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A hazai felnôttképzés dilemmái 
egy eMpirikus kutatás tanulságai

a felnôttképzés fogalmi definíciója, tartalmi meghatározása mind a külföldi, mind pedig a hazai szakirodalomban igen problema-
tikus. egyes szerzôk az életkori jellegzetességekbôl természetesen adódó sajátosságok, mások a cél és motivációs rendszer 
különbözôségei alapján kísérlik meg a rendszer leírását, de nem kevés azoknak a száma sem, akik elsôsorban a foglalkoztatás-
sal és a munkaerô-piaci folyamatokkal való közvetlen kapcsolatot hangsúlyozzák. 
a szektor jelenlegi alapelveit rögzítô, 2001–ben megjelent felnôttképzési törvény érdeme, hogy megpróbálkozott e korántsem 
egyértelmû fogalmak tisztázásával és a mûködési keretek meghatározásával.
a törvény a viszonylag bonyolult jogszabályok közé tartozik, hiszen az akkor már létezô felsôoktatási -, közoktatási - , 
szakképzési- és közmûvelôdési törvények „komplementereként” kísérelte meg a szektor minden szereplôjére és jelenségére 
érvényes, egyértelmû szabályozást.
a fenti gondolatok és az eltelt nyolc esztendô önmagában is indokolta volna egy átfogó, a felnôttképzés jogi keretrendszerét 
és az intézmények mindennapi munkáját, hatékonyságát összevetô kutatás lebonyolítását. az aktualitás azonban ennél sok-
kal jelentôsebb, hiszen az oktatás egyes szektorai között folyamatosan halványulnak a határvonalak: vállalkozások, iskolák, 
felsôoktatási intézmények, képzôközpontok és nonprofit szervezetek együttesen, idônként egymással versenyezve mûködnek 
e területen. érdemes volt tehát megvizsgálni, idôtállóak s alkalmazhatók-e egységesen minden intézményre az egykor kitalált 
szabályok? a felnôttképzôk szövetsége által létrehozott kutatócsoport1 ennek járt utána.
jelen tanulmányunkban e kutatás legfontosabb eredményeibôl válogattunk.

A kiindulási alap

Alaphipotézisünk volt, hogy a felnőttképzés hazai keretrendszerét meghatározó jogszabályi környezet 
egyes elemei nem, vagy ma már nem életszerűek, túlszabályozást eredményeznek, nem valósíthatják 
meg az eredeti jogalkotói szándékot.

A kutatás során a Felnőttképzési törvény fejezeteiből indultunk ki, elsősorban az akkreditáció rend-
szerére, az éves képzési tervre, a szakmai tanácsadó testületek működésére és a felnőttképzési szol-
gáltatásokat szabályozó rendelkezésekre fókuszáltunk, de ezekkel összefüggésben elemeztük a jogsza-
bályok egyéb követelményeit is:

1 A Felnőtkképzők Szövetsége által koordinált kutatás vezetője Borsi Árpád volt, állandó szakértőként Lakos István működött 
közre. Az empirikus kutatás szakmai koordinálását Fábri István (JELTÁRS Jelenkor Társadalomkutató Műhely) végezte, a kér-
dőíves és mélyinterjús adatfelvételt az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely munkatársai végezték. A mélyinterjús 
elemzést Kiss Paszkál készítette, a felnőttképző intézmények körében készült kérdőíves vizsgálat adatelemzését Füleki Kata-
lin, a szakmai tanácsadó testületek vezetői körében lebonyolított, szintén kérdőíves kutatást Lévai Róbert. 

borsi árpáD–füleki katalin–kiss paszkál
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Intézményi akkreditáció
A követelményrendszer nem veszi figyelembe az intézmények sokszínűségét, túl általánosan megfo-
galmazott követelményeket szab meg, elvárásainak teljesülése elsősorban dokumentumok elemzé-
sével és kevésbé a tényleges folyamatok vizsgálatával mérhető.

Éves képzési terv

A képzők nem tartják életszerűnek és indokoltnak a képzési terv követelményrendszerét, s ezért 
azt a legtöbb esetben csupán formailag készítik el. A követelmények pontosításával e dokumentum 
valóban illeszkedhetne az intézményi tervezés folyamatához, a valós üzleti, stratégiai és pénzügyi 
tervezéshez.

Szakmai tanácsadó testület

Az SZTT-k működése általában formális. Ennek ellenére lehet olyan intézménytípus, tevékenység, 
ahol a testület valóban segíti az intézményi munkát.

Felnôttképzési szolgáltatások

A törvény előremutató eleme volt a felnőttképzési szolgáltatások nyújtásának kötelezővé tétele. 
Feltételezésünk szerint ugyanakkor a végrehajtás szabályozatlansága, a fogalmi pontosítások elma-
radása és különösen az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos módszertan és követelményrendszer 
hiánya miatt a szolgáltatások még hét év elteltével sem működnek kielégítően. Ebből az is követ-
kezik, hogy a képzésekre jelentkezők nem, vagy csak nagyon kis százalékban igénylik e szolgáltatá-
sokat, így az eredeti, innovatív jogalkotói szándék nem valósult meg teljes körűen.

A fent jelzett kérdéskörök empirikus vizsgálata előtt áttekintettük a hazai felnőttképzési alapdo-
kumentumokat (kormányhatározatok, stratégiai fejlesztési koncepciók) és jogszabályokat. Külön 
hangsúlyt fektettünk a különböző megközelítési módok (pl. munkaadók, Állami Foglalkoztatási 
szolgálat, pályázatok kiírói, az intézmények ellenőrzését végzők stb.) szempontjainak megismeré-
sére is, aminek eredményeként több önálló háttértanulmány készült, köztük a hazai szabályozás 
egyik forrását képező külföldi felnőttképzési dokumentumok, jogszabályok összehasonlító elem-
zésével.

A 2009. év első felében lezajlott empirikus kutatás négy részvizsgálatból állt. Először mélyin-
terjús vizsgálatot végeztünk a felnőttképzés keretrendszerét meghatározó, illetve befolyásoló intéz-
mények illetékesei körében. A minta első 27 eleme a felnőttképzés hazai keretrendszerét kiala-
kító kormányzati szervek, vagyis a szakképzésért felelős minisztériumok, illetve azok háttérintéz-
ményeinek illetékeseiből (1–9), illetve a területtel kapcsolatban álló kamarák, szakmai-érdekkép-
viseleti szervezetek (10–27) vezetőiből tevődik össze. A minta második felét (28–52 elem) többsé-
gében azon kiválasztott képzőintézmények képezik, amelyek eddig nem kérték akkreditációjukat, 
kisebb részben pedig azok az intézmények, amelyek bár már korábban akkreditálva voltak, később 
viszont nem kérték az ismételt akkreditációt, illetve a Felnőttképzési Akkreditáló Testület ellenőr-
zése során tanúsítványukat visszavonta. 

A hazai felnőttképzés történetében kimagaslóan nagy elemszámú (500 képző intézmény) 
vizsgálatnak számított az a kérdőíves adatgyűjtés, amelynek keretében mind regionális, mind 
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intézmény- és szervezettípus tekintetében is reprezentatív mintán sikerült feltérképeznünk a 
képzők legfontosabb jellemzői mellett az intézményvezetők véleményét a jelenlegi képzési rend-
szer legfontosabb problémáiról. A vizsgálat kiegészítéseként az intézmények mellett működő 
szakmai tanácsadó testületek vezetői körében is kitöltettünk egy kérdőívet (összesen 250 SZTT-es 
kérdőív készült).

Először tekintsük át röviden a felnőttképzők megoszlását néhány általános jellemző szerint, 
annak érdekében, hogy vázlatos képünk legyen arról, milyen intézmények, szervezetek, cégek tevé-
kenykednek ma az oktatási szféra ezen sajátos területén!

A mintát elemezve megállapítható, hogy cégforma szerint a felnőttképzők többsége gazdasági 
társaságként működik, egyötödük állami vagy önkormányzati fenntartású, illetve minden tízedik 
alapítványi formában működik. A leggyakoribb intézménytípust azok a gazdasági társaságok képvi-
selik, amelyeknek fő tevékenysége a felnőttképzés (36,2 százalék), de jelentős azon cégek aránya is 
(12,5 százalék), ahol nem a felnőttoktatás, hanem egyéb tevékenység számít fő profilnak. A második 
legnagyobb csoportot a közoktatási intézmények teszik ki (13,9 százalék). 

1. táblázat. Intézmények megoszlása cégforma szerint

Cégforma % 

Gazdasági társaság 58,7

Egyéni vállalkozó 1,2

Alapítvány 8,6

Egyesület 5,0

Kht. 3,4

Állami, önkormányzati fenntartású 
intézmény

18,2

Egyéb 4,8

Összesen: 100 %

N=499
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Az, hogy mennyire vegyes képzési profilú szereplők is tartoznak a felnőttképzést folytató intézmé-
nyek közé – s így ezzel a felnőttképzési törvény hatálya alá –, jól szemlélteti többek között a képzések 
jellegére, illetve számosságára vonatkozó adatsor. A legnagyobb csoportot (42,5 százalék) a néhány, álta-
lában 2–5 szakterületen képzést folytatók teszik ki, ám sokan (28,1 százalék) még ennél is több szakterü-
leten oktatnak. A vizsgálatba bekerült intézmények hasonlóan jelentős részének (29,4 százalék) képzési 
tevékenysége azonban mindössze csak 1 szakterületet ölel fel (ide tartoznak a nyelviskolák, autósis-
kolák és természetgyógyász-képzések is).

2. táblázat. Intézmények megoszlása intézménytípus szerint

Intézménytípus % 

TISZK 3,6%

Regionális képző központ 1,6%

Közoktatási intézmény 13,9%

Felsőoktatási intézmény 2,8%

Gazdasági társaság– főtevékenysége   felnőttképzés 36,2%

Gazdasági társaság– főtevékenysége nem felnőtt-
képzés

12,5%

Nonprofit szervezet, kht.– főtevékenysége felnőtt-
képzés

7,3%

Nonprofit szervezet, kht.– főtevékenysége nem fel-
nőttképzés

8,1%

Autósiskola 4,0%

Nyelviskola 7,1%

Egyéb 2,8%

Összesen 100%

N=495
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informatikai képzések

megváltozott munkaképességűek 
rehabilitációs képzése

általános felnőttképzés

nyelvi képzés

okleveles könyvvizsgálói képesítés
megszerzésére felkészítő képzés

hatósági jellegű (közlekedési, vízügyiés 
hírközlési ágazat) képesítésre felkészítő képzés

elhelyezkedést, vállalkozást segítő képzés

hátrányos helyzetűek felzárkóztató képzése

szakmai továbbképzés

munkakörhöz, foglalkozáshoz
szükséges, nem OKJ szakképesítést adó

állam által elismert (OKJ)
szakképesítést adó

szakképesítést megalapozó szakmai 
alapképzés

2–5 szakterületen folytat feln. képz. tev. 42,5%

5-nél több 
szakterületen 
folytat feln. képz. 
tev. 28,1 %

1 szakterületen 
folytat feln. képz. 
tev. 29,4%

1.ábra. Az intézmény jellemzően hány szakterületen folytat képzést?

N=497

2.ábra. A ténylegesen folytatott képzések 2008-ban 

(intézmények száma képzésenként)



64      mÛh e l y

A felnôttképzés problémái – a képzô intézmények vezetôi és a szakértôi  
vélemények tükrében

 a pIacI jellegrôl – Felnôttképzés és Felsôoktatás

A felnőttképzést szinte minden megkérdezett szakértő nehezen definiálható területnek tartja. Kevesen 
utalnak ugyan nemzetközi tapasztalatokra, mégis többen a magyar rendszer sajátosságának tartják, 
hogy a képzés alapvetően piaci alapú, a képzőhelyek formailag inkább piaci szolgáltatást nyújtó vállal-
kozásnak tekinthetők, mint az állam által dominált oktatási szektorhoz tartozónak. Ugyanakkor ezt a 
piacot torzítottnak látják. Egy képző intézménynél dolgozó interjúalanyunk megfogalmazása szerint: 
„a felnőttképzésben résztvevő megrendelői pozíciója kétséges”, ezért például normatív állami támoga-
tással kellene erősíteni a választási lehetőségét. Akkor lenne a felnőttképzésben igazi piac, ha a képzésre 
jelentkező maga dönthetné el, hogy hová került az állami támogatás. Vannak olyan megkérdezettek is, 
akik a sajátos piaci helyzet ellentmondásait (akár a külföldi példákra is építve) a hosszú távú stabili-
tást jelentő állami szakképzési rendszer erősítésével látják megoldhatónak. A felsőoktatásban dolgozó 
egyik interjúalanyunk a főiskolákra, egyetemekre építené a rendszert. Azt is hozzáteszi, hogy ezek az 
intézmények – bár nem kivétel nélkül – természetes módon eleget tesznek az (akár szellemi, akár tárgyi) 
intézményi infrastruktúrával szembeni elvárásoknak.

Általános az a vélemény, amely a piacinak tekinthető viszonyok előnyének tartja, hogy azok az aktu-
ális igényeket kielégítő képzések szervezésére ösztönöznek. A képzésnek a munkaerő-piaci változá-
sokra adott reakcióját tovább gyorsítaná ugyanakkor több megkérdezett is. Az iskolarendszeren kívüli 
szakképzés ebből a szempontból szerintük hatékonyabb felkészítést nyújt, mint az iskolarendszerű.

„A szakmai programoknak, amit akkreditáltatni tudnak a felnőttképzők, van egy olyan 
előnye, hogy teljesen speciálisan az adott foglalkoztatási, tevékenységi területre lehet 
kifejleszteni, és így rövidebb idő alatt meg lehet szerezni az ott szükséges szakmai 
tudást. Mert ma azért a foglalkoztatónak az az érdeke, vállalkozói szemszögből nézve, 
hogy minél rövidebb idő alatt szerezze meg azt a szükséges tudást, amellyel azt a szol-
gáltatást, […] termelést, […] munkafolyamatot vagy technológiát el tudja látni.” (Int. 16.)

A megkérdezettek többsége az állam legfontosabb feladatának a piac ellenőrzését, valamint az eddi-
ginél hatékonyabban működő tájékoztatást tartja. Hasznosnak vélnék például egy olyan információs 
rendszer kiépítését, amelyből az aktuálisan elérhető képzésekről szerezhetnek információkat a felnőtt-
képzésbe bekapcsolódni szándékozók. Az ő tájékozottságukat és motivációjukat ugyanis nem látják 
kielégítőnek. 

További, a felnőttképzés alapkérdéseit érintő szempont, hogy mennyiben legyenek a közoktatási 
és felsőoktatási intézmények kitüntetett szereplői a felnőttképzésnek. Az ezzel kapcsolatos vélemé-
nyek az intézményi akkreditáció alóli mentesség témaköréhez kapcsolódtak. Érdekes módon még az 
egyik egyetemi továbbképző intézet vezetőjének véleménye is ambivalens ezzel kapcsolatban: több 
szempont alapján, így például a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások és a minőségbiztosítási stan-
dardok, vagy a hosszabb távú tervezés és a méret szempontjából is pozitívnak látja az oktatási intéz-
ményekhez kapcsolódó felnőttképzést. Ugyanakkor jelentős különbséget tapasztal maga is a külön-
böző felsőoktatási intézmények között, akár infrastruktúrában, akár szakmai háttérben. Ezért az 
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automatikus akkreditációjukkal kapcsolatban felmerülnek benne is kételyek. Egy önálló vállalkozás-
ként működő képzőhely vezetője ugyanakkor beszámolt arról, hogy esetenként ők segítenek ki főis-
kolákat a felnőttképzési akkreditációval kapcsolatban (pl. könyvtárba kölcsönadott könyvekkel), ami 
maga is azt mutatja, hogy a felsőoktatási intézményekre nem egyértelműen a minőség letéteménye-
seként tekintenek a szereplők. Érdekes ugyanakkor az egyik felsőoktatási intézményt képviselő inter-
júalany perspektívája, aki az intézménye több emberöltőnyi felnőttképzési és továbbképzési tapasz-
talataihoz viszonyítva a jelenlegi akkreditációs rendszert látja egyelőre kiforratlan, esetlegesen szabá-
lyozottnak. A felsőoktatási és közoktatási intézmények speciális státuszával kapcsolatos vita mutatja, 
hogy a területen valóban megjelennek a piaci szempontok a résztvevők gondolkodásában (pl. ne kapjon 
senki piaci előnyt versenytársaival szemben; nincsen más értékmérő, csak az aktuális teljesítmény), 
azonban azt is, hogy a piaci viszonyok okozta alapvető bizonytalanság és az ezzel együtt járó rövid távú 
tervezés hátrányos lehet a felnőttképzés egészének szempontjából.

Általában is megfigyelhető, hogy vannak speciális szakterületek (pl. mérnöki, orvosi-egészségügyi, 
tanári, köztisztviselői vagy akár a rendvédelmi képzések), ahol a szakmának magának is belső szabályai 
vannak a továbbképzést érintően, ezek – úgy látszik – plusz garanciát adnak arra, hogy a felnőttképzés 
ne a „levegőben lógjon”, ne legyen kiszolgáltatva a változó piaci, szabályozási környezetnek.

A jogi szabályozás, az akkreditáció rendszere és a minôség

A sajátos piaci viszonyok szerinti szerveződés mellett – talán az állam megrendelői pozíciójából faka-
dóan is – a felnőttképzés másik sajátosságának látják az interjúalanyaink a túlzott és helyenként 
nehezen követhető szabályozást. Úgy ítélik meg, hogy a szabályozásban túlzottan érvényesül a bürok-
rácia. Általános vélemény, hogy a jogszabályi-szabályozási környezet is túlságosan bonyolult és gyakran 
változik, ami áttekinthetetlenné teszi a területet a képzést folyató intézmények szempontjából.

Többen megfogalmazták, hogy az lenne jó, ha a felnőttképzés irányításában nem az íróasztalnál kita-
lált elvárások lennének az uralkodók, hanem a napi gyakorlatot is figyelembe vennék a jogszabályal-
kotók. A szféra megkérdezett képviselői igénylik, hogy e tapasztalatokra épüljön a szabályozás. Voltak, 
akik ettől a kutatástól, az itt megfogalmazott véleményüktől is azt várták, hogy az eljut a döntések 
előkészítőihez, a szabályozás alakítóihoz.

Nem csupán az állami szerepvállalással kapcsolatosan fogalmaznak meg elvárásokat, de a másik 
oldalt is kritikusan ítélik meg interjúalanyaink, amikor visszatérően említik a képzésben részt vevő 
szereplők magatartását érzékeltetve, hogy a „papír sok mindent elbír”. Elítélik, hogy jelen gyakorlatban 
az ellenőrzést, szabályozást végző állami szervek és a képző intézmények közötti kommunikációban 
elfedhető a valódi tevékenység, meg lehet azt szépíteni a sokszor formálisnak és életidegennek tekin-
tett szabályoknak papíron való megfeleléssel. Ezzel összefüggésben, az akkreditáció szempontjából is 
nagyon fontos körülményként merül fel a folyamatos és személyes ellenőrzés, amelynek során valódi 
kockázatot jelent, hogy akár az akkreditáció visszavonására is sor kerülhet. Többen megfogalmazzák, 
hogy az államnak aktívabb szerepet kellene vállalnia a valós folyamatok nyomon követésében, s ezzel 
párhuzamosan a formális szabályozást az élethez kellene igazítani.

A szabályozásban aktív szerepet játszó interjúalanyunk fogalmazta meg, hogy a képzés tartalmának 
a minőségét nehéz megítélni, de akár a kimeneti szabályozás elvére is lehetne hagyatkozni, vagy 
„valamilyen szakfelügyeleti rendszerre” (bár ez a személyes véleménye szerint nem jó megoldás). Jó 
módszernek tartaná azt is, ha a vizsga tovább függetlenedne a képzéstől. A kimeneti szabályozás ilyen 
módon történő „erősítését” egy másik nyilatkozó sem ítéli problematikusnak.
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„Azt se tartom nagyon fontosnak, hogy ugyanabban az intézményben lehessen vizs-
gázni, ahol valaki tanul. Tudniillik azt gondolom, hogyha sztenderdek vannak, akkor 
azokat a sztenderdeket mindenütt ismerni kell. Ezek nem házi vizsgák. Egy 18-19 éves 
embernek nem kell attól félnie, hogy nem ott vizsgázik, ahol tanult, vagy nem azok előtt 
a tanárok előtt.” (Int. 11.)

Egyébként többen megerősítették, hogy az elkülönített, egységes vizsgáztatás újabb biztosítéka 
lehetne a minőségnek. Figyelemre méltó, hogy az ezen a véleményen lévők is felhívták a figyelmet arra 
az aktuális problémára, hogy az OKJ-s képzések megújított vizsgáztatási rendszere túl bonyolult.

A szakértők a felnőttképző intézmények nyilvántartásba vételét természetesnek tartják, a fenntar-
tását a jövőben is szükségesnek ítélik. (Egyikük a rendszer kiépítését egyenesen történelmi lépésnek 
minősítette.) Egyrészt azért, mert a nyilvánosan elérhető lista segíti a „fantomcégek” kiszűrését; továbbá 
egy adott képzésre jelentkezők ily módon maguk is ellenőrizhetik, hogy kitől vegyék azt igénybe. 
Többen úgy látják azonban, hogy nem sikerül tökéletesen elérni a nagy nyilvánosságot. A nyilvántar-
tások ráadásul abból a szempontból nem naprakészek, hogy a képző helyek aktuális aktivitásáról nem 
árulnak el semmit. Az induló képzésekkel kapcsolatos olyan tájékoztató, amilyen a felsőoktatásban a 
felvételi tájékoztató, statikus voltánál fogva, nyilván nem használható a felnőttképzésben, azonban a 
képzőhelyek regisztrációjához kapcsolódó internetes tájékoztatás inkább megfelelne a dinamikusan 
változó felnőttképzési kínálatnak. Ezt több interjúalanyunk is megerősítette, kívánatos megoldásnak 
tartotta. Bár az egyik felügyeleti szerv képviselője megemlítette: amikor erről tárgyaltak, a szakértők 
álláspontja az volt, hogy „úgysem ilyen honlapokról tájékozódnának a képzésre jelentkezők”

Másrészt a nyilvántartás fontos feltétele a hatékony állami felügyeletnek, ellenőrzésnek. A válasz-
adók véleménye egységesen az, hogy bár a nyilvántartásba vétel nem jelent minőségi garanciát, szerepe 
mégis fontos, hiszen kiinduló pontja minden minőségellenőrzésnek, fogyasztóvédelmi aktivitásnak. 
Ugyanakkor nem is tekintik nagy tehernek, mindenféle intézmény számára könnyen teljesíthető felté-
telnek tartják. Az egyik megkérdezett – a képzési program és a felnőttképzési szerződés mellett – a nyil-
vántartásba vételt ítéli a felnőttképzés legfontosabb szabályozó elemének.

Az érem másik oldala, hogy az egyébként felkészült képzőhelyeket is ellehetetlenítheti a fokozatok 
nélküli szankcióként alkalmazott kizárás a nyilvántartásból.

Az általunk megkérdezett szakértők szerint az akkreditáció – a nyilvántartásba vétellel ellentétben – 
rendkívül fontos a minőség szempontjából. Még akkor is, ha nagy részük nincs meggyőződve arról, hogy 
a jelenlegi akkreditációs rendszer képes a képzés minőségét garantálni. Az egyik érdekképviseleti szerv 
képviselője azzal egészíti ki az akkreditáció megítélését, hogy az igen nagy terhet jelent a képző intéz-
mények számára anyagilag, munkamennyiségben, adminisztrációs kötelezettségben egyaránt. Talán az 
akkreditációval járó versenyelőny is megszűnik, ha ezeket a terheket figyelembe vesszük – jegyzi meg.

Interjúalanyaink közül többen az intézményi és a programakkreditációt a minőségbiztosítás szem-
pontjából együtt kezelik, mások viszont élesen elkülönítik  a kettőt. Egyikük azt is felveti, hogy 
programakkreditációra nincs is szükség, ha jó az intézményi akkreditáció. Másik interjúalanyunk, az 
ellenkező oldalról közelítve, azon a véleményen van, jó, hogy manapság már csak azt az intézményt 
akkreditálják, amelyiknek van akkreditált programja. Megfogalmazzák azt is, hogy az intézményi 
akkreditáció – szerepéből következően – csak a képzés lebonyolításának minőségére adhat garanciát. A 
megrendelőnek azonban az is  kulcsfontosságú, hogy a képzés tartalmilag is megfelel-e az elvárásainak. 
A programakkreditáció ebből a szempontból fontos.

„Az egész felnőttképzési akkreditáció annyit ér körülbelül, hogy az egyes munkafázisok 



F e l s ô o k t a t á s I  m Û h e l y      67

szépen dokumentálva vannak. Egy probléma van vele, hogy a kimeneti eredményt ez 
nem garantálja.” (Int. 17.)

Az intézményi akkreditáció jelenlegi rendszerét egyébként válaszadóink többsége túlbürokratizált, 
formális eljárásnak ítélte.

„Hogyha jól dokumentálsz, akkor tulajdonképpen anélkül, hogy a működésed során 
ténylegesen te egy magasabb minőséget biztosítanál, már megfelelsz az akkreditációs 
követelményeknek.” (Int. 12.)

Megoszlanak a vélemények a tekintetben is, hogy valójában miben is áll az akkreditáció jelentősége. 
Egy markáns vélemény szerint a felnőttképzés belterjességét akadályozza, mert ugyan a megbízásoknál 
a személyes kapcsolatok szerepét nem szűri ki, de külső mércével mindenképpen megméri a képző-
helyet:

[…] jó, vegye át a korábbi képzőtől a titkárnőnek vagy az igazgató feleségének a Bt.-je a 
nyelvi képzést egy cégnél, de akkor akkreditáltassa magát, ha ezt a szakképzési hozzá-
járulás terhére akarja megoldani. […] Ha ő is átment az akkreditáción, akkor ugyanolyan 
joggal rúg a labdába.” (Int. 12.)

Megerősíti ezt egy másik megkérdezett is, aki szerint szintén a külső kontroll ad jelentőséget az 
akkreditációnak. Jó volna ezért szerinte, ha a szakértők felnőttképzési tapasztalattal rendelkeznének, 
és nem a folyamatok dokumentáltsága állna a középpontban.

Az intézményi akkreditációt többen a nemzetközileg elterjedt minőségbiztosítási rendszerekhez 
hasonlítják. Ilyen összehasonlítás nyomán jut arra a következtetésre az egyik megkérdezett, hogy bár az 
ISO sokkal kevésbé biztosítja a képzés jó minőségét, mint az akkreditáció, a megrendelő cégek, főként 
a multinacionális vállalatok az előbbit tartják fontosabbnak.

Többen úgy látják, hogy a képzésre jelentkezőknek nem jelent sokat az akkreditáció.

„[…] a képzésben résztvevőknek két nagyon fontos dolog van. Az egyik a képzési díj, a 
másik pedig az, hogy milyen közel van a lakóhelyéhez.” (Int. 4.)

Az OKJ-s képzésekkel való párhuzam is megfogalmazódik. Az akkreditáció nem mond igazán sokat 
a résztvevőknek, de az OKJ-nak van presztízse. A hivatalos jegyzék, az állam által megszabott követel-
ményrendszer, úgy tűnik, nagyobb biztonságot jelent az érdeklődőknek.

„[…] önmagában az ad […] garanciát, hogy te egy OKJ-s képzést hirdetsz meg, függetlenül 
attól, hogy […] van-e akkreditációd, vagy nincs. Hiszen, […] OKJ-s képzést olyan is foly-
tathat, aki nincs akkreditálva, csak akkor az állam nem támogatja azt a képzést.” (Int. 12)

A különböző képzőhelyek számára jelentős adminisztrációs terhet jelent, hogy a programakkreditáció 
jelenlegi szabályai szerint a szakmai szempontból csak kis mértékben megváltoztatott programokat is 
újra kell akkreditáltatni.
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„[…] a programakkreditációnál az a gond, hogy csak teljes programot lehet akkreditál-
tatni, és ez nem rugalmas. Vannak alapprogramok, ami több modulnál is szükséges. 
Nem lehet, hogy […] ha ezt az alapot akkreditáltattam, akkor azt az összes modulba 
bele lehet tenni, hanem modulonként ugyanazt az alapprogramot a teljes programmal 
együtt folyton akkreditáltatni kell.” (Int. 22.)

„Ha van például egy szakácsképzés és utána jön egy vendéglátó-ipari cég, hogy neki 
van 10 dolgozója, csináljunk már neki egy hidegkonyhai továbbképzést. Benne van a 
tananyagban is, de ő most szeretné ezt felfrissíteni, éppen van ilyen igény. Nem tehetem 
meg, ha nem készítek rá külön programot. De a szakácsban ott van benne.” (Int. 23.)

Többen azon az állásponton vannak, hogy a programakkreditációs szabályok az óraszámokat 
tekintve is lehetnének rugalmasabbak. A szabályozási oldalt képviselő interjúalanyunk szerint is elkép-
zelhető lenne „tól-ig” óraszámokat meghatározni, amit azonban szakmai vitának, megfelelő előkészí-
tésnek kellene megelőzni. Az akkreditált képzések óraszámára vonatkozó szabályozás rugalmatlansá-
gával kapcsolatos kritikával gyakran találkozó interjúalanyunk ugyanakkor ezeket a kifogásokat nem 
tartja indokoltnak.

Az akkreditációs törekvések mögött a legtöbb megkérdezettünk megemlíti a finanszírozásban jelent-
kező motivációt. Egyikük érthető törekvésként mutatja be, hogy az állam csak az akkreditált intézmé-
nyeket támogassa, mert ott megvannak a minőségbiztosítási garanciák. Ennek azonban az a következ-
ménye, hogy mindenki akkreditálni akarja intézményét, még az infrastruktúrájában és képzési kínála-
tában nagyon gyenge vállalkozás is, s ezzel párhuzamosan a követelmények is „inflálódnak”.

Sokan megfogalmazták, hogy a FAT ellenőrző tevékenységét erősíteni kell. Nem négyévenkénti kont-
rollra, hanem folyamatos ellenőrzésre volna szükség. Fontosnak tartják a helyszíni ellenőrzést, mert „a 
papír mindent elbír”.

Az akkreditációs rendszer megszületésétől kezdődően – a gyakorlati alkalmazás anomáliái miatt – 
időről időre felmerül a szakértők körében a különféle szempontok szerint differenciált akkreditáció 
problémaköre. Interjúvázlatunkban ezért megfogalmaztuk azt kérdést, hogy érdemes-e például a 
képzőhelyek mérete alapján differenciálni az akkreditációs kritériumokat, abból a megfontolásból kiin-
dulva, hogy bizonyos követelmények teljesítése a kis képző intézményeknek túl nagy terhet jelent, 
esetleg teljesíthetetlenek, vagy éppen ésszerűtlenek. Nem fogadta általános egyetértés az így felve-
tett megkülönböztetési módot. Az is megfogalmazódott, hogy az akkreditáció nem a csúcsteljesítmé-
nyekhez mért, hanem a minimum garantálandó képzési tartalmat és intézményi eljárásrendet hatá-
rozza meg, amely mindenkire egyformán érvényes kell, hogy legyen. 

Felmerültek újabb szempontok is, amelyek az akkreditáció során a differenciálást alátámaszthatnák. 
Ilyen például a képzéstípusok szerinti differenciálás, vagy az, hogy a felnőttképzést fő- vagy mellékte-
vékenységként folytatja-e egy adott intézmény.

Volt, aki megjegyezte, hogy egyfajta differenciálás jelenleg is létezik, nevezetesen az intézmény típusa 
szerinti különbségtétel. A felsőoktatási intézmények által folytatott felnőttképzés és az iskolarend-
szerű szakképzés akkreditációja ugyanis „könnyített” eljárás. 

A kérdőíves vizsgálat során az intézményvezetők részletesen kifejthették véleményüket a képzési 
keretfeltételekről. Első megközelítésben elmondhatjuk, hogy a jogi szabályozás és a minőség össze-
függésének kérdésében a képző intézmények igen megosztottnak bizonyultak. Igaz, némileg a pozitív 



F e l s ô o k t a t á s I  m Û h e l y      69

megítélés felé billen a mérleg nyelve, bár csak relatív többségben vannak azok, akik szerint a törvé-
nyek és a rendeletek összességében egyértelműen pozitívan járulnak hozzá a képzés minőségéhez 
– arányuk 37,4%, míg az egyértelműen negatív értékelést adóké 18,0%. A legnagyobb csoportot azonban 
azok képezik, akik részben pozitív, részben negatív szerepet tulajdonítanak az érvényben lévő szabályo-
zásnak (44,6%). A szakmai tanácsadó testületek képviselői valamivel jobb véleménnyel vannak a szabá-
lyozás egyes elemeiről, de az ő „osztályzatuk” is – egy ötfokú skálára vetítve – inkább a közepes, mint a 
négyes.

3. ábra. Véleménye szerint a magyarországi felnőttképzést szabályozó jelenlegi törvények és 

végrehajtási rendeletek általában megfelelően járulnak-e hozzá a képzés minőségének biztosí-

tásához?

N=498

Anélkül, hogy részletesen sorra vennénk a szabályozás egyes, a megkérdezett intézmények által rész-
letesen értékelt elemeit, egyértelműen kijelenthetjük, hogy az intézményi akkreditációt, illetve annak 
kötelező megújítását érzik a legnagyobb kihívásnak. Ha a törvényben előírt kötelezettségek nehézségi 
skálájának egyik végén a szakmai tanácsadó testületek működtetése áll, mint legkevesebb problémát 
okozó követelmény, akkor a skála másik végpontján az intézményi akkreditációt találjuk. A megkérde-
zett intézmények valamivel több, mint háromnegyedénél legalább közepes terhet jelentenek az intéz-
ményi akkreditációval és annak megújításával kapcsolatos feladatok, azon belül 45 százalék esetében 
pedig kimondottan nagy, vagy nagyon nagy terhet. 

Igen, nagymértékben 23,9%

Igen, teljes 
mértékben 13,5 %

Egyáltalán nem 7,8 %

Nem, csak kis 
mértékben 10,2 %

Részben igen 
részben nem 
44,6%



70      mÛh e l y

4. ábra. Mekkora terhet jelentenek az intézményi akkreditációval, illetve annak 

megújításával kapcsolatos feladatok?

N=494

Amíg a döntéshozói-szakértői kör egy jelentős része szkeptikusnak mutatkozott abban, hogy 
jelent-e a képzési piacon előnyt az intézményi akkreditáció, addig a kérdőíves felmérés adatai szerint 
a képzőknek csak egy kis része (5,3%) véli úgy, hogy semmi előnnyel nem jár az „akkreditált” minősítés. 
Több mint egyharmaduk (39,5%) kifejezetten pozitívnak tarja az akkreditált intézmények helyzetét a 
nem akkreditáltakhoz képest a hallgatókért folytatott versenyben – a piaci előnyöket hangsúlyozók 
között, talán nem meglepő módon, egyértelműen többen vannak az utóbbi időben akkreditációt szer-
zett intézmények. 

Fontos azonban felhívni a figyelmet a felnőttképzés egy igen problematikus sajátosságára, ugyanis az 
intézményi akkreditáció mellett szükség van az egyes képzések külön-külön történő akkreditációjára is 
(avagy a másik oldalról nézve: a programakkreditáció mellett szükség van az intézményi akkreditációra 
is). A válaszadók véleménye azonban egy irányba mutat: az intézményi akkreditációt lényegesen fonto-
sabbnak tartják. A képzők szerint elsősorban az intézmények központilag szabályozott, egységes minő-
sítése járul hozzá a hazai felnőttképzés minőségének biztosításához, míg ebből a szempontból az egyes 
képzési programok akkreditációjának lényegesen kisebb jelentőséget tulajdonítanak – nem véletlen, 
hogy néhányuk még ez utóbbi megszüntetését is javasolja.

közepes terhet jelentenek 31,8%

Nagy terhet 
jelentenek 31,6%

 Nagyon nagy terhet 
jelentenek 13,4%

egyáltalán nem 
jelent terhet 8,1%

kis terhet 
jelentenek 15,2%
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5. ábra. Az intézményi akkreditációval járó előnyök

N=494

Szakmai tanácsadó testületek

Régóta vitatott pontja a szabályozásnak a felnőttképző intézmények mellett működő szakmai 
tanácsadó testületek (SZTT) kötelező felállítása. Előzetes várakozásainkkal megegyeztek azok az ered-
mények, miszerint az SZTT-k a megkérdezettek felnőttképzési intézményvezetők majdnem felének 
(45,2 százalék) véleménye szerint lényegében csak formálisan működtek, érdemi segítséget nem tudtak 
nyújtani a képző intézmény működéséhez. Nem kicsi az aránya azoknak sem (36 százalék), akik szerint 
az adott képző mellett működő testület betölti alapvető funkcióját, ám csak kisebb segítséget ad. A 
kérdezettek között egyértelmű kisebbségben vannak azok (17.9 százalék), akik szerint alapvető szerepe 
mellett valóban érdemi segítséget jelent a működésben. Ez utóbbi véleményen inkább az állami vagy 
önkormányzati működtetésű intézmények voltak, míg a leginkább kritikus, az SZTT-k létjogosultságát 
megkérdőjelező álláspontot foglalt el a gazdasági társaságok és vállalkozások jelentős része.

Általános gyakorlatnak számít az alacsony létszámú, ritkán ülésező, az intézmény működésébe 
érdemben nem belefolyó testületek működtetése. Az intézmények csupán egyharmadánál találunk 
4–6 fős testületet, és csak minimális, néhány százalék esetében van 7 fős vagy annál nagyobb létszámú 
SZTT. Utóbbiak között találjuk a nagyobb múltú, szélesebb képzési profilú, illetve nagyrészt az állami, 
önkormányzati fenntartású vagy közoktatási és felsőoktatási képzőhelyeket, ahol úgy tűnik, hatéko-
nyabb az együttműködés az intézményvezetés és az SZTT-k között. 

Az intézményvezetők beszámolója szerint a tanácsadó testületek külső tagjait elsősorban ismeret-
ségi körből kérik fel: az intézmények vezetőinek nagy többsége (84,8 százalék) már korábban is ismerte 
személyesen a testület minden tagját. A tagok kiválasztásakor csak alig valamivel több mint felük 
tartotta fontosnak, hogy az adott szakterületről vonjanak be szakértőt.

Csak bizonyos te-
rületeken élveznek 
előnyt az akkr. int. 
ek. 55,3%

Semmilyen előnyt 
nem élveznek az 
akkr. int. ek. 5,3 %

Komoly előnyben 
vannak az akkr. int. 
ek.  39,5%
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6. ábra. Az SZTT mekkora segítséget jelent a működésben?

 N=485

7. ábra. A szakmai tanácsadó testület véleménye érdemben különbözött-e a felnőttképző 

intézmény vezetésének véleményétől?

 N=473   

Az SZTT csak 
formális, de nem ad 
érdemi segítséget 
45,2%

Az SZTT csak formális, minden 
területen nagy segítség 17,9%

Az SZTT csak 
formális, de csak 
kisebb területen 
segítség 38,9%

Igen, több esetben is 1,2%

Nem volt ilyen eset 
91,7%

Igen, de csak 1-2 esetben 7,0%
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A felnőttképzés piaci jellege miatt merülnek fel a legnagyobb kétségek szakértői körben is a 
szakmai tanácsadó testülettel szemben. Egyrészt bármennyire elismert szakemberek is a tagjai, ők 
sem látják előre, hogy milyen képzésekre lesz igény, másrészt a profitszerzéssel kapcsolatos üzleti 
titkokba kellene beavatni ezt az elvileg független, külső tagokból álló szervezetet.

„[…] a testület tagjai azok a szakemberek és konkurens emberek akár, akiknek nem 
biztos, hogy azokat az információkat, üzleti titkokat szeretném – ha én lennék 
egy intézményvezető – kiadni, amelyekkel az intézmény működését segíteném, 
és nyilván egy hatékonyabb működést kívánok megvalósítani. És magunk között 
szólva azt tapasztaljuk, hogy ezek általában papírformában működnek.” (Int. 13.)

 „Én sok olyan SZTT ülést láttam, ahol maga a cég is „lezárja” az információkat. Tehát 
maximum elmondja azt, hogy hány tanfolyam volt és mekkora létszámmal.” (Int. 
28b.)

Elméletileg egy jól összeállított tanácsadó testület működése hasznos lehet – különösen a 
nagyobb képzők számára, ám a gyakorlatban nem ez a jellemző, hiszen nagy többségük műkö-
dése formálissá vált. A megkérdezett szakemberek azt javasolják, hogy működtetésük az akkredi-
tált képző intézményeknél se legyen kötelező.

Elôremutatónak szánt rendelkezések és adminisztrációs terhek

Érdemes röviden kitérni a felnőttképzési törvény egy további sokat vitatott elemére, a felnőtt-
képzési szolgáltatások működtetésére. Jóllehet mind a szakértők, mind a felnőttképző intéz-
mények úgy vélik, hogy a kötelezően előírt képzési szolgáltatások általában nagy terhet rónak a 
felnőttképzőkre, s azon belül is különösen a kisebbekre, az intézmények saját maguk esetében ezt 
a vártnál jóval kisebb arányban érzik komoly problémának. Sőt, igen nagy arányuk (60,7%) nyilatko-
zott úgy, hogy indokolt a törvényben kötelezővé tenni ezeknek a szolgáltatásoknak a működtetését, 
annak ellenére, hogy az intézmények összességére nézve teherként értékelték azok általános beve-
zetését. Mindemellett a közel negyven százalékos, a kötelezővé tételt ellenzők tábora is jelentősnek 
mondható. Az erre vonatkozó előírásokkal kapcsolatban inkább a gazdasági társaságok, vállalkozók, 
illetve a kisebb méretű képzőhelyek tűnnek elégedetlennek. Mind a hasznosság, mind a működte-
téssel kapcsolatban felmerülő terhek, mind az irántuk megnyilvánuló érdeklődés tekintetében az 
előzetes tudás mérése és a képzési szükségletek felmérése kapta a legpozitívabb értékelést.

A fentiekkel egybecsengően a válaszadók kétharmada legalább nagyrészt megfelelőnek tartja 
a felnőttképzési szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi szabályozást. Sokan jelzik ugyanakkor, hogy 
szükség lenne a képzési tevékenység jellege szerinti differenciálásra, hiszen míg egyesek képzési 
profiltól függetlenül jól illeszkednek valamennyi intézmény mindennapi folyamataihoz, némelyek 
bizonyos képzési típusú intézménytől (nyelviskola, autós iskola) idegenkednek.
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8. ábra. A felnőttképzési szolgáltatások mennyire hasznosak a képző intézmény színvonalas 

működése szempontjából?

(5 fokú skálán, 1: a teljes mértékben hasznos, …5:egyáltalán nem hasznos)

Hasonlóan megosztottnak bizonyultak az intézmények vezetői a törvény által kötelezővé tett 
különböző adminisztrációs feladataikat illetően. A kötelező adatszolgáltatás két jelentősebb eleme 
(az OSAP és a kétéves beszámoló) között nem igazán tesznek különbséget a felnőttképzést foly-
tatók. Összességében: nagyjából egyharmaduk mindkettőt jelentős tehernek érzi, másik egyhar-
maduk pedig részben érzi annak. (Ezért kerültek a jogszabályokból származó, az intézmények 
számára terhet jelentő kötelezettségek között a második helyre.) Leginkább a nagyobb intézmények 
panaszkodnak az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokra.

A többség egyetért azzal az állítással, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségek szükségesek, 
azonban úgy vélik, hogy jelenlegi formájukban túl nagy terhet rónak az intézményekre. A többi 
válaszadó között fele-fele arányban oszlott meg azoknak a száma, akik szükségtelennek tartják 
ezeket a kötelezettségeket, és azoknak, akik szükségesnek, és jelenlegi formájukban megfelelőnek 
ítélik meg.
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9. ábra. A felnőttképző intézmények számára előírt adatszolgáltatási kötelezettségek  mennyire 

életszerűek, milyen mértékben vonatkoznak a tényleges működésre?

N=498

Fontos jelzés ugyanakkor, hogy a kérdezetteknek csak egy kis része (17,6%) látja érdemi hasznát 
saját intézményük működése szempontjából az adatgyűjtésnek. A jelentős többség szerint semmi, 
vagy csak kis haszna van. A fentiek alapján nem meglepő, hogy a válaszadók háromnegyede e téren 
szükségesnek tartja a változtatást.

Megkérdezett szakértőink a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások – különösen az előzetes 
tudásmérés – meglétét általában kívánatosnak és többé-kevésbé természetesnek tartják. A kisebb 
képzők viszont plusz tehernek érzik. Általánosnak tekinthető az a vélemény is, hogy a szolgálta-
tások nagy részére a képzésre jelentkezők sem tartanak igényt. Egyik megkérdezettünk szerint az 
előzetes tudásmérés az egyetlen olyan szolgáltatás, amit akkor is kellene folytatni, ha nem lenne 
előírva. Különösen a nyelvi és az új rendszerű moduláris képzésben elengedhetetlen ez a szolgál-
tatás. Többen említik azonban, hogy a gyakorlatban mind az állami megrendelők, mind a képzők 
ellenérdekeltsége is megfigyelhető.

„[…] a felnőttképző vállalkozások többsége örül annak, hogy jelentkezik hozzá valaki, 
és végre rentábilisan tud egy csoportot indítani. Mindenhol csökkennek a csoport-
létszámok, elmaradnak a képzések […]” (Int. 17.)

Ilyen körülmények között egy képző sem fog „csoportot bontani”, amit egyébként például a 
munkaügyi központok sem tudnának kezelni.

Gondot jelent az is, hogy a képzőhelyek nem tudják kellő szakmai megalapozottsággal felmérni a 
meglévő kompetenciákat (pl. ha valakinek nincsen meg az érettségije, de felveszik a képzésbe, mert 
a szükséges kompetenciái megvannak). Az ezzel kapcsolatos általános tapasztalatot úgy foglalja 

egyáltalán nem 12,5%

kismértékben 
23,2 %

részben igen, 
részben nem 
43,8%

nagymértékben 14,3%

teljes mértékben 6,3%
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össze egyik interjúalanyunk, hogy az előzetes tudásmérést – főleg ha az kompetenciamérés – az 
államnak vagy az arra specializált intézményeknek kellene végeznie.

Hasznosnak ítélik a képzők a különféle munkaerő-piaci szolgáltatásokat, így például az állásaján-
latok összegyűjtését, az álláskeresési technikák oktatását is. A felnőttképzéshez kapcsolódó szol-
gáltatásokra vonatkozó szabályozással kapcsolatban pusztán az a kritika fogalmazódott meg, hogy 
szerencsétlen megoldás a képző intézmények jellegére és profiljára való tekintet nélkül ugyanazt a 
szolgáltatást kötelező jelleggel előírni az intézmények számára.

„[…] miféle munkaerő-piaci típusú tanácsadást kell kötelezően folytatnia egy nyelvis-
kolának vagy egy autósiskolának?” (Int. 12.)

Miközben a szolgáltatások nyújtására irányuló jogszabályi késztetést általában jónak tartják a 
képzőhelyek, szükségesnek ítélik a központi szakmai segítséget és azok kifejlesztésének anyagi 
támogatását.

„[…] ezek mögé […] támogatási kultúrát, támogatási formákat kéne állítani. 
Nevezetesen például az előzetes tudásmérés ott, ahol csinálják, azt kell mondanom, 
hogy nagyon sokszor olyan, mint amikor vak vezet világtalant. […],nincsenek igazán 
jó sztenderdek, nincsen jó módszertan, nincs hozzá kapcsolódó továbbképzés, 
nincsenek ezzel kapcsolatos fórumok.” (Int. 28b.)

A szakértőket is figyelembe véve a felnőttképzés szinte valamennyi szereplője túlzott mérté-
kűnek tartja az adminisztrációs terheket, ezért a sokféle adatszolgáltatási kötelezettség áttekin-
tését javasolják.

„Problémát jelent, hogy az egész felnőttképzésben hatalmas az adminisztráció. Ha 
valaki bemegy egy felnőttképző szobájába, akkor dobozokat, kötegeket, papírokat 
lát, belépni, beférni nem lehet […].” (Int. 22.)

Az adminisztrációs terhek fontos eleme a kétéves beszámoló és az OSAP-ba történő adatszolgál-
tatás. A megkérdezett képzők tapasztalata azonos volt abban a tekintetben, hogy az általuk szol-
gáltatott adatokból érdemleges információ, elemzés sajnos nem kerül vissza hozzájuk, sőt, még 
az állami szervezetek számára sem egyértelmű, mire lehet felhasználni e nem egészen megbízható 
adatokat. Miközben az érintett szervezetek túl soknak ítélik a kötelező adatszolgáltatás mennyi-
ségét, arra is felhívják a figyelmet, hogy ennek ellenére az érdeklődő azt sem tudja megnézni egy 
adatbázisban, hogy valaki valóban megszerzett-e egy bizonyítványt.

A többség véleménye szerint a két beszámolási kötelezettség közül a kétéves beszámoló eltörlése 
a célszerűbb, mert az OSAP, ha működne, kiváltaná azt.

A jogszabályi környezeten kívül a megkérdezett felnőttképzők több mint egyharmadát, saját állí-
tásuk szerint, egyéb tényezők is komolyan hátráltatják a működésben. Az említett problémák több-
sége valamilyen módon pénzügyi helyzetükhöz, illetve a finanszírozáshoz kapcsolódik: a fizető-
képes kereslet hiányát, a pályázati támogatások kiszámíthatatlanságát, a pályázati pénzek késve 
történő kifizetését, a tőkehiányt sokan említették. A pénzügyi problémák részletes elemzésétől 
helyhiány miatt most eltekintünk.
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Összefoglalás és általános megfontolások

1. A felnőttképzési törvény és az ehhez kapcsolódó jogszabályok releváns megközelítéseket tartal-
maznak, amelyek a képzés minőségi javítását szolgálhatnák, ha egyszerűbbek és életszerűbbek 
lennének. A szabályozás gyengéje, hogy az előírásoknak történő formális megfelelésre ösztönöz, 
s a képzők döntően emiatt érzik túlzott mértékűnek az adminisztrációs terheket. 
Úgy véljük, hogy a felnőttképzés minőségi kérdéseit nem elsősorban a létező szabályok betar-
tása-betartatása szempontjából, hanem a fogyasztóvédelem általános logikájának perspektívá-
jából kellene szemlélni. Olyan szabályrendszert kell alkotni, amely valóban a minőségi, fogyasz-
tóvédelmi szempontokra koncentrál, amely által érvényesül az állami akarat, mindemellett nem 
lehetetlenülnek el azok a – felnőttképzés lényegéhez tartozó, a felnőttképzés sokszínűségét adó 
– képzési formák, amelyek az állam közvetlen akaratán kívül esnek.

2. A szakmai tanácsadó testületek többsége alacsony létszámú és ritkán ülésezik, lényegében csak 
formális testületként létezik. Valódi, érdemi segítséget nem ad a képző intézmények munká-
jához, de általában e testületek sem rendelkeznek érdemi információkkal a képző szervezetekről. 
Nem véletlen, hogy az SZTT-k szerepével, működésével főként az állami vagy önkormányzati 
működtetésű, illetve a nagyobb méretű intézmények voltak elégedettek
Tekintettel arra, hogy mind a mélyinterjúk, mind pedig a kérdőíves vizsgálatok (beleértve még 
az SZTT elnökeire kiterjedő 250 fős mintát is) általános tapasztalata szerint valójában csak 
formálisan működő tanácsadó testületekről van szó, ezért egyetérthetünk a felnőttképzési 
törvény azon módosításával, amely e testület létrehozását a továbbiakban már kötelezően nem 
írja elő.

3. A felnőttképzési szolgáltatásokat mindenképp a törvény előremutató elemének tekinthetjük. Az 
egyes képzéstípusoknál azonban bizonyos szolgáltatások életidegenek, illetve a fogalmi ponto-
sítások elmaradása és különösen az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos módszertan és követel-
ményrendszer hiánya miatt a szolgáltatások még hét év elteltével sem működnek kielégítően. 
Emellett a hallgatók nem, vagy csak nagyon kis százalékban kérik a szolgáltatásokat.
A felnőttképzési szolgáltatások biztosítása a minőségi felnőttképzés fontos része. Az erőteljesen 
szakképzés-orientált szabályozási rendszernek azonban ez is olyan eleme, ami bizonyos képzés-
típusok (pl. tréningek), felnőttképző intézmények esetében nem életszerű, értelmezhetetlen. 
Amennyiben az állami irányítás a megfelelő színvonalú felnőttképzési szolgáltatások nyújtását 
valóban a minőségi képzés egyik fontos összetevőjének tekinti, elengedhetetlen az egyes szol-
gáltatásokkal szembeni követelményrendszer megfogalmazása, valamint az ezzel összefüggő 
módszertani segítség nyújtása a felnőttképző intézmények számára.

4. Jelentősek a véleménykülönbségek az „alanyi jogú” (minden képző általi), a vizsgaszervezők 
közbeiktatásával történő, valamint a független vizsgaközpontok által szervezett vizsgáztatás 
célszerűségével kapcsolatban.
Szükségesnek tartjuk annak megvizsgálását, hogy a számonkérésre fordított idő jelentős 
meghosszabbodása arányban áll-e az értékelés realitásának vélt, vagy valós fokozódásával. Ezzel 
párhuzamosan tovább kell keresni azokat a lehetőségeket is, amelyek a vizsgaszervezés ésszerű-
sítése révén csökkentik az időigényt.



78      mÛh e l y

5. Az akkreditáció elvileg a minőségi képzés legfontosabb törvényi eszköze, de jelenlegi formájában 
a minőségi szelektálást nem képes megvalósítani. Elvárásai elsősorban dokumentumok elem-
zésén alapulnak, és kevésbé a tényleges minőséget mérik. További lényeges hiányossága, hogy 
nem veszi figyelembe az intézmények sokszínűségét. Általános probléma, hogy az ellenőrzések 
nem a tényleges szakmai folyamatokat vizsgálják. A jelenlegi rendszer – a fentiek miatt az elvár-
ható pozitív hatásokhoz képest – rendkívül nagy adminisztrációs terhet jelent a felnőttképző 
intézmények jelentős részének.
Célszerűnek tűnik e témában további kutatások, szakmai workshopok, műhelykonferenciák szer-
vezése, amelyek részleteiben feltárják az akkreditáció jelenlegi rendszerének pozitív és negatív 
vonatkozásait, s nem utolsósorban megalapozott választ adhatnak arra az alapkérdésre, hogy mi 
legyen a továbbfejlesztés fő iránya.

Véleményünk szerint a változtatásnak elvileg négy útja van:
a.) Egységes, a követelményeket egyértelműen megfogalmazó, a jelenleginél kevesebb adminisztációs 

feladatot tartalmazó, ezáltal méretnagyságtól, tevékenységi körtől függetlenül betartható felté-
telt szabó rendszer kialakítása.

b.) A jelenleginél szigorúbb, a követelményeket egyértelműen megfogalmazó, de tevékenységi 
körönként (szakképzés, nyelvi képzés, tréning, autóvezetés stb.), esetleg méretnagyság szerint 
differencált kötelező minimumokat előíró rendszer megalkotása.

c.) A jelenleginél szigorúbb, egységes, a követelményeket (ügyfélszolgálat, kötelező szolgáltatások 
stb.) egyértelműen megfogalmazó akkreditációs mechanizmus működtetése. Ebben az esetben 
bizonyos tevékenységi köröket (pl. nyelvi képzés, tréning, autóvezetés) a pályázatoknál, az állami 
finanszírozásnál mentesíteni kell az akkreditációs kötelezettség alól.

d.) A jelenlegi rendszer tartalmi elemeinek erősítése, az életidegen,, a tényleges minőséget, a 
fogyasztóvédelemet nem befolyásoló, formális követelmények elhagyása.




