összesített mérlegszámításaink, melyben az adó és járulékbevételt együtt tekintjük, 

minden megyére és képzési formára vonatkozóan pozitívak. 

                                                 
72 A munkaügyi központok a munkanélküliek képzését két féle módon támogatják: az ún. ajánlott 
képzések a munkaügyi központok által kzdeményezett és preferált képzések, s többnyire 100%-osan 
támogatott képzéséek, Az elfogadott képzéseket a munkanélküliek kezdeményezik, a munkaügyi 
központok pedig többnyire csak részlegesen támogatják. 
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 A fentiek ráirányítják a figyelmet arra, hogy egy monitoring rendszer és az arra 

épülő rendszeres és részletes megtérülési számítások a felnőttképzési rendszer javára 

válnának. A közösségi pénzek hasznosulásának ismeretében lehetne a rendelkezésre álló 

forrásokat az egyes felnőttképzési szektorok között hatékonyan elosztani. 
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5.  Aktuális kérdések - újszerű kezdeményezések 

5.1. Aktuális kérdések 

 A felnőttképzés az utóbbi 10-12 évben jelentős mértékben átalakult. Irányítási és 

intézményrendszere, jogszabályi környezete, a képzési kínálat, s maga a képzéssel kap-

csolatos tanulói elvárások is jelentős részben – ha nem gyökeresen – mások, mint a ki-

lencvenes évek elején voltak. Kiforrott rendszerről azonban egyelőre nem beszélhetünk, 

ehhez az eltelt idő rövid volt. A szakmai irányítás rendszere, a finanszírozási megoldá-

sok, az intézményrendszer, a minőségbiztosítási rendszer – hogy csak néhányat említ-

sünk – mozgásban van, a szabályozás egyes elemei még csak kísérletnek tekinthetők, s 

a tapasztalatok ismeretében módosításra szorulnak.  

 A következőkben néhány témakör köré csoportosítva utalunk a legfontosabb 

megoldásra váró problémákra.   

Az irányítás, a szabályozás rendszere  

◊  A felnőttképzési törvénnyel kapcsolatos évekig tartó belső viták ellenére mind a mai 

napig nem kristályosodott ki egységes, koherens irányítási rendszer. A felnőttképzési 

törvény létrejötte ellenére megmaradt a korábbi széttagoltság. E tagolódásban nagy 

szerepet játszanak a tradíciók, de összefüggésbe hozható az iskolarendszeren kívüli 

képzés gyakran változó felügyeleti irányításával is.  

◊ Az egységes irányítás legszembetűnőbb következménye az iskolarendszerű és az 

azon kívüli képzés közötti kapcsolat szinte teljes hiánya, ami megnehezíti az egyén 

számára, hogy egységes program szerint, egységes finanszírozásban szerezze meg 

azt a tudást, jusson olyan kompetenciákhoz, amelyet szükségesnek lát. A két rend-

szer egyes elemeinek összehangolása, együttműködési kereteinek kialakítása különö-

sen fontos lenne a hátrányos helyzetű rétegek számára. 

◊ Az iskolarendszerű felnőttoktatás külön rendszert képez a felnőttképzés egészén be-

lül. Az alapfokú képzés visszaszorult, s ebben nem kis szerepe van annak, hogy cél-

rendszere nem alkalmazkodott a gazdasági, társadalmi változásokhoz: nem veszi fi-

gyelembe, hogy a formális iskolai végzettség nyújtása mellett – melyhez megújuló 

tartalmú követelményrendszerre is szükség van – egyre inkább a kulcskompetenciák-

ra kell összpontosítani, s egyre inkább a hátrányos helyzetű rétegek képzésére kell 
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felkészülnie. A középfokú képzés esetében a növekvő tanulólétszám elfedi az új 

helyzethez való alkalmazkodás hiányát, de az ifjúsági képzésben érettségizett fiata-

lok mind magasabb aránya itt is csökkentheti a tanulólétszámot, emiatt e képzési te-

rületnek is újra kellene fogalmaznia céljait. Mindez szükségessé teszi a megfelelő 

szakmai irányítást, s az esetleges finanszírozási következmények végiggondolását. 

◊ A felnőttképzés szabályozási rendszere ma is alapvetően intézményközpontú. Az 

intézmények részben ennek következményeként nem annyira a tanulókért, mint in-

kább a támogatási forrásokért versenyeznek egymással, ami megnehezíti a tanulók 

képzéssel kapcsolatos választási döntéseit. Ebben az összefüggésben szükség lenne 

olyan kutatásokra, amelyek rámutatnak arra, hogy milyen tényezők akadályozzák a 

határozottabb elmozdulást egy egyén központú szabályozási-támogatási rendszer 

irányába.  

◊ A képzési piacon a különböző képzők eltérő versenyfeltételekkel vannak jelen. 

Pénzügyi támogatásuk mértéke sok esetben jogi, szabályozási okokra, esetleg a lé-

nyeges tőkeerő-különbségre vezethető vissza, s nem az oktatás minőségére. Az 

akkreditációs rendszer továbbfejlesztése és az egyén központú felnőttképzési (szabá-

lyozási, támogatási) rendszer jelenthet ezen a területen előrelépést. 

◊ Az akkreditációs rendszer működéséről még nem állnak rendelkezésre átfogó infor-

mációk, erre a bevezetéstől eltelt idő még nem nyújtott lehetőséget. Ma még nem 

látható, hogy milyen mértékben képes ez a rendszer minőségbiztosítási funkciót be-

tölteni, s milyen mértékben szolgálja csupán a központi támogatási források elosztá-

sát. Szükség lenne a szakmai szervezetek bevonásával a rendszer monitorozására, il-

letve a rendszer működését vizsgáló kutatásokra.  

◊ A felnőttképzés statisztikai rendszerének kialakítására tett erőfeszítések komoly elő-

relépést tettek lehetővé a képzések, a képzettek, a képző és a finanszírozó intézmé-

nyek számbavételén, de a rendszer – még a jól működő rendszer is – csak korlátozott 

érvényű információkkal szolgál, ami megnehezíti a képzésért felelős személyek dön-

téshozatalát. Szükség van ezért olyan rendszeres kutatásokra, statisztikai felmérések-

re is, amelyek egyéni megközelítésben vizsgálják a felnőttképzésben való részvételt, 

s így kiegészítik a statisztikai rendszert.   

A finanszírozás 

◊ A finanszírozás sok csatornán történik, de az egyéni döntéseken alapuló és a rászo-

rultság szerint differenciáló támogatási rendszer még várat magára. Az egyes képzési 
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formákhoz többnyire egy finanszírozási lehetőség tartozik, így a tanuló sok esetben a 

támogatás, s nem a céljai függvényében választhat képzést.  

◊ A képzés költségeit – néhány tanulói réteget és a munkahelyi képzést leszámítva – 

ma gyakran az egyénnek kell állnia. Fontos előrelépés történt az utóbbi egy évben a 

normatív támogatás bevezetésével, de ez egyelőre csak kisebb, bár – nagy bizton-

sággal állítható – szociálisan rászoruló lakossági rétegeket érint. A törvény várható 

módosítása további előrelépést jelenthet ezen a téren, amennyiben a normatív támo-

gatásban részesülők köre kibővül. Az adójóváírás bevezetése is fontos lehetőség volt, 

mert a felnőttképzésben való részvétel támogatásának újabb feltételét teremtette 

meg. 

◊ A finanszírozási rendszerben a képző szervezetek pályázati úton való támogatása 

elsősorban a képzési feltételek javulását eredményezheti. A támogatások mértéke 

2004-től Európai Uniós forrásokkal is bővül. Feltételezhető, hogy ezzel párhuzamo-

san a támogatási rendszer monitorozására is sor kerül.  

◊ A munkanélküliek tanulását támogató eszközrendszer kiforrott, s viszonylag nagy 

szabadságot biztosít az egyénnek a számára alkalmas képzések kiválasztására. Nem 

alkalmas ugyanakkor a leghátrányosabb helyzetű rétegek tanulásának támogatására, 

vagyis azokéra, akik esetében a korábbi iskolai kudarcok feldolgozására és a kulcs-

kompetenciák kialakítására is szükség van. A probléma kezelésére akciószerűen tör-

ténnek erőfeszítések – egyelőre áttörő eredmény nélkül.  

◊ A finanszírozási rendszer ma nehezen képes befogadni újszerű kezdeményezéseket, 

az ilyen jellegű programok inkább kivételesnek tekinthetők. Megoldandó a sikeres, s 

rendszerré formálható képzési projektek rendszerbe emelésének finanszírozása.  

◊ A munkahelyi képzések költségvetési eszközökkel történő támogatása több éves ha-

gyománnyal rendelkezik, de nem felel meg minden tekintetben a munkaadók igénye-

inek. A kisebb munkaadók nem tudnak élni a felkínált pénzügyi támogatással. Ezt 

orvosolandó a költségvetés pályázati úton nyújt számukra segítséget infrastruktúrá-

juk fejlesztésére. E támogatási forma egyelőre kísérletnek tekinthető.  

◊ Újragondolást igényel az iskolai felnőttoktatás állami támogatása, de ez csak az új 

igényekhez illeszkedő funkciójának (funkcióinak) megfogalmazásával párhuzamo-

san történhet.   
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A felnőttképzés és a társadalom igényei 

◊ A bemutatott számítások alapján arra következtethetünk (lásd 4.1 fejezet) hogy akár 

az egyéni karrierutak, akár a gazdaság felől közelítünk, jelentős mértékű a kielégítet-

len képzési igény. Csak jelzésszerűen utalunk a munkanélküliséget megelőző képzési 

lehetőségek támogatottságának hiányára, vagy a társadalom perifériájára szorult 

személyek képzési szükségleteire. A tartósan munkanélküliek magas aránya, az isko-

larendszerből ma is alacsony végzettséggel kilépők jelentős száma az igények oldalá-

ról, a – fejezet második részében bemutatott – tranzitfoglalkoztatási program pedig a 

lehetőségek oldaláról támasztja alá az ilyen – nem kísérleti jellegű – programok 

szükségességét.  

◊ A felnőttképzést alapvetően érintő, de azon túlmutató probléma, hogy a képzések 

támogatói, szervezői alapvetően még mindig nagy tanegységekben, sok esetben 

szakmákban gondolkodnak, nem építenek a résztvevők formális képzési rendszerben 

vagy informálisan megszerzett kompetenciáira. A képzések ennek megfelelően drá-

gák és sok esetben fölösleges elemeket tartalmaznak, s nem felelnek meg a résztve-

vők igényeinek. 

◊ A felnőttképzési törvény a felnőttképzési tevékenység körébe nem csak a képzést, 

hanem a kiegészítő szolgáltatásokat beleérti. Ennek ellenére hiányzik – mert felelőse 

sincs – egy jól működő tájékoztatási, tanácsadási rendszer, amely az egyént a képzési 

utak, s a konkrét választási lehetőségek között orientálja.  

 

5.2. Példa újszerű kezdeményezésekre: a tranzitfoglalkoztatási program 

 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 1996 óta támogat (finanszí-

roz) olyan, közhasznú szervezetek (alapítványok és egyesületek) által megvalósított 

komplex felnőttképzési (ún. tranzitfoglalkoztatási) projekteket, amelyek halmozottan 

hátrányos helyzetű és szakképzetlen vagy a munkaerő-piacon elértéktelenedett szakkép-

zettséggel rendelkező munkanélkülieket segítenek teljes értékű szakképzettséghez. 

 A projektek elsőrendű célja – a szakképzettség biztosítása mellett – azoknak a 

készségeknek a fejlesztése, amelyeket a munkahelyek elvárnak leendő dolgozóiktól. A 

szakmai képzés az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmákban folyik. A foglalkoz-

tatással összekapcsolt képzést folyamatos, az egyéni szükségletekre épülő 

pszichoszociális támogatás kísér. 
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 A projektrésztvevők a munkájukért bért kapnak. A közhasznú szervezet nemcsak 

képzési, hanem munkaszerződést is köt velük. Keresetük megegyezik a mindenkori mi-

nimálbérrel.  

 A részvevők mindaddig a közhasznú szervezet által biztosított munkahelyen 

dolgoznak, amíg tudásuk, alkalmazkodóképességük el nem éri azt a szintet, hogy külső 

cégek tevékenységébe is bekapcsolódjanak. Ezt követően – még mindig a projektgazda 

szervezettel kötött szerződés keretében lépnek ki a külső munkahelyre.  

 A program több szempontból is példaértékű hazai viszonylatban. Újszerűségét, 

eredményeit röviden a következőkben foglalhatjuk össze. 

◊ Olyan réteget von be a képzésbe, s ezen keresztül a munka világába, amely az iskola-

rendszerű oktatásban és/vagy a munkaerőpiacon korábban kudarcot vallott, s amely 

réteg számára alig adódik más lehetőség arra, hogy visszakapaszkodjon a perifériá-

ról.  

◊ A programba bevont személyek problémáit komplex módon kezeli. Egyaránt orvo-

solja a tanulási problémákat, a munkahelyre való beilleszkedés nehézségeit, s a leg-

különbözőbb mentális eredetű zavarokat. Ennek érdekében a program három, időben 

egymásra épülő szakaszt tartalmaz: az első fázisban felkészíti a résztvevőket a má-

sodik fázisra: a tanulásra és a vele párhuzamos munkavégzésre, majd a harmadik fá-

zisban tovább követi a résztvevők sorsát, szükség esetén további segítséget nyújtva 

számukra. 

◊ Jelentős teret enged a helyi kezdeményezéseknek. Szigorú szakmai kritériumok sze-

rint nyújtja a támogatást, mégsem uniformizál. A helyi szereplőknek nem csak a 

programba bevont személyek számára legalkalmasabb képzési lehetőséget, a helyi 

munkaerőpiacon érvényesíthető szakmákat, a résztvevők foglalkoztatásban esetleg 

hosszabb távon is szerepet játszó gazdasági vállalkozásokat, s a pszichoszociális 

problémák kezelésében jártas szakembereket kell megkeresniük, hanem el kell jutni-

uk az adott település, kistérség leginkább segítségre szoruló lakosaihoz, vagyis a ké-

sőbbi résztvevőkhöz is.  

◊ A támogató a pénzügyi támogatást projektfinanszírozás keretében nyújtja. A támoga-

tás igénybevételének szigorú feltételei vannak, de a rendszer kidolgozottsága lehető-

vé teszi a rugalmas, a tényleges igényekhez alkalmazkodó pénzfelhasználást. 

◊ A Magyarországon még gyenge civil szervezetre épít, kihasználva azok energiát, 

egyben segítve az érintett non profit szervezetek megerősödését.  
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◊ A non profit szervezeteket nem csak támogatja, de együttműködésre készteti őket 

más, helyi szereplőkkel, mindenekelőtt közintézményekkel (önkormányzatokkal, 

munkaügyi központokkal), illetve gazdasági szervezetekkel. Ezzel egyrészt a prog-

ram stabilitását növeli, másrészt az érintett non profit szervezetek kapcsolatrendsze-

rét bővítve, azok, illetve a program társadalmi elfogadottságát is növeli, lehetőséget 

teremtve a módszer elterjedésére, más támogatókkal való folytatására.  

 Az 1996 óta eltelt időszakban – 15 szervezet próbálkozása után – 7 közhasznú 

szervezet projektje bizonyult annyira eredményesnek, hogy immáron a projektjük 6. 

ciklusának végrehajtása is támogatást nyert.  

 A három együtt – a foglalkoztatás, a vele szerves kapcsolatban álló képzés és a 

pszichoszociális támogatás azt eredményezte, hogy a támogatott szervezetek számára 

előírt 70%-os elhelyezkedési arány helyett az átlagos elhelyezkedés 77%-os. (A projek-

tek működésének főbb adatait, így az eredményességre vonatkozó adatokat is a IX. táb-

lázat–XI. táblázat tartalmazza.) 



 69

 

6. Hivatkozott irodalom 
1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés statisztikai adatai 1996-2000, FMM, Budapest 2002 
2. Paul Belanger – Sofia Valdivielso, 1997: The Emergence of Learning Societies. Who participates in Adult 

Learning? Pergamon and UNESCO Institute for Education. 
3. Berde Éva, 2000: A felnőttképzés költség-haszonelemzése. Tanulmány az OM részére 
4. Berde Éva, 2002: A felnőttképzés jelenlegi helyzete. Résztanulmány. BKÁE 
5. Bessenyei Istvánnal – Mártonfi György, 1997: Versenyképesség és oktatás. Zárójelentés, Budapest Közgazda-

ságtudományi Egyetem, 49. o. 
6. Csányi Lászlóné – Gegesi Kiss Pál – Mártonfi György, 2002: Tanulás és képzés a kis- és középvállalatokban, 

Kézirat, 14. o. (A Learn and Work című Leonardo program számára készült tanulmány)  
7. Education at a Glance, 2001. 
8. European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning, 2002: European Commission, June,.  

http://europa.eu.int/comm/education/life/15indicators_en.pdf 
9. Fazekas K. szerk., 2002: Munkaerő-piaci tükör, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Országos Fogla-

koztatási Közalapítvány, Budapest, p. 399. 
10. Felnőttoktatási- és képzési lexikon, 2002, Budapest. 
11.  A gazdasági szervezetek, 2002: A gazdasági szervezetek saját munkavállalói számára biztosított képzések az 

1999. évben, I.-II. kötet, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest 
12. Györgyi Zoltán, 2003: Tanulás felnőttkorban. Oktatáskutató Intézet. Kutatás közben 241. 
13. Janák Katalin, 2002. A munkahelyi képzések főbb adatai, KSH –  Az EUROSTAT koordinálásával, 2000-ben 

végzett Continuing Vocational Training Survey) 
14. Jelentés 2003. Országos Közoktatási Intézet. 
15. Kulich, Jindra, 2002: Grundtvig’s Educational Ideas in Central and Eastern Europe and the Baltic States 

Copenhagen, Vartov 
16. Laky Teréz, 2002: Munkaerőpiac Magyarországon 2001-ben, in: Fazekas, p. 15-38. 
17. Laky Teréz, 2003: A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok Foglalkoztatási Hivatal Kutatási 

Iroda OFA, Budapest 
18. Laky Teréz - Kozmáné Takáts Edit, 1998-2001: A munkaerőpiac keresletét- és kínálatát alakító folyamatok. 

Munkaerő-piaci helyzetjelentés. Munkaügyi Kutatóintézet. A “Közösen a Jövő Munkahelyeiért” Alapítvány Ki-
adványai. Budapest, 1998, 1999, 2000, 2001. 

19. Linderné dr. Eperjesi Erzsébet, 2002: Ifjúsági munkanélküliség, munkaerő-piaci részvétel. Kézirat 
20. Literacy in Information Age, 2000. Literacy in Information Age. Final Report of the International Adult 

Literacy Survey. OECD.  
21. Mártonfi György, 1996: Munkaadók a munkaerőigényről és a szakképzésről, Magyar Munkaadói Szövetség. 
22. Micklewright, John - Nagy, Gyula, 1996: Labour market policy and the unemployed in Hungary. European 

Economic Review. 40. 
23. OECD, 2002: Education at a Glance, Paris 
24. Oktatási adatok, KSH, 1998 
25. Polónyi István, 1998: Az életen át tartó tanulás finanszírozásának alternatív megközelítései - nemzeti beszámoló 

– Magyarország. OECD. 
26. Polónyi István, 1999: Az élethossziglani tanulás finanszírozása. Educatio. Tavasz  
27. Polónyi István, 2000: Az élethosszig tartó tanulás finanszírozásának lehetőségei. Kézirat.  
28. Polónyi István, 2003: A vállalatok képzési politikájának néhány jellemzője egy empirikus vizsgálat alapján. 

Kézirat, Oktatáskutató Intézet.  
29. Synthesis, of Country Reports on Alternative Approaches to Financing Lifelong Learning (Draft) Prepared for 

the OECD. 1998.  
30. Szép Zsófia, 1998: A szakképzés finanszírozásának forrásai a nemzetközi gyakorlatban és Magyarországon. 

Szakképzési Szemle XIV. évf. 4. szám. 
31. Tasks to be accomplished in preparation for  the accession to the European Union. Discussion paper submitted 

at the session of the National Adult Training Council held Hungary, 2002 
http://www.eaeabudapest.hu/frames.html 

32. Tót Éva, 2000: Az oktatás és a munka közötti átmenet folyamata és a felnőttképzés. Háttéranyag a "Jelentés a 
közoktatásról" c. kiadványhoz  

33. Tót Éva, 2001: szakértői anyag az OM Fehér Könyv számára 

Honlapok 
1. http://www.nepfoiskola.hu/eng/open.htm/Projects/Fields 
2. http://www.eaeabudapest.hu/mall 
3. Agenda for the Future: Six Years Later CONFINTEA V + 6,  http://www.icae.org.uy 
4. Country Profile of Hungary The right to learn throughout life, http://www.icae.org.uy 



 I

 

Melléklet 
I. táblázat 

Iskolarendszerű felnőttképzésben tanulók aránya  

 Alapfok Középfok Felsőfok 
1990/91 1,0 11,4 25,2% 

1995/96 0,5 12,5 27,9% 

2001/02 0,3 15,4 41,2% 

Forrás: Statisztikai tájékoztató, Alapfokú képzés, 1990/91–1999/2000, 
Statisztikai tájékoztató, Középfokú képzés, 1990/91–1999/2000, 

Jelentés, 2003. 

 
II. táblázat 

Az iskolarendszeren kívüli képzésbe beiratkozottak  

 
Ebből a nők   Beiratkozottak 

száma száma % 
1997 94 007 55 118 58,6

1998 103 343 59 889 58,0

2000 144 342 77 388 53,6

2002 149 473 80 561 53,9

Forrás: Szígyártó-Peresztegi, 2002. 

 
III. táblázat 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézmények gazdálkodási formája 
 

 1998 2000 2001 
 száma % száma % száma % 
Vállalkozás 732 50,1 1000 52,2 1249 55,9 

Költségvetési szervezet és 
intézménye 

490 33,5 595 31,1 619 27,7 

Non-profit szervezet, 184 12,6 250 13,0 288 12,9 

Egyéb, nem besorolható 55 3,7 47 2,7 77 3,4 

Összesen: 1 461 100,0 1 916 100,0 2 235 100,0 

Forrás: Az iskolarendszeren kívüli szakképzések statisztikai rendszere (OSAP) 
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IV. táblázat 

Az iskolarendszeren kívüli képzésbe beiratkozottak létszáma és megoszlása a képző intézmény 
gazdálkodási formája szerint 

 
Beiratkozottak 1996 1998 2000 2002 

 Fő % fő % fő % fő % 

Vállalkozások 58 138 55,5 57 462 55,4 84847 58,8 88580 59,3 

Költségvetési szerv. és in-
tézménye          

10 396 36,8 34 426 33,2 40600 28,1 41173 
 

27,5 

Non profit szervezet              5 848 5,6 8 808 8,5 12771 8,8 13416 9,0 
Egyéb gazdálkodási formá-
ba tartozó intézmények 

2 217 2,1 2 979 2,9 6124 4,2 6304 4,2 

ÖSSZESEN                              104 731 100 103 675 100 144 342 100 149473 100 

Forrás: Az iskolarendszeren kívüli szakképzések statisztikai rendszere (OSAP) 
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V. táblázat 

Részt vett-e nem nappali tagozatos képzésben az utóbbi 3 évben?  

 
Státuszcsoport   Igen Összesen 

 Fő 23 387 

Leszakadó nő %  5,9% 100,0% 

 Fő 24 234 

Leszakadó férfi %  10,3% 100,0% 

 Fő 154 780 

Törekvő szakmunkás %  19,7% 100,0% 

 Fő 68 362 

Nő, rossz szakmával %  18,8% 100,0% 

 Fő 55 164 

Érettségizett férfi %  33,5% 100,0% 

 Fő 22 53 

Diplomás férfi %  41,5% 100,0% 

 Fő 205 544 

Képzett nő %  37,7% 100,0% 

 Fő 61 139 

Elit-szakmunkás %  43,9% 100,0% 

 Fő 39 74 

Férfi elit %  52,7% 100,0% 

 Fő 85 149 

Női elit %  57,0% 100,0% 

 Fő 40 1510 

Nyugdíjasok %  2,6% 100,0% 

Összesen Fő 776 4396 

 %  17,7% 100,0% 

Forrás: Györgyi, 2003. 

 
VI. táblázat 

A regisztrált munkanélküliek és a munkanélküliek közül képzésbe vontak száma és aránya 
1996-2001 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Munkanélküliek képzése összesen (ezer 

fő) 
66,7 71,5 75,5 80,4 83,2 86,2 

Regisztrált munkanélküliek éves átlagos 
száma (ezer fő) 

500,6 470,1 423,1 409,4 390,5 364,2 

Képzésbe vontak aránya (%) 13,3% 15,2% 17,8% 19,6% 21,3% 23,7% 

Adatok forrása: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium  
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VII. táblázat 

A munkanélküliek megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint 

 
Iskolai végzettség 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Kevesebb mint 8 általános 4,1 4,9 4,4 4,5 3,4 2,5 2,8 

8 általános 34,9 32,9 36,5 34,6 31,8 29,9 32,6 

Szakmunkásképző 35,5 35,1 34,5 32,8 36,1 37,5 35,8 

Szakiskola 1,2 1,4 1,3 1,5 1,6 1,4 1,4 

Gimnázium 7,9 8,6 8,7 9,8 7,3 7,7 6,5 

Szakközépiskola 12,4 12,9 11,7 13,1 16,7 16,9 16,8 

Főiskola 3,0 2,7 2,0 2,5 2,2 2,8 3,0 

Egyetem 1,1 1,4 0,8 1,2 0,9 1,3 1,1 

Együtt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: az EUROSTAT Labour-Force Survey alapján: Laky, 2003.  

 

VIII. táblázat 

A különböző vállalati képzési programok aránya 1999-ben 
 

Hagyományos 
képzés 

Nem hagyományos képzés Létszám-
kategória 
(fő) Belső Külső Szituációs 

képzés 
Rotációs kép-

zés 
Tanulókörök Önálló tanu-

lás 
Konferenciák

 A programok aránya a képzési lehetőséget nyújtó cégek számához viszonyítva 

10–19  15,8 49,3 40,4 13,0 6,9 13,7 52,7

20–49  20,5 55,2 46,9 10,4 9,7 17,4 60,4

50–249  28,2 64,1 45,9 13,2 12,7 16,4 62,9

250–499  52,5 67,4 56,7 17,7 17,0 24,8 73,1

500–999  58,1 80,7 68,8 21,5 25,8 26,9 82,8

1000 fő 

felett          

77,3 90,9 84,1 47,7 38,6 34,1 81,8

   Össze-

sen             

31,5 62,9 49,6 14,8 13,6 18,5 64,4

Forrás: Janák, 2002. 5. táblázat 
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IX. táblázat 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott tranzitfoglalkoztatási programok 
adatai – alapadatok 

 
A sikeresen vizsgázók 
vizsgaeredményeinek 

átlaga 

A pro-
jektbe 

belépők 
száma 

A lemorzsoló-
dók száma 

A vizsgára 
bocsátottak 

száma 

A sikere-
sen vizs-

gázók 
száma 

A sikertele-
nül vizsgá-
zók száma 

A szervezet 
neve 

 
Fő 

szakmai 
elméletből

szakmai gya-
korlatból fő 

Összesített 
adatok 662 25 632 574 3,4 3,6 58 

Forrás: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

 
X. táblázat 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott tranzitfoglalkoztatási programok 
adatai – eredményességi adatok 

 
 A vizsgát követő 

1. hónapban 
elhelyezkedettek 

A vizsgát követő 6. 
hónapban dolgo-

zók  
Fő 508 523 

A sikeresen vizsgázók 
(574 fő) arányában (%) 88,5 90,6 

A programba belépők 
(662) arányában 76,7 79,0 

Forrás: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

 
XI. táblázat 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott tranzitfoglalkoztatási programok 
adatai – pénzügyi adatok 

 
Az árbevétel 

a külső meg-
rendelésre 

végzett munka 
árbevétele 

a saját részre 
végzett telje-
sítmény akti-

vált értéke 

A felhasznált 
OFA támoga-

tás összege 

A felhasznált 
saját forrás 

összege 

A felhasznált 
külső forrá-
sok összege 

ebből a fel-
használt 

munkaügyi 
központi tá-
mogatás ösz-

szege 

Az összes 
felhasznált 

ezer euró 

572 374 3 077 98 709 607 4 830 

Forrás: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

 


