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1.�BE�VE�ZE�TŐ

Az egyet len iga zi ta nu lás: 
a lé nyünk ben szunnya dó tu dás nak 

te vé kennyé éb resz té se.
Weöres�sán�dor

Az� 1970-es� évek� világválsága,� a� jóléti� állam� megrendülése,� majd� a� szocialista
rendszer�szétesése�indítja�el�újra�a�civil�társadalom�újragondolásának�reneszánszát

és� a� prob�lémák�megoldását� keresve� a� felnőttképzésben� rejlő� erőforrások� kutatását,� az
egész�életen�át�tartó�tanulás�megfogalmazását.�

A�mo�dern�ko�ri�de�mok�rá�ci�ák�a�fel�is�mert,�tu�da�tos�sá�vált,�gya�ko�rolt�ál�lam�pol�gá�ri�lét�for�ma
hí�ján�nem�bi�zo�nyul�tak�tar�tó�san�mű�kö�dő�ké�pes�nek.�ci�vil�szer�ve�ze�tek�so�ka�sá�ga�hoz�ta�lét�re azt
a�fi�nom,�de�igen�erős�tár�sa�dal�mi�szö�ve�tet,�amely�má�ra�önál�ló�tár�sa�dal�mi-gaz�da�sá�gi�té�nye�-
ző�vé�vált,�s�ame�lyet�nonprofit�szek�tor�nak�ne�ve�zünk.�gaz�da�sá�gi�sze�re�pe�mel�lett�év�szá�za�dos
ha�gyo�mány�ra�te�kint�vissza�a�ci�vil�szfé�ra�ön�mű�ve�lő�dést�se�gí�tő,�s�a�tár�sa�dal�mi�esély�egyen�lő�sé�get
nö�ve�lő�cé�lú�fel�nőtt�ok�ta�tá�si�te�vé�keny�sé�ge.�Az�el�múlt�év�ti�ze�dek�ok�ta�tás�szo�ci�o�ló�gi�ai�ku�ta�tá�sai
rá�vi�lá�gí�tot�tak�ar�ra,�hogy�a�tár�sa�dal�mi�és�a�kul�tu�rá�lis�tő�ke�gaz�da�sá�gi�tő�ké�vé�kon�ver�tál�ha�tó,�ha
meg�van�a�tár�sa�da�lom�ban�az�eh�hez�szük�sé�ges�ko�hé�zió�és�bi�za�lom.

ha�zánk�ban� a� ci�vil� tár�sa�da�lom� új�já�szü�le�té�se� és� a� fel�nőtt�kép�zés� de�mok�ra�ti�zá�ló�dá�sa
egyidőben�ment� vég�be.�A�ma�gyar� fel�nőtt�ok�ta�tás� a�XX.� szá�zad� utol�só� év�ti�zed�ében� –� a
nem�zet�kö�zi�és�uni�ós�vál�to�zá�sok�tól�nem�füg�get�le�nül�–� je�len�tős�át�ala�ku�lá�son�ment�ke�resz�tül,
dif�fe�ren�ci�á�ló�dott�és�di�ver�zi�fi�ká�ló�dott,�több�szek�to�rú�vá�vál�to�zott.�

Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�nap�ja�ink�meg�fo�gal�ma�zá�sa�sze�rint�a�ta�nu�lás�az�is�ko�lai
elő�ké�szí�tés�től�a�nyug�díj�utá�ni�ko�rig�ter�je�dő�en�ma�gá�ban�fog�lal�min�den�for�má�lis,�nem-
for�má�lis�és� in�for�má�lis�ta�nu�lást,�min�den�olyan�ta�nu�lá�si�te�vé�keny�sé�get,�amely�sze�mé�lyes,
ál�lam�pol�gá�ri,� tár�sa�dal�mi,� fog�lal�koz�ta�tá�si� szem�pont�ból� tu�dás,� kész�sé�gek� és� ké�pes�sé�gek
fej�lesz�té�se�cél�já�ból�tör�té�nik.

Je�len�–�dok�to�ri�disszer�tá�ci�ón�ala�pu�ló�–�ki�ad�vány�azt�mu�tat�ja�be,�hogy�a�ci�vil�szer�vez�tek�di�rekt
és�in�di�rekt�mó�don,�a�kép�zé�se�ik,�a�fel�nőtt�kép�zé�si�szol�gál�ta�tá�sa�ik�és�min�den�na�pi�te�vé�keny�sé�gük
ál�tal�ho�gyan�se�gí�tik�az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�lét�re�jöt�tét,�mi�lyen�sze�re�pet�töl�te�nek�be�a�ci�vil
szer�ve�ze�tek�az�egész�éle�tünk�re�ki�ter�je�dő�ta�nu�lás�és�az�ön�mű�ve�lés�meg�va�ló�su�lá�sá�ban.�

Az�írás�mű�elsőként�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�fo�gal�mát�jár�ja�kö�rül,�rövid�tör�té�ne�ti�áttetkintést
kö�ve�tő�en�az�ál�lam�pol�gár�ra�fó�ku�szál�va.�Az�önál�ló�an�cse�lek�vő,�individumok�és�az�ál�ta�luk
al�ko�tott� kap�cso�la�tok,� a� kö�zös�sé�gek� együttműködéséból� lét�re�jött� há�ló�za�tok� tár�sa�dal�mi
tő�két�ered�mé�nyez�nek.�A�tár�sa�dal�mi�tő�ke�putnam�ál�tal�ja�va�solt�mé�rő�szá�ma�it�vizs�gál�ják�a
ha�zai�ci�vil�ak�ti�vi�tást, az�ön�kén�tes�sé�get�és�ezek�fej�lesz�té�sé�nek�le�he�tő�sé�gét�be�mu�ta�tó�al�fe�je�ze�tek.
Ez�ve�zet�át�ben�nün�ket�a�kö�vet�ke�ző�egy�ség�hez�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�fi�lo�zó�fi�á�já�hoz.

A�tu�dás�min�den�kul�tú�rá�ban�ér�ték�–�a�bol�do�gu�lás�út�ja�a�tu�dás�fo�lya�ma�tos�bő�ví�té�se.�En�nek
rö�vid�át�te�kin�té�sé�re�vál�lal�ko�zott�a�har�ma�dik�fe�je�zet,�mely�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás
kon�cep�ci�ó�ját�vizs�gál�ja�kul�túr�tör�té�ne�ti�szem�pont�ból,�va�la�mint�a�nem�zet�kö�zi�fel�nőtt�kép�zé�si
do�ku�men�tu�mo�kon�és�az�Eu�ró�pai�unió�vo�nat�ko�zó�do�ku�men�tu�ma�in�és�ha�zai�tren�de�ken
ke�resz�tül.

BEvEzETő 7



A�ne�gye�dik�fe�je�zet�köz�gaz�da�sá�gi�szem�pont�ból�te�kin�ti�át�a�nonprofit�szek�tort,�a�fo�gal�mát
és�sze�re�pét�a�gaz�da�ság�ban.�itt�a�ma�gyar�or�szá�gi�nonprofit�szek�tor�ál�ta�lá�nos�sta�tisz�ti�kai
mu�ta�tó�it,� a�ha�zai� szek�tor� fej�lő�dé�sé�nek� főbb� jel�leg�ze�tes�sé�gét�és�a�ci�vil�ku�rá�zsit� lét�re�ho�zó
„hu�mán�erő�for�rást”�vizsgáljuk.

Az�ötö�dik�fe�je�zet�az�egyén�és�a�tár�sa�da�lom�vi�szo�nyá�nak�be�mu�ta�tá�sá�ra�vál�lal�ko�zik,�kü�lö�nös
te�kin�tet�tel�a�kö�zös�sé�gi�mű�ve�lő�dés�ha�zai�és�eu�ró�pai�for�má�i�ra,�ar�ra�a�kér�dés�re�ke�res�ve�a�vá�laszt,
ho�gyan�ta�nul�nak�a�fel�nőt�tek�ci�vil�szer�ve�ze�tek�ben.�Meg�is�mer�het�jük�a�klu�bok,�ka�szi�nók,
sza�bad�kő�mű�ves�pá�ho�lyok,�ol�va�só�kö�rök,�ta�nu�ló�kö�rök,�sza�bad�egye�te�mek,�nép�fő�is�ko�lák�vi�lá�gát:
a�kö�zös�sé�gi�ta�nu�lást.

A�ha�to�dik�fe�je�zet�egy,�a�ci�vil�szer�ve�ze�ti�és�fel�nőtt�kép�zé�si�szak�em�be�rek,�va�la�mint�dön�tés�ho�zók
közt�vég�zett�delfi�ku�ta�tás�ered�mé�nye�it�mu�tat�ja�be,�a�kom�mu�ni�ká�ci�ós�mód�szer�sa�já�tos�sá�ga�i�nak
jel�le�me�zé�se�mel�lett.�A�ku�ta�tá�si�kér�dé�sek�meg�vá�la�szo�lá�sá�ra�ter�mé�sze�tük�nél�és�tar�tal�muk�nál
fog�va�a�kvan�ti�ta�tív�mód�sze�rek�nem�bi�zo�nyul�tak�al�kal�mas�nak�–�kü�lö�nö�sen�az�in�for�má�lis
ta�nu�lá�si�te�vé�keny�ség�re�és�a�fel�ada�tok,�in�téz�ke�dé�sek�fel�tá�rá�sá�ra�irá�nyu�ló�kér�dé�se�ink�ese�té�ben.
olyan� ku�ta�tá�si�mód�szert� ke�res�tünk� te�hát,�mely� tér�ben,� idő�ben,� költ�sé�ge�it� te�kint�ve� és
szel�le�mi�sé�gé�ben�is�meg�fe�lelt�a�szem�pont�ja�ink�nak.�így�esett�a�vá�lasz�tás�a�Ma�gya�ror�szá�gon
még�nem�gya�ko�ri,�de�is�mert�delfi ku ta tá si mód szer re, mely�a�vizs�gá�lat�cél�ja�mel�lett�elő�se�gí�-
tet�te�a�vé�le�mény�cse�rét�is�a�részt�ve�vő�kö�zel�50�szak�ér�tő�között.

nem�tit�kol�juk,�hogy�a�té�mánk�nak�meg�fe�le�lő�en�a�mód�szer�de�mok�ra�ti�kus�mű�kö�dé�si�el�ve
–�min�den�részt�ve�vő�vé�le�mé�nye�ano�nim�mó�don�egy�for�ma�súllyal�ke�rül�het�a�töb�bi�részt�ve�vő
elé�–�szim�pa�ti�kus�volt.�de�szim�bo�li�kus�je�len�tő�ség�gel�bírt�szá�munk�ra,�hogy�a�mód�szer
el�ne�ve�zé�sét�az�óko�ri�gö�rög�jós�dá�ról�kap�ta�ne�vét,�mely�a�gö�rög�de�mok�rá�cia�ko�rá�ban
vi�rág�zott,�így�a�delfi�szó�kap�csán�egy�sze�rű�asszo�ci�á�ci�ó�val�el�jut�ha�tunk�a�ci�vil�tár�sa�da�lom
és�a�de�mok�ra�ti�kus�ál�lam�for�ma�szel�le�mi�sé�gé�hez.�

zá�ró�fe�je�ze�tünk� az� egész� éle�ten� át� tar�tó� ta�nu�lás� prog�ram�ját�mu�tat�ja� be� a� ku�ta�tá�sok
tük�ré�ben,� a� kö�zös�sé�gi� ta�nu�lást,� a� civil-nonprofit� szer�ve�ze�tek� sze�re�pét� je�le�ní�ti�meg� a
fel�nőt�tek�ta�nu�lá�sá�ban.�itt�két�szak�kép�zé�si�prog�ram�ra�té�rünk�ki.�A�ku�ta�tás�ered�mé�nyei�a�lé�te�ző
és� meg�ala�pí�tás�ra� várt� civil-nonprofit� szak�kép�zé�si� prog�ra�mok� tar�tal�mi� meg�újí�tá�sát� is
szolgálaták�a�kö�zös�sé�gi-ci�vil� szer�ve�ző� fel�ső�fo�kú� szak�ké�pe�sí�té�si�prog�ram�és� a�nonprofit
me�ne�dzser�és�nonprofit�ügy�in�té�ző�prog�ram�ese�té�ben.

Je�len�írásban�tu�da�to�san�nem�szi�no�ni�ma�ként�hasz�nál�juk�a�ci�vil,�a�nonprofit�il�let�ve�a�civil-
nonprofit� ki�fe�je�zé�se�ket.� A� tár�sa�dal�mi� je�len�sé�gek� le�írá�sa�kor,� szo�ci�o�ló�gi�ai� és� po�li�to�ló�gi�ai
meg�fo�gal�ma�zás�kor� a� ci�vil� szó�hasz�ná�la�tot� kö�vet�jük.� Ami�kor� be�jegy�zett,� for�má�lis�sá� vált
szer�ve�zet�meg�je�lö�lé�sét�sze�ret�nénk�ki�fe�jez�ni,�ak�kor�a�köz�gaz�da�ság�ta�ni�nonprofit�vagy�a�szak�mai
kö�rök�ben hasz�ná�la�tos�civil-nonprofit�ki�fe�je�zést�al�kal�maz�zuk.�

Ez�zel�egy�má�sik�fo�ga�lom�ma�gya�rá�za�tá�hoz�ér�kez�tünk:�a�kép�zés�és�az�ok�ta�tás�fo�ga�lom�-
kör�éhez.�Bár�tud�juk,�a�két�ki�fe�je�zés�kü�lön�bö�ző,�és�er�re�ügyel�tünk�is�a�ta�nul�má�nyunk�ban,
még�is�né�ha�elő�for�dul,�hogy�szi�no�ni�ma�ként�je�len�nek�mun�kánk�ban�ott,�ahol�a�meg�kü�lön�böz�-
te�tés�in�do�ko�lat�lan.

A�kö�tet�al�cím�ében�az�egész�élet�re�ki�ter�je�dő�ta�nu�lás�ki�fe�je�zést�vá�lasz�tot�tuk,�egy�részt,
mert�job�ban�jelöli�azt�a�szem�lé�le�tet,�hogy�tér�ben�és�idő�ben�az�összes�élet�te�vé�keny�sé�günk�-
re�ki�hat�a�ta�nu�lás.�

Más�rész,�mert�egy�ki�csit�meg�ko�pott�az�egész�éle�ten�át� tar�tó� ta�nu�lás fo�gal�ma�az�ál�tal,
hogy��–��ese�ten�ként�meg�nem�va�ló�sí�tott�–�po�li�ti�kai�prog�ra�mok�kö�zép�pont�já�ba�ke�rült.�ho�lott
a�ta�nu�lás�ténylegesen�ja�vít�ja�az�élet�mi�nő�sé�get,�nem�csak�eg�zisz�ten�ci�á�lis�ér�te�lem�ben,�ha�nem

A�közössÉg�TAnuLásA8



az�ál�tal�is,�hogy�a�szel�le�mi�fris�ses�sé�get�biz�to�sít�hat�ja�a�részt�ve�vő�szá�má�ra,�a�ta�nu�ló�kö�zös�-
sé�gek�új�kap�cso�lat�rend�sze�rek�mű�kö�dé�sét�idéz�he�tik�elő,�me�lyek�le�he�tő�sé�get�te�rem�te�nek�a
rész�ve�vők�tár�sa�dal�mi�tő�ké�jé�nek�erő�sí�té�sé�re,�bol�do�gu�lá�sá�ra�is.�Amint�az�a�ku�ta�tá�sunk�ba�be�-
kap�cso�ló�dó�szak�em�be�rek�meg�je�gyez�ték,�„élet�te�vé�keny�ség”�a�ta�nu�lás,� il�let�ve�„a�ta�nu�lás
nél�kü�li�lét:�ve�ge�tá�lás.”�

Ez�úton�kö�szö�nöm�a�se�gít�sé�get�és�a� ja�vas�la�to�kat�té�ma�ve�ze�tőm�nek�Fe�hér�ka�ta�lin�nak,
va�la�mint� � sz.�Mol�nár�An�ná�nak,� a� doktori� dolgozatot� bí�rá�ló�kál�mán�Ani�kó�nak,� pethő
Lász�ló�nak és�a�dok�to�ri�bi�zott�ság�tag�ja�i�nak�Maróti�An�dor�nak,�ha�lász�gá�bor�nak,�Fáyné�dr.
dom�bi�Alicenak,�Mikonya�györgy�nek�és�kopp�Eri�ká�nak.�kö�szö�nöm�kuti�Éva,�Brüll�Edit,
Feketéné�sza�kos�Éva,�Lovasné�Ava�tó�Ju�dit,�ga�ra�mi�Má�ria,�sebestény� ist�ván,�vercseg
ilo�na,�pavluska�va�lé�ria,�a�nonprofit�kép�zé�si�Mű�hely�tag�jai,�a�ksh�mun�ka�tár�sai�se�gít�sé�gét,
és�a�ku�ta�tás�ban�részt�ve�vő�szak�ér�tők�és�nonprofit�szer�ve�ze�tek�képviselőinek�a�vá�lasz�adást.�

A� ku�ta�tá�sokat� és� a� kö�tet� meg�je�le�né�sét� tá�mo�gat�ta� a� nem�ze�ti� ci�vil� Alap�prog�ram,� a
Magyary�zol�tán�Fel�ső�ok�ta�tá�si�köz�ala�pít�vány�„hu�mán�erő�for�rás�fej�lesz�té�se�a�ci�vil�szek�tor�ban”
ösztöndíjprograma,�az�EL�TE�ppk�ne�ve�lés�tu�do�má�nyi�dok�to�ri�is�ko�lá�já�nak�stra�té�gi�ai�ke�re�te
va�la�mint�az�EL�TE�Az�Élet�hosszig�Tar�tó�Mű�ve�lő�dé�sért�Ala�pít�vány.

kö�szö�nöm�striker�sán�dor�épí�tő�ja�vas�la�ta�it�és�csa�lá�dom�tü�rel�mét�és�meg�ér�té�sét.
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2.�A�CI�VIL�TÁR�SA�DA�LOM�
ÉS�PE�DA�GÓ�GI�AI�AS�PEK�TU�SAI

A�ci�vil�tár�sa�da�lom�gaz�da�sá�gi,�po�li�ti�kai,�ide�o�ló�gi�ai�és�mo�rá�lis�meg�kö�ze�lí�té�sek�összes�sé�gét
fog�lal�ja�ma�gá�ban.�A�po�li�to�ló�gi�ai,�fi�lo�zó�fi�ai,�szo�ci�o�ló�gi�ai�meg�kö�ze�lí�té�sei�több�nyi�re�az

ál�lam�mal va�ló�vi�szony�rend�szer�ben�ér�tel�me�zik�és�elem�zik�az�egyén�és�tár�sa�da�lom�vi�szo�nyát.
Az�esz�me�tör�té�ne�ti�össze�fog�la�lók�a�ci�vil�tár�sa�dal�mat,�an�nak�eu�ró�pai�vál�to�zá�sát�a�nagy�tör�té�ne�ti
kor�szak�ok�ra� bont�va� jel�lem�zik� a� gö�rög� de�mok�rá�ci�á�tól� kezd�ve� nap�ja�ink� glo�bá�lis� je�le�né�ig
(Arato-cohen�1988,�seligman�1992,�1997,�Ale�xan�der�1998,�keane�2004).�Az�aláb�bi�ak�ban
klasszi�kus� szer�zők,�az�em�lí�tett�ér�tel�me�ző�összeg�ző�mun�kák,�va�la�mint�a�ha�zai�össze�fog�la�lók
(kuti�1998,�kondorosi�1998,�Bartal�2004,�pavluska�1999�és�2006)�alap�ján�kí�sér�lem�meg
be�mu�tat�ni�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�vál�to�zá�sát�és�ér�tel�me�zé�sét.�

A�ke�let-eu�ró�pai�vál�to�zá�sok�kí�sé�re�té�ben�új�já�szü�le�tett�a�ci�vil� tár�sa�da�lom�fo�gal�má�nak
vi�tá�ja.�A�ku�ta�tá�sok�rá�vi�lá�gí�tot�tak�ar�ra,�hogy�kü�lön�bö�ző�tör�té�nel�mi,�tár�sa�dal�mi�és�gaz�da�sá�gi
fej�lő�dé�sek� ered�mé�nye�kép�pen� ala�kult� ki� az� egyes� or�szá�gok� ci�vil� tár�sa�dal�ma� és� nonprofit
szek�to�ra.��A�ki�lenc�ve�nes�évek�be�li�ci�vil�ku�ta�tá�sok�két�nagy�cso�port�ba�oszt�ha�tók:�egy�részt�a
köz�gaz�da�sá�gi� meg�kö�ze�lí�té�sű,� az� ál�la�mi� és� pi�a�ci� mel�lett� meg�je�le�nő� har�ma�dik,� nonprofit
szek�tor�ként�de�fi�ni�ált�meg�kö�ze�lí�té�sek�re�– sa�la�mon,�Weisbrod,�hansmann,�Ben�ner-gui
né�ze�tei�–�más�részt�a�pol�gá�ri�tár�sa�da�lom�egé�szé�nek�új�ra�gon�do�lá�sát�in�terp�re�tá�ló�né�ze�tek�re�–
Jean� cohen,� And�rew� Arato,� Jürgen� habermas,� Michael� Walzer,� John� keane,� charles
Taylor,�Lambert�zuidervaart�(klamer�–�zuidhof�2000).

John�keane�(1998)�há�rom�cso�port�ba�so�rol�ja�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�meg�kö�ze�lí�té�se�it.�Az
el�ső� cso�port�ba� az� em�pi�ri�kus-ana�li�ti�kus� ér�tel�me�zé�sek� tar�toz�nak,�mint� az� össze�tett
társadalom–politikai�va�ló�ság�ide�ál�tí�pu�sát�mu�tat�ják�be.�Ezek�kel�szem�ben�a�má�so�dik�cso�port�a
ci�vil�tár�sa�da�lom�po li ti kai stra té gi a ként, ak ció terv ként va�ló�ér�tel�me�zé�se�it�fog�ja�össze,�leg�in�-
kább�a�ci�vil� tár�sa�da�lom�és�az�ál�lam�kü�lön�bö�ző�sé�ge�i�re� fó�ku�szál.�A�har�ma�dik� irány�zat�ba
tar�to�zók a�ci�vil�tár�sa�da�lom�de�mok�rá�ci�á�ban�be�töl�tött�sze�re�pét�vizs�gál�ják,�a�ci�vil�tár�sa�dal�mat
er�köl�csi�fel�sőbb�ren�dű�ség�gel�ren�del�ke�ző�„adott�jó�nak”�te�kin�tik.�seligman�(1992)�ar�ra�hív�ja
fel�a�fi�gyel�met,�hogy�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�ana�li�ti�kai�és�nor�ma�tív�szem�lé�le�te�egy�aránt�je�len�van
a� po�li�to�ló�gi�ai-szo�ci�o�ló�gi�ai� in�téz�mé�nyek� (szer�ve�ze�tek)� vizs�gá�la�ta� és� az� ér�té�kek,� il�let�ve
meg�győ�ző�dé�sek�ku�ta�tá�sai.�A�nonprofit�el�mé�le�tek�egy�mást�ki�egé�szít�ve�igye�kez�tek�meg�fo�gal�-
maz�ni�a�nonprofit� szer�ve�ze�tek�nö�vek�vő� szá�má�nak�ma�gya�rá�za�ta�it,� a�gaz�da�ság�ban�be�töl�tött
sze�re�pük�erő�sö�dé�sét,�a�szek�to�rok�kö�zöt�ti�együtt�mű�kö�dé�sek�oka�it�és�le�he�tő�sé�ge�it.�nap�ja�ink�-
ra�a�szer�ve�ze�tek�jó�lé�ti�ál�lam�bé�li�szol�gál�ta�tó�sze�re�pé�nek�fel�tá�rá�sa�mel�lett�egy�re�erő�tel�jes�eb�bé
vá�lik� a� szer�ve�ze�tek� tár�sa�dal�mi� funk�ci�ó�já�nak�vizs�gá�la�ta,� a� „glo�bá�lis� egye�sü�le�ti� for�ra�da�lom”
meg�fo�gal�ma�zá�sa�(sa�la�mon�Anheier�1995,1999).�
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2.1.�A�ci�vil�tár�sa�da�lom�fo�gal�mi�meg�kö�ze�lí�té�sei

2.1.1. Az óko ri gyö ke rek
A�ci�vil�tár�sa�da�lom�fo�ga�lom�em�lí�té�se�az�ókor�ban�Arisz�to�te�lész�nél�je�le�nik�meg�elő�ször.�Az�i.e.
vi-v.�szá�zad�ban�kleiszthenész�meg�ala�poz�ta,�pe�rik�lész�pe�dig�ki�tel�je�sí�tet�te�a�de�mok�rá�ci�át, mely�a
tel�jes�jo�gú�athé�ni�pol�gá�rok�szá�má�ra�biz�to�sí�tot�ta�a�po�li�ti�kai�jo�go�kat.��Arisz�to�te�lész�nél�a�„politike
koinonia”� (la�tin� for�dí�tás�ban:� societas� civilis)� po�li�ti�kai� tár�sa�da�lom�ra� utal,� ahol� sza�bad
(állam)polgárok�ala�kít�ják�a�po�li�ti�kát,�ahol�az�ál�lam�és�tár�sa�da�lom�fo�gal�ma�nem�kü�lö�nül�el
éle�sen.�Arisz�to�te�lész�gon�do�lat�rend�sze�ré�ben�a�po�li�ti�kai� tár�sa�da�lom�kö�zös� éthoszból,� a
de�mok�rá�cia�ér�ték�rend�sze�ré�ből�táp�lál�ko�zik.�po�li�ti�ka�cí�mű�mű�vé�ben�így�fo�gal�maz:�„Mint�hogy
min�den�vá�ros�ál�lam�ban�egy�bi�zo�nyos�faj�ta�kö�zös�sé�get�is�mer�he�tünk�fel,�s�min�den�kö�zös�-
ség�nyil�ván�va�la�mi�köz�jó�meg�va�ló�sí�tá�sá�ra�ala�kult�(mert�hi�szen�az�em�be�rek�min�dent�a�jó�nak
lát�szó�cél�ér�de�ké�ben�tesz�nek),�vi�lá�gos,�hogy�no�ha�mind�ezek�va�la�mi�jó�el�éré�sé�re�tö�rek�sze�nek,
a�leg�főbb�jó�el�éré�sé�re�el�ső�sor�ban�még�is�a�legfelsőbbrendű�kö�zös�ség�tö�rek�szik,�amely�a�töb�bit
ma�gá�ban�fog�lal�ja.�Ez�pe�dig�az,�amit�vá�ros�ál�lam�nak�ne�ve�zünk,�va�gyis�az�ál�la�mi�kö�zös�ség.”
(Arisz�to�te�lész�1984:71).�A� jó�kö�zös�ség�dön�te�ni�ké�pes�ar�ról�a�ve�ze�tő�jé�ről,�aki�egy�ben
sza�bad,�vá�ros�la�kó�pol�gár�így,�a�va�gyo�ni�hely�ze�te�és�mű�velt�sé�ge�ré�vén�ké�pes�a�vá�ros�ál�lam
sor�sá�ról�a�kö�zös�ség�ér�de�ké�nek�meg�fe�le�lő�en�dön�te�ni.�Az�athé�ni�de�mok�rá�cia�az�ókor�leg�fej�-
let�tebb�tár�sa�dal�mi-po�li�ti�kai�for�má�ja�volt,�bár�csak�a�sza�bad�pol�gá�rok�ra�(nők�re,�be�te�le�pü�-
lők�re,�rab�szol�gák�ra�nem)�ter�jesz�tet�te�ki�a�po�li�ti�kai�jo�go�kat.�Még�is�év�szá�zad�ok�el�tel�tek,�míg
Eu�ró�pá�ba�vissza�tért�e�szel�le�mi�ség.�

vál�to�zást�ho�zott�a�kö�zép�kor,�ami�kor�az�egyé�ni�he�lyett�a�kö�zös�sé�gi�ér�té�kek�ke�rül�tek
elő�tér�be,�me�lyek� a� ke�resz�tény� ér�ték�rend�nek�meg�fe�le�lő�en� ala�kí�tot�ták� a� vi�lág�ké�pet.�A
kö�zép�kor�ke�resz�tény�te�ó�ri�á�i�ban�a�dol�gok�ter�mé�sze�tes�rend�je�ter�mé�szet�fö�löt�ti�és�meg�is�mer�-
he�tet�len,�az�eti�ka�és�a�val�lás�nem�kü�lö�nül�el.�(Arato�–�cohen�1992:�84-86)�

2.1.2. A klasszi kus kor
A�ci�vil�tár�sa�da�lom�klasszi�kus�fo�gal�mát�és�ér�té�ke�it�a�pol�gá�ro�so�dás�fe�lé�ve�ze�tő�fo�lya�ma�tok�ban
kell� ke�res�nünk.�A� gaz�da�ság� fej�lő�dé�sé�nek�ha�tá�sá�ra,� a� vá�ro�si�a�so�dás�sal� já�ró� fo�lya�ma�tok
kö�vet�kez�té�ben�a�ter�mé�sze�tes,�ha�gyo�má�nyos�kö�zös�sé�gek�tra�dí�ci�ói,�a�kö�te�le�zett�sé�gek�fo�ko�za�-
to�san� fel�bom�la�nak,�és�a� re�ne�szánsz�meg�te�rem�ti�az�egyén,�az� in�di�vi�duum�meg�je�le�né�sét�és
meg�je�le�ní�té�sét.�Elő�tér�be�ke�rül�az�em�ber�és�tár�sa�da�lom,�a�sza�bad�ság�és�igaz�sá�gos�ság�kér�dé�se,
az�ókor�tisz�te�le�té�ből�ere�dő�en�az�ál�lam�for�mák�vizs�gá�la�ta.�

A�re�for�má�ció�új�ér�té�ke�ket�hoz�mind�a�tár�sa�dal�mi�nor�mák,�mind�a�ke�resz�tény�hit�vi�lá�gá�ban.
Max�Weber�ok�ta�tás�szo�ci�o�ló�gi�ai�vizs�gá�la�tai�a�pro�tes�táns�eti�ka�és�a�ka�pi�ta�liz�mus�szel�le�mé�nek
kap�cso�la�tá�ra�mu�tat�nak� rá.� so�kak� sze�rint� a� ci�vil� tár�sa�da�lom� klasszi�kus� fo�gal�má�nak
ere�de�tét�a�pro�tes�táns�eti�ká�ban�kell�ke�res�ni�(seligman�1997:�78-83).�A�Xvi-Xvii.�szá�za�di
pro�tes�táns� esz�me�rend�sze�re� az� egyént� au�to�nóm� en�ti�tás�ként,� in�di�vi�duum�ként� ér�tel�me�zi,
aki�a�kö�zös�ség�től�füg�get�le�nül,�ön�ként�en�ge�del�mes�ke�dik�a�ke�resz�tény�ér�ték�rend�nek.�A�kál�vi�nis�ta
kö�zös�sé�gek�ben�je�len�van�a�tár�sa�dal�mi�össze�fo�gás,�a�bi�za�lom�és�a�köl�csö�nös�ség el�ve,�s�hang�sú�-
lyo�zot�tan� új� er�köl�csi� tar�tal�mú� vi�szony�rend�szer� jön� lét�re.� A� pro�tes�táns� in�di�vi�du�a�liz�mus
Észak-Ame�ri�ká�ban�tel�je�se�dik�tár�sa�da�lom�szer�ve�ző�elv�vé�és�gya�kor�lat�tá.�

A�ci�vil�tár�sa�da�lom�ki�ala�ku�lá�sá�nak�klasszi�kus�meg�fo�gal�ma�zá�sa�az�ál�lam�és�tár�sa�da�lom
fo�gal�má�nak�szét�vá�lá�sa�a�fel�vi�lá�go�so�dás�ide�jén�je�le�nik�meg�elő�ször.�Az�an�gol�John�Locke�A
két ér te ke zés a kor mány zás ról cí�mű�írá�sá�ban�fo�gal�maz�ta�meg�tár�sa�dal�mi�szer�ző�dés�gon�do�la�tát.
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Locke�ha�tá�sá�ra�rous�seau�és�a�fel�vi�lá�go�so�dás�gon�dol�ko�dói�hang�sú�lyoz�ták,�hogy�az�ész�ál�tal
ve�zé�relt�új�tár�sa�dal�mi�rend�nek�az�in�di�vi�du�a�liz�mus�ra�és�a�jo�gok�ra�épü�lő�tár�sa�da�lom�az�alap�ja.
A�ci�vil� tár�sa�da�lom�klasszi�kus�meg�fo�gal�ma�zá�sát�a� skót�Adam�Ferguson�mű�ve�i�ben� ta�lál�juk
meg�elő�ször.�Az�an�gol�és�skót�mo�ra�lis�ták�és�a�köz�gaz�da�ság�aty�já�nak�te�kint�he�tő�Adam�smith
a�mo�rá�lis� in�di�vi�duum�nak� a� tár�sa�da�lom�ban�mun�kál�ko�dó� szer�ve�ző�ere�jét� hang�sú�lyoz�zák� és
hume�ép�pen�ezt�kér�dő�je�le�zi�meg.�A�nagy�rend�sze�rek�ben�gon�dol�ko�dó�immanuel�kant
fi�lo�zó�fi�á�já�ban�szét�vá�lik�a�jog�nyil�vá�nos�szfé�rá�ja,�és�az�er�kölcs�ma�gán�szfé�rá�ja,�kant�a�po�li�ti�-
kai�tár�sa�da�lom�ként�ér�tel�me�zett�ál�la�mot�el�vá�laszt�ja�a�pol�gá�ri�tár�sa�da�lom�tól.�Ezt�a�gon�do�la�tot
kö�ve�ti�és�bí�rál�ja�he�gel,�majd�fej�lesz�ti�to�vább�Marx.�he�gel�nél�új�ér�tel�me�zést�nyer�a�pol�gá�ri
(ci�vil)�tár�sa�da�lom�fo�gal�ma:�a�csa�lád,�il�let�ve�az�ál�lam�kö�zött�el�he�lyez�ke�dő�kor�po�rá�ci�ók�vi�lá�gát
je�len�ti,�nem�ter�mé�sze�ti�ál�la�pot,�ha�nem�tör�té�nel�mi�fej�lő�dés�ered�mé�nye.�sze�rin�te�a�pol�gá�ri
(ci�vil)�tár�sa�da�lom�klasszi�kus�esz�mé�je�el�tű�nik,�ugyan�ak�kor�az�ál�lam�fel�ol�dó�dik�egy�va�ló�sá�gos
eti�kai�en�ti�tás�ban,�s�in�nen�az�ál�lam�„meg�szün�tet�ve�meg�őr�ző”�ter�mé�sze�te�(seligman,�1997:
63-64).�Marx�ko�rai�mun�ká�i�ban�kü�lönb�sé�get�tesz�a�pol�gá�ri�tár�sa�dal�mat�al�ko�tó�„bourgeois”
vi�lá�ga�és�a�pol�gá�ri�kö�zös�sé�get�(ál�la�mot)�al�ko�tó�ál�lam�pol�gár�ok�„citoyen”�vi�lá�ga�kö�zött.�A
konf�lik�tust�a�pol�gár,�mint�ön�ző�egyén,�va�la�mint�az�ál�lam�pol�gár,�mint�er�köl�csi�sze�mély�és�a
po�li�ti�kai�kö�zös�ség�tag�ja�el�len�té�te�okoz�za.�Marx�nál�a�pol�gá�ri�és�a�po�li�ti�kai�tár�sa�da�lom�egye�-
sí�té�sé�ben,�a�kom�mu�niz�mus�vi�lá�gá�ban�jön�lét�re�a�ma�gas�szin�tű�eti�kai�egy�ség.�

A� ci�vil� tár�sa�da�lom�Xvii-Xvi�ii.� szá�zad�ban�meg�je�le�nő� klasszi�kus� fo�gal�má�nak� alap�ja�it
nap�ja�ink�ban�pavluska�va�lé�ria�öt� jel�lem�ző�alap�ján�fog�lal�ja�össze,�eze�ket� idéz�zük�(pavluska
2006:28):
a) az in di vi duum: az�au�to�nóm�cse�lek�vő�ként�és�mo�rá�lis�lény�ként�fel�fo�gott�egyén;
b) az egye te mes ész: mint�a�tár�sa�dal�mi�rend�alap�ja
c) az er köl csi ér zü let és az ész egy sé ge: az�er�kölcs�transz�cen�den�tá�lis�(a�tu�dat�ban,�az�em�be�ri

lé�lek�ben�ele�ve�meg�lé�vő)�jel�le�ge;
d) a kö zös ség: az�esz�mé�nyek�ben�és�ér�té�kek�ben�osz�to�zó�in�di�vi�duu�mok�összes�sé�ge;
e) az ön kén tes tár su lás: az�er�köl�csi�ér�zü�le�ten,�együtt�ér�zé�sen�ala�pu�ló�köl�csö�nös�ség,�

A� klasszi�kus� kor�szak� a� 19.� szá�zad� kö�ze�pén� le�zá�rul,� az� egy�sé�ges� vi�lág�kép� fel�bom�lik,
meg�vál�to�zik�a�tu�do�má�nyok�hoz�va�ló�vi�szony,�el�kez�dő�dik�a�tár�sa�dal�mi�fo�lya�ma�tok�szo�ci�o�ló�gi�ai
jel�le�gű�vizs�gá�la�ta.�

2.1.3. A XIX. szá za di ci vil gon do la tok
A�ka�pi�ta�liz�mus�ki�bon�ta�ko�zá�sa,�a�nem�zet�ál�la�mok�ki�ala�ku�lá�sa�és�a�pol�gá�ro�so�dás�ko�rá�ban�már
nem�be�szél�he�tünk�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�ról,�mint�egy�sé�ges�gon�do�lat�rend�szer�ről.�Az�egyik�fő�áram�-
lat�a�li�be�rá�lis-in�di�vi�du�a�lis�ta�esz�mék�vi�lá�ga,�me�lyet�a�ma�gán�szfé�ra�sza�bad�sá�ga�és�az�ál�lam�cse�kély
sze�rep�vál�la�lá�sa�jel�le�mez,�eb�ben�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�a�ma�gán�szfé�ra�ré�sze.�A�má�sik�szel�le�mi�áram�lat
a�he�ge�li-mar�xi�gon�do�la�tot�át�örö�kí�tő�szo�ci�a�lis�ta�mo�dell,�mely�nek�kö�zép�pont�já�ba�az�(állam)pol-
gári�jo�gok�ke�rül�nek,�kü�lö�nös�te�kin�tet�tel�a�vá�lasz�tó�jog�kér�dé�sé�re�(seligman�1997:�115-116).

A�li�be�ra�liz�mus�je�les�kép�vi�se�lő�je,�Alexis�de�Tocqueville�fran�cia�fi�lo�zó�fus�Az ame ri kai
de mok rá cia cí�mű�mun�ká�já�ban� fo�gal�maz�za�meg� a� de�mok�ra�ti�kus� tár�sa�da�lom� sa�já�tos�sá�ga�it.
Egy�részt� ki�eme�li� az� ame�ri�kai� de�mok�rá�cia� ér�té�ke�it,� a� tár�sa�dal�mi� egyen�lő�sé�get,� az� ön�kor�-
mány�za�ti�sá�got� és� de�cent�ra�li�zá�ci�ót,�más�részt� rá�mu�tat� ar�ra,� hogy� a� de�mok�rá�cia�ma�gá�ban
hor�doz�za�a�tö�me�gek�és�a�köz�vé�le�mény�ural�má�nak,�va�la�mint�a�túl�zott�ego�iz�mus�ve�szé�lyét.

„Az� in�di�vi�du�a�liz�mus�de�mok�ra�ti�kus�ere�de�tű,�és�ab�ban�a�mér�ték�ben� fej�lő�dik,�ahogy�a
lét�fel�té�te�lek� egyen�lő�vé� vál�nak.� A� lét�fel�té�te�lek� egyen�lő�vé� vá�lá�sá�val�min�den�ki�meg�fe�le�lő
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fel�té�te�lek�kel�ren�del�ke�zik�ah�hoz,�hogy�egye�dül�bol�do�gul�jon.�sem�mi�vel�nem�tar�toz�nak�sen�ki�nek,
és�sen�ki�től�nem�vár�nak�sem�mit.�Meg�szok�ták�az�önál�ló�sá�got�és�szí�ve�sen�mon�do�gat�ják,�hogy
sor�su�kat�a�sa�ját�ke�zük�ben�tart�ják.�Az�in�di�vi�du�a�liz�mus�hig�gadt,�bé�kés�ér�ze�lem,�amely�min�den
pol�gárt�ar�ra�kész�tet,�hogy�el�szi�ge�tel�je�ma�gát�a�hoz�zá�ha�son�la�to�sak�tö�me�gé�től,�s�csa�lád�já�val
és�ba�rá�ta�i�val�fél�re�vo�nul�jon;�mi�u�tán�ily�mó�don�ki�csiny�tár�sa�dal�mat�te�rem�tett�a�ma�ga�hasz�ná�-
la�tá�ra,�szí�ves�örö�mest�ma�gá�ra�hagy�ja�a�nagy�tár�sa�dal�mat.�Az�in�di�vi�du�a�liz�mus�elő�ször�csak�a
kö�zös�sé�gi�eré�nye�ket�apaszt�ja�ki;�egy�idő�múl�tán�azon�ban�az�összes�töb�bit�meg�tá�mad�ja�és
le�rom�bol�ja,�vé�gül�pe�dig�az�ego�iz�mus�ba�süllyed.�Az�ego�iz�mus�min�den�erény�csí�rá�ját�elsor-
vasztja.”(Tocqueville� 1983:� 391-393).� A� cohen-Arato� szer�ző�pá�ros� rá�mu�tat� ar�ra,� hogy
Tocqueville� sze�rint� az� ame�ri�kai� ci�vil� tár�sa�da�lom�ban� él�nek� az� ál�lam�pol�gár�ok� leg�in�kább� az
egye�sü�lé�si�jo�guk�kal,�mind�el�sőd�le�ge�sen�az�egye�sü�le�tek�szer�ve�zé�sé�vel,�má�sod�la�go�san�pe�dig�a
köz�ügyek�kel� fog�lal�koz�va,� a�kép�vi�se�le�ti� rend�szer� ál�tal.�A� fran�cia�gon�dol�ko�dó�meg�ál�la�pít�ja,
hogy�ott�mű�kö�dik�a�de�mok�rá�cia,�ahol�ez�a�két�szint�együt�te�sen�van�je�len.�

A�szo�ci�a�lis�ta�né�ze�te�ket�val�ló�Émile�durkheim�(1858-1917)�fran�cia�szo�ci�o�ló�gus�ki�fo�gá�sol�ja
az� in�di�vi�du�a�li�zá�ci�ó�ból� ki�ala�ku�ló� antomizált� tár�sa�dal�mat.� A� tár�sa�da�lom� bi�zal�mon� és�
a�szo�li�da�ri�tás�nor�má�in�ala�pu�ló�ér�té�ke�i�re�hív�ja�fel�a�fi�gyel�met,�ki�ala�kít�va�a�kol�lek�tív�tu�dat,�a
kol�lek�tív� lel�ki�is�me�ret� fo�gal�mát.� Az� ál�lam�pol�gár�ság� fo�gal�mát� ki�egé�szí�ti� az� egyen�lő�ség� és�
a� tár�sa�dal�mi� igaz�sá�gos�ság,�az�az�a� szo�ci�á�lis�és� jó�lé�ti� jo�gok�el�vé�vel,�meg�fo�gal�maz�va�a
tár�sa�da�lom�ko�hé�zi�ó�ja� ér�de�ké�ben� a�köl�csö�nös�ség� és� szo�li�da�ri�tás� szük�sé�ges�sé�gét� (seligman
1997:�130-134.).�

Max�Weber�a�XiX.�szá�zad�vé�gén�rá�mu�tat,�hogy�az�ész�alá�ren�delt�sé�gé�be�ke�rül�tek�a
ha�gyo�má�nyos� ér�té�kek� és� az� em�be�ri� vi�szo�nyok� közt� az� ön�zés� és� ha�szon�szer�zés� do�mi�nál.
(Weber�1987).�A�ci�vil�tár�sa�da�lom�fo�ga�lom�em�lí�té�se�a�XiX.�szá�zad�kö�ze�pé�től�ke�vés�bé�di�va�tos,
majd�Antonio�gramsci,�az�olasz�kom�mu�nis�ta�párt�fi�lo�zó�fus-fő�tit�ká�ra�az,�aki�az�1920-as évek�ben
vissza�hoz�ta�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�fo�gal�má�nak�szó�hasz�ná�la�tát.�Úgy�vél�te,�hogy�a�ci�vil�tár�sa�da�lom
a�kul�tu�rá�lis�in�téz�mé�nyek�összes�sé�ge,�nem�csak�gaz�da�sá�gi,�ha�nem�a�tár�sa�dal�mi�érint�ke�zés
szín�te�re,� és�mint� ilyen,� a� for�ra�dal�mi�harc� át�me�ne�ti� stra�té�gi�ai� esz�kö�ze.� (Anheier–glasius–
kaldor�2004:32,�Bartal�2004:20)�

1938-ban�Walter� Lippmann� a� „jó� tár�sa�da�lom�ról”� ír,�mely� a�Nyi tott Tár sa da lom
kon�cep�ci�ó�já�ban�kris�tá�lyo�so�dik�majd�ki�karl�pop�per�nél�(Miszlivetz�1999:�178).�kö�ve�tő�jé�nél,
ralf�dahrendorfnál�a�mo�dern�kö�zös�sé�gi�ség�kö�ze�ge�a�ci�vil� tár�sa�da�lom.�„Az�em�be�rek�nek
kö�tő�dés�re�és�vá�lasz�tá�si�le�he�tő�sé�gek�re�van�szük�sé�gük�ah�hoz,�hogy�élet�le�he�tő�sé�ge�i�ket�a�ma�guk
tel�jes�sé�gé�ben�él�vez�hes�sék�/…/�Ezek�a�kö�tő�dé�sek�az�au�to�nóm�tár�su�lá�sok�va�ri�á�ci�ó�it�igény�lik,
amit�ci�vil�tár�sa�da�lom�nak�ne�ve�zünk.”�(dahrendorf�1997�idé�zi�vercseg�2004:12).�A�te�o�re�ti�kus
dahrendorf�köz�pol�gár�nak�ne�ve�zi�a�köz�ügyek�ben�részt�vál�la�ló�in�di�vi�duu�mot.�„A�ci�vil�tár�sa�-
da�lom�a�citizenek� (köz�pol�gá�rok)� tár�sa�dal�ma,�akik�nek� jo�ga�ik�van�nak,�akik�el�fo�gad�ják
kö�te�le�zett�sé�ge�i�ket�és�akik�ci�vil�és�ci�vi�li�zált�mó�don�vi�sel�ked�nek�egy�más�sal.�olyan�tár�sa�da�lom,
amely�ar�ra�tö�rek�szik,�hogy�sen�ki�ne�le�gyen�ki�re�keszt�ve,�és�mely�tag�ja�ink�az�oda�tar�to�zás
ér�zé�sét�és�a�sza�bad�ság�al�kot�má�nyát�biz�to�sít�ja”�(u.o.).

A� vi�lág�gaz�da�sá�gi� fo�lya�ma�tok� szé�le�se�dé�sé�vel� a� pi�a�ci� erők� igye�kez�nek� be�fér�kőz�ni� a
tár�sa�dal�mi�élet�szín�te�re�i�re.�(keane�2004:23)�A�„pi�ac�hi�bá�i�ra”�polányi�kár�oly�A nagy
át ala ku lás cí�mű�1945-ös�mun�ká�já�ban�hív�ja�fel�a�fi�gyel�met,�ki�fejt�ve,�hogy�a��pi�ac�nem
ké�pes� tár�sa�dal�mi� ren�det� lét�re�hoz�ni.� polányi� rá�mu�tat� ar�ra,� ahol� nin�cse�nek� pi�a�cok,� ott
nincs�ci�vil�tár�sa�da�lom,�ugyan�ak�kor,�ahol�nincs�ci�vil�tár�sa�da�lom,�ott�nem�le�het�nek�pi�a�cok
sem�(polányi:�1984).
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2.1.4. A ci vil tár sa da lom fo gal má nak re ne szán sza
Az� 1970-es� évek� vi�lág�vál�sá�ga,� a� jó�lé�ti� ál�lam� vál�sá�ga� va�la�mint� a� szo�ci�a�lis�ta� rend�sze�rek
meg�gyen�gü�lé�se� in�dít�ja� el�új�ra� a� ci�vil� tár�sa�da�lom�új�ra�gon�do�lá�sá�nak�kér�dé�sét.�keane
ki�fe�je�zet�ten�a�ke�let-kö�zép-eu�ró�pai,�szov�jet�min�tá�jú�ál�la�mi�ha�ta�lom�nyil�vá�nos�kri�ti�ká�já�nak
meg�szü�le�té�sét� lát�ja�a�ci�vil�moz�gal�mak�ban�(cseh�szlo�vá�ki�ai�char�ta�77,� len�gyel�szo�li�da�ri�tás,
du�na�kör,� stb.),�me�lyek� sze�rin�te� el�ve�zet�tek� a� „bár�so�nyos� for�ra�da�lo�mig”.� Jan� Tesar
tör�té�nész�is�mert�sza�vai,�azt�a�vá�ra�ko�zást�és�el�vá�rást�tük�rö�zik,�ami�a�kor�sza�kot�jel�le�mez�te:
„ha�a�pa�rancs�ural�mi� rend�szer�mint�az�ab�szo�lu�tiz�mus�vissza�té�ré�se�a�hu�sza�dik� szá�zad�ban
könnyeb�ben�jön�lét�re�egy�olyan�kör�nye�zet�ben,�ahol�a�>civil�társadalom<�szer�ke�ze�te�nem
kel�lő�en� ki�ala�kult,� úgy� lét�re�jöt�té�nek�meg�elő�zé�sé�re� a� leg�meg�bíz�ha�tóbb� esz�köz� a� ci�vil
tár�sa�da�lom�ki�ala�ku�lá�sá�nak�bá�to�rí�tá�sa”� (Tesar�1977� in�keane�2004:24).�so�kan�a�ci�vil
tár�sa�da�lom�tól�–��túl�zón�–�a�tár�sa�dal�mi�prob�lé�mák,�a�vál�ság�meg�ol�dá�sát�vár�ták/vár�ják.�Azt
sen�ki�sem�vi�tat�ja,�hogy�a�dik�ta�tú�rák�kal�szem�ben,�a ci vil tár sa da lom a de mok rá ci ák fon tos
jel lem ző je. Fon�tos,�hogy�a�ci�vil�meg�moz�du�lás,�az�ál�lam�pol�gá�ri�rész�vé�tel�erő�sít�se�a�de�mok�-
rá�ci�át�és�ne�ve�szé�lyez�tes�se.�A�tech�ni�kai�vál�to�zá�sok�elő�se�gí�tet�ték�a�kö�zös�együtt�mű�kö�dé�se�ket,
ez�ál�tal�a�nem ze tek fe let ti ci vil tár sa da lom gon do la tá nak ki�ala�ku�lá�sát.

A�ke�let-eu�ró�pai�vál�to�zá�sok�kí�sé�re�té�ben�új�já�szü�le�tett�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�fo�gal�má�nak�vi�tá�ja.
klamer�és�zuidhov�a�ki�lenc�ve�nes�évek�be�li�ci�vil�ku�ta�tá�so�kat�két�nagy�cso�port�ba�so�rol�ja:
egy�részt�a�köz�gaz�da�sá�gi�meg�kö�ze�lí�té�sű,�az�ál�la�mi�és�pi�a�ci�mel�lett�meg�je�le�nő�har�ma�dik,�non-
profit�szek�tor�ként�de�fi�ni�ált�meg�kö�ze�lí�té�sek�re�–�sa�la�mon,�Weisbrod,�hansmann,�Ben�ner�–
gui�né�ze�tei�–��más�részt�a�pol�gá�ri�tár�sa�da�lom�egé�szé�nek�új�ra�gon�do�lá�sát�in�terp�re�tá�ló�né�ze�tek�re
–� Jean�cohen,�And�rew�Arato,� Jürgen�habermas,�Michael�Walzer,� John�keane,�charles
Taylor,�Lambert�zuidervaart�(klamer�–�zuidhof�2000:�181-182).�

John�keane�A�ci�vil�tár�sa�da�lom�(1998)�cí�mű�köny�vé�ben�há�rom�cso�port�ba�so�rol�ja�a�ci�vil
tár�sa�da�lom� meg�kö�ze�lí�té�se�it.� Az� el�ső� cso�port�ba� az� em�pi�ri�kus-ana�li�ti�kus� ér�tel�me�zé�sek
tar�toz�nak� le�író�ér�tel�me�zé�sek�tar�toz�nak,�me�lyek�mint�az�össze�tett� tár�sa�da�lom�–politikai
va�ló�ság�ide�ál�tí�pu�sát�mu�tat�ják�be.�Ezek�kel�szem�ben�a�má�so�dik�cso�port�a�ci�vil�tár�sa�da�lom
po�li�ti�kai�startégiaként,�ak�ció�terv�ként�va�ló�ér�tel�me�zé�se�it�fog�ja�össze,�mely�leg�in�kább�a�ci�vil
tár�sa�da�lom�és�az�ál�lam�kü�lön�bö�ző�sé�ge�i�re�fó�ku�szál�nak.�A�har�ma�dik�irány�zat�ba�tar�to�zók�a
ci�vil� tár�sa�da�lom�nak�a�de�mok�rá�ci�á�ban�be�töl�tött� sze�re�pét�vizs�gál�ják,�a�ci�vil� tár�sa�dal�mat
er�köl�csi�fel�sőbb�ren�dű�ség�gel�ren�del�ke�ző�„adott�jó�nak”�te�kin�ti�(keane�2004:�38-48).

Jürgen�habermas,�1929-ben�ham�burg�ban�szü�le�tett�gon�dol�ko�dó�sze�rint�a�ci�vil�tár�sa�da�lom
a�kom�mu�ni�ká�ció,�a�kom�mu�ni�ká�ci�ós�cse�lek�vés�és�ér�vé�nyes�ség�vi�lá�ga,�mely�ben�a�tár�sa�dal�mi
pár�be�széd� te�remt�he�ti� meg� a� vé�le�mény�cse�rén� ala�pu�ló� tár�sa�dal�mi� kon�szen�zust� (habermas
1987,�vol�2�137-145).�A�kon�szen�zus�ki�ala�kí�tá�sá�hoz�szük�sé�ges�nyil�vá�nos�dis�kur�zust a�glo�bá�lis
vi�lág�ban�a�tár�sa�dal�mi�moz�gal�mak�nak�nem�zet�kö�zi�vé�szé�le�sí�té�sé�vel�a�szo�li�da�ri�tás�meg�te�rem�té�-
sé�vel�le�het�ne�el�ér�ni.�

Arato�és�cohen�szük�sé�ges�nek� tart�ja�a�ci�vil� tár�sa�da�lom�fo�gal�má�nak�meg�újí�tá�sát,�mely
sze�rin�tük� a� tár�sa�dal�mi�moz�gal�mak� sok�szí�nű�sé�ge� ál�tal� a� nyil�vá�nos�ság� le�he�tő�sé�ge.� (Arato-
cohen:�1992).�keane�szin�tén�ar�ra�hív�ja�fel�a�fi�gyel�met,�hogy�„a�ci�vil�tár�sa�da�lom�ki�fe�je�zés�a
sok�fé�le�ség�jel�ző�je”�(keane�2004:�52).

Azt� a� sa�já�tos� je�len�sé�get,� azt� a� csa�ló�dást,� ami�kö�zép-ke�let-Eu�ró�pát� az�új� év�ez�red
kü�szö�bén�jel�le�mez�te,�Miszlivetz�Fe�renc�il�let�ve�Jensen�fo�gal�maz�ta�meg.�A�szer�ző�pá�ros�sze�rint
1989�után�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�fo�gal�ma�misz�ti�fi�ká�ló�dott,�túl�zott�el�vá�rá�sok�hoz�volt�köt�he�tő,
me�lyet�csa�ló�dá�sok�kö�vet�tek.�A�ci�vil�tár�sa�da�lom�e�tér�ség�ben�me�ta�mor�fó�zi�son�ment�ke�resz�tül,

A�civiL�TársAdALoM�És�pEdAgógiAi�AspEkTusAi 15



rész�ben�el�tűnt,�rész�ben�párt�tá�ala�kult,�rész�ben�„anya�gi�lag�vagy�po�li�ti�ka�i�lag pros�ti�tu�á�ló�dott”.
Az�élet�ben�ma�radt�szer�ve�ze�tek�a�lé�tért�küz�de�nek,�mi�köz�ben�a�ke�let-eu�ró�pai�tár�sa�da�lom
ci�vi�li�zá�ló�dás�he�lyett�in�kább�ato�mi�zá�ló�dik,�új�ra�a�bi�zal�mat�lan�ság�jel�lem�zi.�ugyan�ak�kor�az
eu�ró�pai�ci�vil�tár�sa�da�lom�prog�ram�ja�nem�utó�pisz�ti�kus.�A�fo�ga�lom�mal�szem�ben�egy�olyan�meg�-
kö�ze�lí�tés�mel�lett�ér�vel,�amely�a�ci�vil�tár�sa�dal�mat�egy�vá�gyott�do�log�me�ta�fo�rá�ja�ként�ér�tel�-
me�zi�(Miszlivetz�1999:�178-193,�Jensen-Miszlivetz�2003:�82).

2001-2002-ben� át�fo�gó� „nonprofit� szek�tor�Ana�lí�zis”� ké�szült,�mely� be�mu�tat�ta� a� ci�vil
szer�ve�ze�tek� jo�gi�kör�nye�ze�tét�Ma�gya�ror�szá�gon�(Bí�ró�2002).�A�ci�vil� tár�sa�da�lom�fo�gal�mi
jel�lem�ző�it�a�vizs�gá�lat�négy�pont�ban�fog�lal�ja�össze,�me�lye�ket�a�de�fi�ní�ci�ós�vi�ták�okán�szó�sze�-
rint�idé�zünk:
1. A�ci�vil�tár�sa�da�lom�sze�mély-�és�szer�ve�zet�egye�sü�lé�sek,�va�la�mint�önál�ló�szer�ve�ze�tek�há�ló�za�ta,

amely�lét�re�jöt�te�és�mű�kö�dé�se�sa�já�tos�sza�bá�lyai�sze�rint�kü�lön�bö�zik�a�tár�sa�da�lom�töb�bi
in�téz�mény�rend�sze�ré�től.�

2. nem�egyen�lő�sem�az�ál�lam�mal,�sem�a�ma�gán�szfé�rá�val,�bár�kap�cso�ló�dá�sai�mind�ket�tő�höz
köz�vet�le�nek�és�szer�ve�sek.�

3. Lé�te�zé�sé�nek�el�vi�alap�ja�it�az�em�be�ri-ál�lam�pol�gá�ri� jo�gok�ér�vé�nye�sü�lé�se,�a�jog�ál�la�mi�ság,�az
érdekpluralizáció�je�len�ti.

4. A�ci�vil�tár�sa�da�lom�ren�del�te�té�se,�hogy�az�ál�ta�la�biz�to�sí�tott�nyil�vá�nos�ság�és�ér�dek�ar�ti�ku�lá�ció
út�ján� szem�be�sít�se� az� ál�la�mi� aka�ra�tot� az� ál�ta�la� kép�vi�selt� ér�té�kek�kel,� tö�rek�vé�sek�kel� és
gya�kor�lat�tal.�(En�nek�leg�fon�to�sabb�esz�kö�ze�“kö�zös�sé�gi�rész�vé�tel”,�amely�nek�tar�tal�mát�az
eu�ró�pai�jog�te�rü�le�ten�az�Aarhusi�Egyez�mény�már�igen�rész�le�te�sen�ki�dol�goz�ta. há�rom�pil�lé�re
az� in�for�má�ci�ó�hoz�va�ló� jog,�a�be�le�szó�lá�si� jog�és�a� jog�or�vos�la�ti� jog.�A�há�rom�pil�lért�a
rész�vé�tel�re�ké�pe�sí�tés�in�téz�mé�nyi�és�in�téz�ke�dé�si�rend�sze�re�egé�szí�ti�ki.
A�ku�ta�tás�ki�tér�ar�ra,�hogy�a�globalizációs�fo�lya�ma�tok�kal�pár�hu�za�mo�san�az�Eu�ró�pai�unió

do�ku�men�tu�mai�újabb�as�pek�tu�so�kat�vet�nek�fel�a�ci�vil� tár�sa�da�lom�fo�gal�mát� il�le�tő�en.�Az
Eu�ró�pai�Bi�zott�ság�ál�tal�ki�adott�Fe�hér�könyv�(Ek�c�329)�ér�tel�me�zé�se�ma�gá�ban�fog�lal�ja�az
ún.�„szo�ci�á�lis�part�ne�re�ket”,�az�az�a� szak�szer�ve�ze�tek�és�a�mun�ka�adók� szer�ve�ze�te�it,� a�nem
kor�mány�za�ti� szer�ve�ze�tek,� a� szak�mai,� a�ka�ri�ta�tív� és� a�bá�zis�szer�ve�ze�tek,� az� ál�lam�pol�gá�ro�kat
a�he�lyi�élet�be�be�kap�cso�ló�szer�ve�ze�tek,�il�let�ve,�spe�ci�fi�kus�hoz�zá�já�ru�lás�sal,�az�egy�há�zak�és�a
val�lá�si�kö�zös�sé�ge�ket.�

Az�Eu�ró�pai�unió�gaz�da�sá�gi�és�szo�ci�á�lis�Bi�zott�sá�ga�A�szer�ve�zett�ci�vil�tár�sa�da�lom�sze�re�pe
és�hoz�zá�já�ru�lá�sa�az�eu�ró�pai�konst�ruk�ci�ó�hoz�cím�mel�1999.�szep�tem�ber�22-én�el�fo�ga�dott ál�lás�-
fog�la�lá�sá�ban�a�kö�vet�ke�ző�de�fi�ní�ci�ót�ad�ja�:�„a�ci�vil�tár�sa�da�lom�olyan�tár�sa�dal�mi�szfé�ra,�amely
re�la�tí�ve�füg�get�len�az�ál�lam�tól�és�amely�nem�me�rül�ki�a�pi�ac�sza�bá�lya�i�ban. A�ci�vil� tár�sa�da�lom
olyan�el�vek�re�tá�masz�ko�dik,�mint�az�au�to�nó�mia,�a�plu�ra�liz�mus,�a�szubszidiaritás,�a�szo�li�da�-
ri�tás�és�a�fe�le�lős�ség.�Ez�egy�olyan�kom�mu�ni�ká�ci�ós�szfé�ra,�ame�lyen be�lül�fej�lőd�het�a�pol�gá�rok
szenzibilizálása,� amely� de�mok�ra�ti�kus� rész�vé�tel�hez� ve�zet�het.�kom�mu�ni�kál�ni� és� szo�li�dá�ri�san
cse�le�ked�ni�csak�in�di�vi�duu�mok�cso�port�já�ban�le�het.”�(in�Bí�ró�2002:1).

Az�Eu�ró�pai�unió�in�téz�mé�nyi�köz�pon�tú�meg�kö�ze�lí�tést�fo�gal�maz�meg�a�ci�vil�tár�sa�da�lom
ér�tel�me�zé�se�kor.� A� no�szA� ku�ta�tás� ugyan�ak�kor� a� civicus�World� Alliance� for� ci�ti�zen
participation�ne�vű�vi�lág�szer�ve�zet�(nem�az�Eu�in�téz�mé�nye�i�ben)�el�ter�jedt�definiciójára�is�fel�-
hív�ja�a�fi�gyel�met,�mely�sze�rint�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�nak�nem�csak�a�szer�ve�zett�for�mák�a�ré�szei,
ha�nem�az�ál�lam�pol�gár�ok�ak�tív�ön�szer�ve�ző�dé�sé�nek�bár�mi�lyen�for�má�ja�–�pl.�a�tün�te�té�sek,
boj�kot�tok�és�ha�son�ló�moz�gal�mi�te�vé�keny�sé�gek�is.�„A�ci�vil�szer�ve�ze�tek�és�moz�gal�mak
al�kot�ják�ma�gát� a� ci�vil� tár�sa�dal�mat,� amely� te�hát�mind�azon� szer�ve�ze�ti� és� te�vé�keny�sé�gi
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struk�tú�rák�nak�az�összes�sé�ge,�me�lyek�nek�tag�jai�vi�tán�és�kon�szen�zu�son�ala�pu�ló�de�mok�ra�ti�kus
el�já�rás�ré�vén�a�köz�ér�de�ket�szol�gál�ják,�ugyan�ak�kor�a�mediátor�sze�re�pét�töl�tik�be�az
ál�la�mi/köz�ha�tal�mi�szer�vek�és�az�ál�lam�pol�gár�ok�kö�zött.”�(Bí�ró�2002:2).

A� ci�vil� tár�sa�da�lom� fo�gal�mi� vál�to�zá�sá�ban� egy�re� hang�sú�lyos�sá� vá�lik� az� egyen�lő�ség,�
a�jog�és�az�ak�ti�vi�tás�fo�ga�lom�kö�re.�Az�az�ak�ti�vi�tás,�mely�cse�lek�vés�sé�for�mál�ha�tó,�mely�a�nap�-
ja�ink�ra már�glo�bá�lis�sá�szé�le�se�dett�kap�cso�la�tok�ré�vén�há�ló�ként�je�le�nik�meg�a�pol�gá�rok�kö�zött.
Mi�e�lőtt�ezt�a�há�lót�és�mű�kö�dé�sét,�a�tár�sa�dal�mi�tő�két�meg�vizs�gál�nánk,�rö�vid�ki�té�rőt�te�szünk�a
pol�gár�meg�ha�tá�ro�zá�sá�ra,�míg� a� ci�vil� tár�sa�da�lom� inf�rast�ruk�tú�rá�já�nak� te�kint�he�tő� nonprofit
szer�ve�ze�tek�nem�zet�kö�zi�és�ha�zai�is�mér�ve�it�a�ne�gye�dik�fe�je�zet�ben�rész�le�tez�zük.�

2.2.�A�pol�gár,�az�ál�lam�pol�gár,�az�uni�ós�pol�gár

A�ci�vil�tár�sa�da�lom�moz�ga�tó�ru�gó�ja�a�kö�zös�sé�gi�nor�mák�és�ér�té�kek�sze�rint�cse�lek�vő�egyén,�az
(állam)polgár.�A�pol�gár�ér�ték�rend�je�a�kor�tár�sa�dal�mi�ér�ték�rend�jé�nek�meg�fe�le�lő�en vál�to�zott,
utal�tunk�az�óko�ri�gö�rög�de�mok�rá�cia�pol�gá�ra�i�ra,�a�Marx�ál�tal�citoyenként�vagy�bur�zso�á�ként
be�mu�ta�tott�tár�sa�dal�mi�cso�por�tok�ra,�il�let�ve�a�vá�lasz�tó�jog,�va�la�mint�az�egyéb�„ki�vált�sá�gok”�és
kö�te�les�sé�gek�ket�tős�sé�gét�ki�küz�dő�ál�lam�pol�gár�ok�ra.�A�ha�gyo�má�nyos�ér�tel�me�zé�sek�sze�rint�a
pol�gár� a� nem�zet�ál�lam� tag�ja,� ál�lam�pol�gár.� A� mo�dern�ko�ri� ér�tel�me�zé�sek�ben� a� pol�gár�ság
alap�já�ul�T.�h.�Marshall� 1950-ben�meg�je�lent�Citizenship (pol�gár�ság)� cí�mű�mun�ká�ja
szol�gál,�mely�ben�Marshall� a�pol�gá�ri� lét�há�rom�ele�mét�ha�tá�roz�za�meg,�ezek:�a ci vil
tár sa dal mi, a po li ti kai és a tár sa dal mi lét. A�há�rom�elem�ad�ta a�ké�sőb�bi�ér�tel�me�zé�sek�alap�ját,
me�lyek�sze�rint�az�ál�lam�pol�gár�ság�je�len�té�se�ma�gá�ban�fog�lal�ja�a�tár�sa�dal�mi,�vagy�nem�zet�ál�la�mi
tag�ság,�il�let�ve�a�jo�gok�és�kö�te�les�sé�gek�együt�te�sét�(csefkó-horváth�1999,�Bozóki�1999�és
má�sok).

Az�Eu�ró�pa�Ta�nács�„A�de�mok�ra�ti�kus�ál�lam�pol�gár�ság�ra�kép�zés”�pro�jekt�ke�re�té�ben�aján�lást
fo�gal�maz�tak�meg�a�kép�vi�se�lők�az�ál�lam�pol�gár�ság�meg�ha�tá�ro�zá�sá�ra.�E�sze�rint�az�ál�lam�pol�-
gár�ság�szű�kebb�ér�te�lem�ben�az�egyén�nek�a�po�li�ti�kai�ke�re�tek�ben�va�ló�in�teg�rá�ci�ó�já�ra�és�a�pol�-
gá�rok�nak�a�jog�in�téz�mé�nye�i�ben�va�ló�rész�vé�te�lé�re�vo�nat�ko�zik.�Az�ál�lam�né�ző�pont�já�ból�az
ál�lam�pol�gár�ság�lo�ja�li�tást,�rész�vé�telt�és�a�tár�sa�da�lom�mint�egész�hasz�ná�nak�szol�gá�la�tát�je�len�ti.
Az�egyén�né�ző�pont�já�ból�az�ál�lam�pol�gár�ság�a�sza�bad�sá�got,�a�füg�get�len�sé�get�és�a�ha�ta�lom
po�li�ti�kai� el�len�őr�zé�sét� je�len�ti.� Az� ál�lam�pol�gár�ság�nak� ez� a� két� el�vá�laszt�ha�tat�lan� ol�da�la
(council�of�Europe�1996:�15).

Több�uni�ós�ku�ta�tás� fog�lal�ko�zott�az�el�múlt�év�ti�zed�ben�az�ál�lam�pol�gár�ság,�az�ak�tív
ál�lam�pol�gár�ság�ra� ne�ve�lés� kér�dés�kö�ré�vel,� kü�lö�nö�sen� a� vá�lasz�tá�so�kon� meg�mu�tat�ko�zó
tár�sa�dal�mi� rész�vé�tel� csök�ke�né�se�okán,�mely� egy� a�de�mok�rá�ci�á�ra� épü�lő� ál�la�mok�ban
de�mok�ra�ti�kus� de�fi�ci�tet� ered�mé�nyez.� A� ha�zánk� kép�vi�se�lő�it� is�ma�gá�ban� fog�la�ló� re-etgace
2004.�évi�je�len�té�se�sze�rint�a�leg�több�mai�el�mé�le�ti�és�gya�kor�la�ti�ér�tel�me�zés�az�ál�lam�pol�gár�ság
fo�gal�mát�öt� té�nye�ző�össze�füg�gé�sé�ben�fo�gal�maz�za�meg,�mely�sze�rint�az�ál�lam�pol�gár�ság
ál�ta�lá�nos�ér�te�lem�be�vé�ve�a jo gok, a kö te le zett sé gek, a rész vé tel és az iden ti tás együt te sét
je len ti. (re-etgace�2004:�19).�A�meg�ne�ve�zett�öt�té�nye�ző:
– A cso port iden ti tás, az�az�egy�adott�kö�zös�ség�hez�-�a�nem�zet�ál�lam�hoz,�a�nem�zet�hez,�az

et�ni�kum�hoz�vagy�egyéb�cso�port�hoz�va�ló�tar�to�zás,�mely�alap�ve�tő�ér�té�ket�je�lent.
– Jo gok és fel ha tal ma zá sok, me�lyek�az�em�be�ri�sza�bad�ság�és�a�tár�sa�dal�mi,�po�li�ti�kai�rész�vé�-

tel�al�kot�má�nyos�ga�ran�ci�ái.
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– Fe le lős sé gek és kö te le zett sé gek, a�tör�vé�nyek�be�tar�tá�sa,�adó�fi�ze�tés,�má�sok�jo�ga�i�nak�tisz�te�-
let�ben�tar�tá�sa,�egye�bek.

– Rész vé tel a köz élet ben, a� de�mok�rá�cia� gya�kor�lá�sa,� a� dön�tés� és� cse�lek�vés� a� kö�zös�sé�gi
ügyek�ben.

– kö�zös�ér�té�kek.
A�ci�vil�cse�lek�vé�sek�hez�az�szük�sé�ges,�hogy�tu�da�tá�ban�le�gyünk�és�él�jünk�ezen�té�nye�zők

mind�egyi�ké�vel,�ak�tív�ál�lam�pol�gár�ként�lé�tez�zünk.�
Az�Eu�ró�pai�unió�lét�re�jöt�té�vel�új�fo�ga�lom�ala�kult�ki,�még�pe�dig�az�„uni ós pol gár” fo�gal�ma,

me�lyet�az�1992-ben�el�fo�ga�dott�Maastrichti�szer�ző�dés�al�ko�tott�meg�(Ek�szer�ző�dés�má�so�dik
rész,�17-22.�cikk).�Az�uni�ós�pol�gár�ság�(itt�az�ál�lam�pol�gár�ki�fe�je�zés�már�nem�is�hasz�nál�ha�tó!)
ki�egé�szí�ti�tag�ál�la�mi�ál�lam�pol�gár�sá�got,�de�nem�he�lyet�te�sí�ti.�A�szer�ző�dés�a�tag�ál�lam�ok�pol�-
gá�ra�i�nak�jo�go�kat�ad�és�kö�te�le�zett�sé�ge�ket�tar�tal�maz,�me�lyek:
– a�mo�bi�li�tás,�az�az�a�moz�gás�sza�bad�sá�ga,�ami�vel�egyút�tal�tar�tóz�ko�dá�si�jog�jár�a�tag�ál�lam�ok

te�rü�le�tén,
– vá�lasz�tó-�és�vá�laszt�ha�tó�sá�gi� jog�az�Eu�ró�pai�par�la�ment�és�a�he�lyi�ön�kor�mány�zat

vá�lasz�tá�sa�kor�a�tar�tóz�ko�dás�tag�ál�la�má�ban,
– jog�a�dip�lo�má�ci�ai�és�kon�zu�li�vé�de�lem�re,
– pe�tí�ci�ós�jog�az�Eu�ró�pai�par�la�ment�hez,
– és�az�ombudsmanhoz�for�du�lás�jo�ga.�(www.ec.europa.eu).

Az� uni�ós� ta�nács�ko�zá�so�kon�meg�fo�gal�ma�zott� do�ku�men�tu�mok� szor�gal�maz�zák� egyé�nek,�
a�pol�gá�rok�kö�zöt�ti�mi�nél�szé�le�sebb�kö�rű�együtt�mű�kö�dést,�a�kö�zös�sé�gek�össze�tar�to�zá�sát,�a
tag�ál�lam�ok�kö�zöt�ti�mo�bi�li�tást.�Mert�a�kap�cso�la�ti�há�lók�szö�ve�vé�nyes�rend�sze�re�se�gí�ti
az� in�for�má�ció�cse�rét,� erő�sí�ti� az� eu�ró�pai� iden�ti�tást,� ösz�tön�zi� a� gaz�da�sá�gi� kap�cso�la�to�kat.
Má�ra�ugyan�is�ténnyé�vált,�hogy�a�de�mok�ra�ti�kus�in�téz�mény�rend�szer�mű�köd�te�té�se�mel�lett
a�tár�sa�dal�mi�tő�ke�ki�hat�a�gaz�da�sá�gi�tő�ke�fo�lya�ma�tok�ra�is.�

2.3.�A�tár�sa�dal�mi�tő�ke�–�a�tő�ké�vé�kon�ver�tál�ha�tó�kap�cso�la�tok

A�köz�gaz�da�ság�tan�a� ja�vak� ter�me�lé�sé�re,�el�osz�tá�sá�ra,� cse�ré�jé�re,� fo�gyasz�tá�sá�ra�össz�pon�to�sí�tó
tár�sa�da�lom�tu�do�mány,�mely�–�egye�bek�mel�lett�– a�gaz�da�ság�erő�for�rá�sa�it,�a�ter�me�lé�si�té�nye�ző�ket
vizs�gál�ja.�A�gaz�dál�ko�dó�te�vé�keny�ség�bi�zo�nyos�ja�vak�fel�hasz�ná�lá�sá�val�más�hasz�nos�ja�vak�lét�re�-
ho�zá�sá�ra�irá�nyul.�A�gaz�da�ság�erő�for�rá�sa�it,�a�ter�me�lé�si�té�nye�zők�cso�por�to�sí�tá�sa�kor a�mun�kát,�a
ter�mé�sze�ti� té�nye�ző�ket,�a�vál�lal�ko�zót,� il�let�ve�a� tő�ke�ja�va�kat� szo�kás�em�lí�te�ni.�A� tő�ke�ja�vak
pe�dig�olyan�– em�be�ri�te�vé�keny�ség�ál�tal�lét�re�ho�zott�ja�vak�–�ame�lyek�in�put�ként�szol�gál�nak�a
to�váb�bi� ter�me�lő�te�vé�keny�sé�gek� szá�má�ra� (koppányi-petro-vági� 1992).� szem�lé�let�mód�be�li
vál�to�zást�ho�zott� a�het�ve�nes�évek�köz�gaz�da�ság�tan�ára�Theodore�W.�schultz�köz�gaz�dász
gon�do�la�ta,�aki�ki�ter�jesz�tet�te�a�tő�ke�fo�gal�mát�a Be ru há zás az em be ri tő ké be cí�mű�mun�ká�já�ban,
be�ve�zet�ve�a�human capital, az em be ri tő ke ki�fe�je�zést.�schultz�el�ső�sor�ban�a�fej�lő�dő�or�szá�gok
me�ző�gaz�da�sá�gi�és�ipa�ri�ter�me�lé�sét�vizs�gál�ta,�nagy�je�len�tő�sé�get�tu�laj�do�nít�va a�szak�kép�zés�nek,�az
ok�ta�tás�nak�és�a�tu�do�má�nyos�ku�ta�tás�nak�(schultz�1983).1
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Az�em�be�ri�erő�for�rás�sal�kap�cso�la�tos�köz�gaz�da�sá�gi�el�mé�le�tek�–�me�lyek�re�a�kö�vet�ke�ző
fe�je�zet�ben�vissza�té�rünk�–�ki�ter�jesz�tet�ték�a�tő�ke�fo�gal�mát�és�elő�se�gí�tet�ték�a�szo�ci�o�ló�gi�ai
ol�dal�ról�a tár sa dal mi és a kul tu rá lis tő kemeg�fo�gal�ma�zá�sát.�köz�gaz�da�ság�ta�ni�meg�kö�ze�lí�tés�ben
a�tár�sa�dal�mi�tő�ke�az�egyik�ter�me�lé�si�té�nye�ző,�mely�nek�az�a�sa�já�tos�sá�ga,�hogy�gaz�da�sá�gi
te�vé�keny�ség�ered�mé�nye�kép�pen�jön�lét�re,�és�erő�for�rá�sul�szol�gál�hat�a�ter�me�lés�hez. A�tár�sa�dal�mi
tő�ke� je�len�tő�sé�gét� a� té�ma� klasszi�ku�sai:� granovetter,� coleman,� Bourdieu,� putnam� és
Fukuyama�írá�sa�in�ke�resz�tül�fog�lal�juk�össze.

A� hat�va�nas� évek� vé�gén� a�har�vard�Egye�te�men�Mark�granovetter� a�mun�ka�erő�pi�a�cot
vizs�gál�va� az� ér�de�kel�te,� hogy� az� em�be�rek�ho�gyan� ta�lál�nak�ma�guk�nak� ál�lást.� Fel�mé�ré�se
sze�rint�nem�a�kö�ze�li�ro�ko�nok�és�ba�rá�tok�ad�ják�a�leg�jobb�ja�vas�la�to�kat,�ha�nem�a�tá�vo�li
is�me�rő�sök,�akik�kel�rit�kább�a� ta�lál�ko�zás,�gyen�gébb�a�kö�tő�dés.�Azt� is�mer�te� fel,�hogy�a
csa�lád�tag�ok,�kö�ze�li�ba�rá�tok�szűk�kör�ben�mo�zog�nak,�ez�ál�tal�ne�he�zí�tik�az�in�for�má�ció�cse�ré�jét. A
kül�ső�kap�cso�la�tok�vi�szont�sok�új�kap�cso�la�tok�kal�szé�le�sí�tik�az�in�for�má�ci�ós�há�lót.�Te�hát�a
tár�sa�dal�mi�ko�hé�zi�ót,�a�vál�to�zást�a�gyen�ge�kap�cso�la�tok�sű�rű�sé�ge�erő�sí�ti,�a�mo�bi�li�tást�ez
se�gí�ti�elő.�Az�erős�kö�té�sek�vi�szont�a�min�den�nap�ok�ban�je�len�te�nek�tá�mo�ga�tást�(granovetter
1988).�Granovetter The Strength of Weak Ties (A gyen ge kö té sek ere je 1991) cí�mű�ta�nul�má�nyát
1973-ban�pub�li�kál�ta�az�American� Jo�ur�nal�of�sociology� fo�lyó�irat�ban,� el�mé�le�te�az�óta�a
köz�gaz�da�ság�tan�alap�ja�i�vá�vált.�

Egy�má�sik�ame�ri�kai�szo�ci�o�ló�gus�James�s.�coleman�a�hát�rá�nyos�tár�sa�dal�mi�cso�por�tok
is�ko�lai�pá�lya�fu�tá�sá�nak�vizs�gá�la�ta�so�rán�fi�gyel�te�meg,�hogy�a�szü�lők�is�ko�lá�zott�sá�ga,�fog�lal�ko�zá�sa,
a�tár�sa�da�lom�ban�be�töl�tött�sze�re�pe�és�kap�cso�lat�rend�sze�re�ki�hat�a�gyer�me�kük�is�ko�la�vá�lasz�tás�ra�és
pá�lya�fu�tás�ára,�de�ha�tás�sal�van�az�is�ko�la�éle�té�re�is,�hi�szen�a�szü�lők�kö�zös�ség�ben be�töl�tött�sze�rep�re,
az�is�ko�lai-szü�lői�mun�ka�kö�zös�ség,�az�is�ko�lát�öve�ző�te�vé�keny�sé�ge�ken�va�ló a�rész�vé�te�len�ke�resz�tü�li
ak�ti�vi�tás�meg�ha�tá�roz�za�az�is�ko�la�ered�mé�nyes�sé�gét�is�(coleman�1986,�1994).�Ez�zel�a�kér�dés�-
kör�rel�fog�lal�ko�zott�a�fran�cia�szo�ci�o�ló�gus�is�Bourdieu�A�tár�sa�dal�mi�egyen�lőt�len�sé�gek�új�ra�ter�me�-
lő�dé�se� (1978)� mun�ká�já�ban,� mely� szá�mos� to�váb�bi� elem�zést� ered�mé�nye�zett� (Loury� 1987,
Andorka�1998,�hankiss�2002,�Blaskó�2002,�és�má�sok).

coleman�le�ír�ja�a�tár�sa�dal�mi�cse�lek�vés,�a�tár�sa�dal�mi�be�ágya�zott�ság�el�vét�(1986)�ki�emel�ve
azt,�hogy�a�tár�sa�dal�mi�cse�lek�vést�a�kö�zös�sé�gi�nor�mák,�a�sza�bály�rend�sze�rek�is�be�fo�lyá�sol�ják,
nem�csak�az�egyén.�A�szo�ci�o�ló�gus�sze�rint�a�tár�sa�dal�mi�tő�ke�az�em�be�ri�cso�port�ban�mű�kö�dik,
vagy� cso�por�tok� (szer�ve�ze�tek)� kö�zött.�A tár sa dal mi tő ke ka pocs, mely�meg�könnyí�ti� a
cso�por�ton�be�lü�li�cse�lek�vést.�nem�kéz�zel�fog�ha�tó�do�log,�mert�ere�je�a cse lek vők kö zöt ti
há ló ban rej�lik�és�a�köl�csö�nös�sé�gi�elv�mű�köd�te�ti.�A�tár�sa�dal�mi�tő�ke�hi�e�rar�chi�ku�san� is
mű�köd�het,� alá-� és� fö�lé�ren�delt�sé�gi� vi�szo�nyok�ban,� ek�kor� a� ha�tal�mi� vi�szony�ban� lé�vőt
erő�sít�he�ti.�A�tár�sa�dal�mi�tő�ke�köz�jó�szág�is,�ez�kü�lö�nö�sen�ak�kor�nyil�vá�nul�meg,�ami�kor�ci�vil
há�ló�za�tok�mű�köd�te�tik,�elő�se�gít�ve�az�in�for�má�ció�cse�rét.

pierre�Bourdieu�sze�rint�a�tő�ke�anya�gi�vagy�el�sa�já�tí�tott�for�má�ban�fel�hal�mo�zott�mun�ka,
mely�fel�hal�mo�zás�so�rán�idő�re,�be�fek�te�tés�re�van�szük�ség,�ezért�a�lát�szó�lag�meg�vá�sá�rol�ha�tat�lan
dol�gok�nak�is�meg�van�a�ma�guk�ára.��A�tő�ke�ter�mel�het�pro�fi�tot,�de�új�ra�ter�mel�he�ti�sa�ját�ma�gát
is.�A�fran�cia�szo�ci�o�ló�gus�sze�rint�a�tő�ké�nek�kü�lön�bö�ző�faj�tái�lé�tez�nek,�ezek�ha�tá�roz�zák meg�az
egyén�he�lyét�a�tár�sa�da�lom�ban:
– a gaz da sá gi (anya gi) tő ke, mely�köz�vet�le�nül�pénz�zé�vált�ha�tó�és�a� tu�laj�don�jog�ban

in�téz�mé�nye�se�dik
– kul tu rá lis tő ke, ami�gaz�da�sá�gi�tő�ké�vé�kon�ver�tál�ha�tó�és�több�nyi�re�az�is�ko�lai�vég�zett�sé�-

gek�ben�nyil�vá�nul�meg
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– a tár sa dal mi (szo ci á lis) tő ke, mely�gaz�da�sá�gi�tő�ké�vé�ala�kít�ha�tó�és�ne�me�si�vagy�egyéb�cí�-
mek�ben,�ran�gok�ban�in�téz�mé�nye�se�dik.
A kul tu rá lis tő ke kap�csán�fo�gal�maz�za�meg,�hogy�az�is�ko�lai�si�ke�rek�nem�fel�tét�len�ve�lünk

szü�le�tett�tu�laj�don�sá�gok�nak�kö�szön�he�tő�ek,�ha�nem�a�kü�lön�bö�ző�tár�sa�dal�mi�cso�por�tok�ál�tal
bir�to�kolt� kul�tu�rá�lis� tő�ké�re� ve�zet�he�tő�ek� vissza.� A� kul�tu�rá�lis� tő�ke� ön�tu�dat�la�nul,� rej�tett
mó�don�át�örök�lő�dik�a�csa�lád�ban.

A�kul�tu�rá�lis�tő�ke�há�rom�for�má�ban�lé�tez�het:
– Inkorporált (ben�ső�vé�tett)�for�má�ban,�mely�hosszú�fo�lya�mat�és�sze�mé�lyes�be�ru�há�zá�sok

(le�mon�dá�sok,� ál�do�za�tok)� ered�mé�nye�kép�pen� el�sa�já�tí�tott� tu�dás,� vi�sel�ke�dés�mód,
mag�tar�tás�for�ma.

– Objektivált (tár�gyi�a�sult)� ál�la�pot�ban,� kul�tu�rá�lis� ja�vak,� ké�pek,� köny�vek,� esz�kö�zök
for�má�já�ban,� te�hát�„anya�gi�hor�do�zók”�ré�vén�ad�ha�tó�át,�de�hasz�ná�la�tá�hoz�inkorporált
kul�tu�rá�lis�tő�ké�re�van�szük�ség.�A�tár�gyi�a�sult�kul�tu�rá�lis�ja�vak�fel�té�te�le�zik�a�gaz�da�sá�gi
tő�két�és�a�szim�bo�li�kus�el�sa�já�tí�tás�hoz�szük�sé�ges�kul�tu�rá�lis�tő�két�is.

– In téz mé nye sült for�má�ban,� is�ko�lai� bi�zo�nyít�vá�nyok�objektiválása� ré�vén,�mely�nél� az
is�ko�lai� ti�tu�lus�egy�faj�ta�ga�ran�cia,�a�kul�tu�rá�lis�kom�pe�ten�cia�bi�zo�nyí�té�ka,� füg�get�len�a
hor�do�zó�sze�mé�lyé�től�és�at�tól�a�tő�ké�től�is,�ami�vel�tény�le�ge�sen�ren�del�ke�zik,�hi�szen�a�ti�tu�lus
vi�se�lői�össze�ha�son�lít�ha�tók�és�fel�cse�rél�he�tők.�Meg�szer�zé�sé�hez�gaz�da�sá�gi�tő�ke�szük�sé�ges,
de� egyút�tal�meg� is� ha�tá�roz�za� azt,�mert� az� egyén�mun�ka�erő-pi�a�ci� ér�té�ket� nö�ve�li.
vál�tó�ár�fo�lyam�ként�is�meg�je�le�nik�a�kul�tu�rá�lis�és�a�gaz�da�sá�gi�tő�ke,�mert�az�ok�ta�tás�tö�me�-
ge�se�dé�sé�vel�a�dip�lo�mák�inf�lá�ci�ó�ja�is�be�kö�vet�kez�het.

Bourdieu�a�tár sa dal mi tő két ak�tu�á�lis�erő�for�rás�ként�jel�lem�zi,�mely�a�köl�csö�nös�is�mert�ség
el�vén�mű�kö�dik,�és�fon�tos�ele�me�a�cso�port�hoz�tar�to�zás.�Az�egyén tár sa dal mi tő ké je függ�a
kap�cso�lat�há�ló�ki�ter�jedt�sé�gé�től,�erős�sé�gé�től�il�let�ve�bir�tok�ló�i�tól.�Függ�a�ta�gok�gaz�da�sá�gi és
kul�tu�rá�lis� tő�ké�jé�től.�A� tar�tós,�hasz�nos�kap�cso�la�tok� szem�pont�já�ból�nél�kü�löz�he�tet�le�nek az
in�téz�mé�nye�sí�té�si� rí�tu�sok,� me�lyek� a� be�ava�tott�ság� ér�zé�sét� erő�sí�tik� és� köl�csö�nös� el�is�-
mert�sé�get� fel�té�te�lez�nek.�A� tár�sa�dal�mi� tő�ke� tar�tós�sá�gá�hoz� szük�sé�ges�a�meg�erő�sí�té�se,� a
fo�lya�ma�tos�kap�cso�lat�tar�tás,�mely�idő�be�és�pénz�be�ke�rül,�és�bi�zo�nyos�ké�pes�sé�get�is�igé�nyel,
an�nak�fel�is�me�ré�sét,�hogy�ho�gyan�kell�ki�hasz�nál�ni�hasz�no�san�a�kap�cso�la�to�kat.�

A�cso�por�tok�ese�té�ben�de�le�gá�ló�dik�a�tő�ke,�a�kép�vi�se�lő�ke�zé�ben�össz�pon�to�sul�a�cso�port
tel�jes�tár�sa�dal�mi�tő�ké�je,�ezért�sza�bá�lyoz�ni�kell,�ki�jo�go�sult�er�re,�ki�ké�pes�a�cso�port�–�és�nem
csu�pán�a�sa�ját�–�ér�de�ke�it�kép�vi�sel�ni.�Más�rész�sok�szor�a�cso�por�tot�a�kép�vi�se�lő�vel�azo�no�sít�ják.
Bourdieu�sze�rint�a�tő�ke�faj�ták�kon�ver�tál�ha�tó�ak,�a�kul�tu�rá�lis�és�tár�sa�dal�mi�tő�ke�gaz�da�sá�gi
tő�ke�ré�vén�ér�he�tő�el,�az�át�ala�kí�tá�suk�a�mun�ka�és�az�idő�függ�vé�nye.�A�tő�kék�át�ala�kí�tá�sá�ban
és�ter�me�lé�sé�ben�az�ok�ta�tás�nak�je�len�tős�sze�re�pe�van�(Bourdieu�1997).

Más�ol�dal�ról�kö�ze�lí�ti�meg�a�té�mát�robert�d.�putnam.�A�tár�sa�dal�mi�tő�ke�fo�gal�má�nak�szé�les
kö�rű�el�ter�je�dé�se,�nép�sze�rű�vé�vá�lá�sa�nagy�részt�az�ame�ri�kai�po�li�to�ló�gus�1993-ban�írt�A pros pe rá ló
kö zös ség – A�tár�sa�dal�mi�tő�ke�és�a�köz�élet�cí�mű�ta�nul�má�nyá�nak�kö�szön�he�tő�(putnam,�1993).
putnam,�hume�pél�dá�za�tán�ke�resz�tül�be�mu�tat�ja,�hogy�a�föld�mű�ve�lők�a�ver�seny�és�irigy�ség
he�lyett�az�össze�fo�gás�sal�mi�lyen�elő�nyök�höz�jut�hat�ná�nak.�A�po�li�to�ló�gus�meg�fo�gal�ma�zá�sa sze�rint�a
fi�zi�kai�és�a�hu�mán�tő�ke�fo�gal�ma�i�val�ana�lóg�mó�don�(esz�kö�zök�és�kép�zés�az�egyé�ni�tel�je�sí�tő�ké�-
pes�ség�fo�ko�zá�sá�ra),�a�„tár�sa�dal�mi�tő�ke”�is�a�tár�sa�dal�mi�szer�ve�ző�dés�jel�lem�ző�i�re�utal�(pl.�há�ló�za�tok,
nor�mák� és� bi�za�lom,� ame�lyek� elő�se�gí�tik� a� kö�zös� ha�szon� ér�de�ké�ben� vég�zett� ko�or�di�ná�ci�ót� és
együtt�mű�kö�dést).�„A�tár�sa�dal�mi�tő�ke�fo�koz�za�a�fi�zi�kai�és�hu�mán�tő�ke�be�fek�te�té�sek�ha�té�kony�sá�gát
is”,�könnyí�ti�az�együtt�mű�kö�dést,�ez�a�tő�ke�a�köz�jó�egyik�faj�tá�ja�(putnam�1994).�olasz�or�szá�gi
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pél�dán�ke�resz�tül� azt�mu�tat�ja�be,�hogy�„az�ál�lam�pol�gá�ri� rész�vé�tel�nor�má�i�ban és�há�ló�za�ta�i�ban
meg�tes�te�sü�lő� tár�sa�dal�mi� tő�ke�a�gaz�da�sá�gi� fej�lő�dés� elő�fel�té�te�le,� csak�úgy,�mint� a�ha�té�kony
kor�mány�zá�sé.”�A�kö�zös�ség�pe�dig�ak�kor�ha�té�kony,�ha�nem�bi�zal�mat�la�nok�egy�más�hoz�az
em�be�rek,�mert�„a�bi�za�lom�meg�ola�joz�za�a�tár�sa�dal�mi�éle�tet”.�A�tár�sa�dal�mi�tő�ke�kö�te�lé�kek�ből,
há�ló�za�tok�ból�áll�össze,�ak�kor�mű�kö�dik�jól,�ak�kor�gya�ra�po�dik,�ha�hasz�nál�ják.�putnam�is�a�tár�sa�-
dal�mi�tő�ke�és�a�gaz�da�sá�gi�fej�lő�dés�kö�zöt�ti�össze�füg�gé�sek�re�vi�lá�gít�rá.�Az�ok�ta�tás�sal�kap�cso�la�to�san
ar�ra�hív�ja�fel�a�fi�gyel�met,�hogy�két�egyen�lő�esé�lyek�kel�in�du�ló�fi�a�tal�kö�zül,�ha�az�egyik�bel�vá�ro�si,
ma�gas�ál�lam�pol�gá�ri�rész�vé�tel�lel�ren�del�ke�ző,�na�gyobb�eséllyel�fe�je�zi�be�si�ke�re�sen�az�is�ko�lát.�Az
vi�szont,�aki�olyan�ré�gi�ó�ban�la�kik,�ahol�a�tár�sa�dal�mi�tő�ke�ha�nyat�ló�ban�van,�na�gyobb�eséllyel
lesz�a�drog�vagy�a�bű�nö�zés�ál�do�za�ta.�A�bölcs�ál�lam�ve�ze�tés�ösz�tö�nöz�he�ti�a�tár�sa�dal�mi�tő�ke
kép�ző�dé�sét�(putnam�1994).�
putnam�„best�sel�ler�ré”�lett�mun�ká�já�ban,�a�Bowling�alone-ban�(2000)�össze�gyűj�ti�a�tár�sa�dal�-
mi�tő�ke�mu�ta�tó�it.�A�mé�ré�sek�alap�ja�le�het:
1. po�li�ti�kai�rész�vé�te�li�haj�lan�dó�ság,�po�li�ti�kai�ér�dek�lő�dés�(rész�vé�tel�a�vá�lasz�tá�son,�tiszt�ség

be�töl�té�se� szer�ve�zet�ben,� klub�ban,� le�vél�írás� köz�ér�de�kű� té�má�ban� új�ság�nak,� po�li�ti�kus�nak,
alá�írás�gyűj�tés,�párt�tag�ság,�stb.)

2. ci�vil�sze�rep�vál�la�lás�(nonprofit�szer�ve�ze�tek�száma/�1000fő,�szer�ve�ze�ti�tag�lét�szám,�tiszt�-
sé�gek�be�töl�té�se�ci�vil�szer�ve�zet�ben,�össze�jö�ve�te�lek�gya�ko�ri�sá�ga,�stb.)

3. val�lá�si�ala�pú�sze�rep�vál�la�lás�(egy�ház�kö�zös�sé�gi�tag�ság,�is�ten�tisz�te�let�re�já�rás�)
4. Mun�ka�he�lyi� kap�cso�la�tok� (szak�szer�ve�ze�ti� tag�ság,� mun�ka�kap�cso�lat�hoz� kö�tő�dő� ba�rát�ság,

köl�csö�nös�se�gít�ség�nyúj�tás�va�ló�szí�nű�sé�ge)
5. in�for�má�lis�tár�sa�dal�mi�kap�cso�la�tok�(csa�lá�di�va�cso�ra,�ba�rá�ti�kár�tya�par�ti,�szom�szé�do�lás,

kö�zös�ká�vé�zás/sö�rö�zés,�sport,�kul�tú�ra)
6. Alt�ru�iz�mus,�ön�kén�tes�ség,�fi�lant�ró�pia�(ön�kén�tes�mun�ka,�ada�ko�zás,�vér�adás,�stb.)
7. re�cip�ro�ci�tás�és�bi�za�lom�(be�csü�le�tes�ség,�rész�vé�te�li�haj�lan�dó�ság�kér�dő�íves�vizs�gá�la�ton, köz�-

le�ke�dé�si�sza�bá�lyok�be�tar�tá�sa)
Francis�Fukuyama�(1997,�1999,�2000)�mun�ká�i�ban�több�ször�is�meg�fo�gal�maz�za�a�tár�sa�dal�mi

tő�ke�je�len�tő�sé�gét.�kü�lö�nö�sen�nagy�fi�gyel�met�szen�telt�a�bi�za�lom�kér�dés�kö�ré�re.�sze�rin�te�a
tár�sa�dal�mi�tő�ke�-�a�nor�mák�és�há�ló�za�tok�összes�sé�gé�ből�ere�dő�kol�lek�tív�cse�le�ke�det�–�ak�kor�jön
lét�re,�ha�bi�za�lom�van�az�em�be�rek�kö�zött.�A�bi�za�lom�egy�részt�az�ál ta lá nos bi za lom, hogy
mennyi�re�bíz�ha�tunk�ál�ta�lá�ban�az�em�be�rek�ben,�a�má�sik�tí�pu�sa�pe�dig�a�hely�hez�kö�tött,�lo ká lis
bi za lom nak, mely�össze�tet�tebb,�ne�he�zeb�ben�mér�he�tő,�a�kö�zös�ség�be,�szer�ve�ze�tek�be,�köz�in�téz�-
mé�nyek�be�ve�tett�bi�za�lom�(Fukuyama�1997).�Ez�utób�bi�ra�a�ké�sőb�bi�ek�ben�vissza�té�rünk�még.

vi�lág�bank� há�rom�fé�le� tár�sa�dal�mi�meg�kö�ze�lí�tést� al�kal�maz,� szűk� de�fi�ní�ci�ó�ja� sze�rint� a
tár�sa�dal�mi� tő�ke�az�em�be�rek�adott�kö�zös�sé�gen�be�lü�li�kap�cso�la�ta�it�és�a�kö�zös�ség�ál�tal
el�is�mert�nor�má�it�je�len�ti,�me�lyek�cso�port�ko�hé�zi�ót�és�iden�ti�tást�ered�mé�nyez.�Tá�gabb�ér�tel�-
me�zés�ben�a�tár�sa�dal�mi�tő�ke�a�cso�por�to�kon�be�lü�li�és�a�cso�por�tok�kö�zöt�ti�kap�cso�la�to�kat�is
je�len�ti.�har�mad�részt�pe�dig�a�tár�sa�dal�mi�kör�nye�ze�tet�is�ma�gá�ban�fog�lal�ja,�az�az�a�kap�cso�la�to�kon
kí�vül�a�nor�má�kat,�tra�dí�ci�ó�kat,�szo�ká�so�kat�is�(Worldbank,�idé�zi�Tárki�2005:�26).�

A�be�mu�ta�tott�mű�vek�alap�ján�a�köz�gaz�da�ság�tan�kü�lönb�sé�get�tesz�a�tár�sa�dal�mi�tő�ke�faj�tái
közt,�at�tól�füg�gő�en,�hogy�mi�lyen�a�tár�sa�dal�mi�kap�cso�lat�mi�nő�sé�ge,�irá�nyult�sá�ga�és�erős�sé�ge
(i.m.).�há�rom�as�pek�tu�sát�ne�vez�het�jük�meg,�egy�részt�az erős kö té sű össze tar tó tár sa dal mi
tő két (pél�dá�ul�csa�lá�don�vagy�et�ni�kai�kö�zös�sé�gen�be�lü�li�kap�cso�la�tok),�más�részt�a�gyen géb ben
össze kö tő tár sa dal mi tő két,mely�a�leg�in�kább�al�kal�mas�a�kü�lön�bö�ző�tár�sa�dal�mi cso�por�tok,�ré�te�gek
kö�zöt�ti� kap�cso�lat�te�rem�tés�re,� in�teg�rá�ci�ó�ra� és�mo�bi�li�tás�ra.�har�mad�részt� az� össze kap cso ló
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tár sa dal mi tő két de�fi�ni�ál�hat�juk,�mely�a�kor�mány�zat�és�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�vagy�más�hi�e�rar�chi�-
ku�san�el�kü�lö�nü�lő�tár�sa�dal�mi�cso�por�tok�kap�cso�ló�dá�sát�je�len�ti.�

A�tár�sa�dal�mi�tő�ke�nem�min�den�eset�ben�po�zi�tív�je�len�ség,�le�het�nek�ne�ga�tív�irá�nyult�sá�gai�is,
le�het�ki�re�kesz�tő�jel�le�gű,�s�le�het�eset�leg�a�maf�fia�vagy�a�kor�rup�ció�me�leg�ágya.

Ma�gyar�kor�mány�za�ti�fel�ké�rés�re�ké�szült�össze�fog�la�ló�ban�pél�dá�kat�so�rol�az�elő�nyök�re�és
a� hát�rá�nyok�ra,�me�lye�ket� táb�lá�zat�ba� ren�dez�tünk.�A� je�len�tés� sze�rint� a� „tár�sa�dal�mi� tő�ke
leg�fon�to�sabb�po�li�ti�kai�funk�ci�ó�ja�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�ki�ter�jesz�té�sé�ben�és�meg�erő�sí�té�sé�ben
je�löl�he�tő�meg.�Ak�tív�ci�vil�tár�sa�da�lom�nél�kül�nincs�de�mok�ra�ti�kus�po�li�ti�kai�rend�szer.”�(i.m.:�24)

1.�sz.�tábla�A�társadalmi�tőke�előnye�és�hátrány�
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HÁTRÁNY

kar�tel�lek� kép�ző�dé�sét,� a� benn�fen�tes� in�for�má�ci�ók� ter�je�dé�sé�nek
nyo�mon�kö�vet�he�tet�len�moz�gá�sát,�s�a�ha�té�kony�sá�got�csök�ken�tő,
a�ko�ráb�bi�part�ne�re�ket�kény�sze�rű�en�össze�fű�ző�klik�kek�ki�ala�ku�-
lá�sát�is.�

Az�egy�mást�ál�lan�dó�an�fi�gye�lő,�az�ön�kén�tes�rend�őri�fel�ada�to�kat
„túl�fej�lesz�tő”�szom�széd�ság�és�csa�lád�bör�tön�né,�de�leg�alább�is�az
in�di�vi�du�á�lis�lé�tet,�a�több�fé�le�sé�get�erő�sen�kor�lá�to�zó�in�téz�ménnyé
vál�hat.

Az�erős�csa�lá�di�el�len�őr�zés�csök�kent�he�ti�az�is�ko�lai�in�no�vá�ci�ók�le�-
he�tő�sé�gét.�

Fel�erő�sö�dik�a�„má�so�dik”�(gaz�da�ság,�nyil�vá�nos�ság,�jog�rend,�er�-
kölcs)�sze�re�pe�a�min�den�na�pi�élet�szer�ve�ző�dé�sé�ben,�a�ci�vil�tár�-
sa�da�lom�a�já�ra�dék�szer�zés�me�leg�ágyá�vá�vá�lik,�s�a�ci�vil�tár�sa�da�-
lom�sze�rep�lői�(pl.�az�ngo-k)�olyan�ér�dek�cso�por�tok�ká�ala�kul�-
hat�nak,�ame�lyek�a�kö�zös�sé�gi�for�rá�so�kat�ma�gán�cé�lok�ra�hasz�no�-
sít�ják.�

ha�a�tár�sa�dal�mi�tő�ke�csu�pán�az�elit�kö�ré�ben�erős,�ak�kor�ki�szo�-
rít�hat�ják� az� ala�cso�nyabb� tár�sa�dal�mi� stá�tu�szú� cso�por�to�kat� ezek
él�ve�ze�té�ből�és�lét�re�jö�het�nek�a�ma�gas�és�ala�csony�stá�tu�szú�ak�szá�-
má�ra� kü�lön�bö�ző�mi�nő�sé�gű� szol�gál�ta�tá�so�kat� biz�to�sí�tó� köz�szol�-
gál�ta�tás�ok

ha�nem� ala�kul� ki� a� ci�vil� „kis�vi�lá�gok”� so�ka�sá�ga� a� tár�sa�da�lom
ato�mi�zá�ló�dik,�in�di�vi�du�a�li�zá�ló�dik,�az�ál�lam�jó�te�vő�dik�tá�tor�ként
ke�zel�he�ti�alatt�va�ló�it.�ugyan�ak�kor�van�olyan�elem�zés,�amely�a
weimari�köz�tár�sa�ság�pél�dá�ján�bi�zo�nyít�ja,�hogy�amennyi�ben�az
erős�ci�vil�tár�sa�da�lom�ban�nagy�mér�ték�ben�el�ter�jed�a�de�mok�-
ra�ti�kus� po�li�ti�kai� in�téz�mény�rend�szer�rel� szem�be�ni� elé�ge�det�len�-
ség,�ak�kor�a�de�mok�rá�cia�tá�ma�szá�ból�az�össze�om�lás�ka�ta�li�zá�to�-
rá�vá�vál�hat�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�(Berman,�1997).�

Forrás: TÁRKI alapján Arapovics 2009

ELŐNY

A�pi�a�ci�ko�or�di�ná�ció�so�rán�fel�me�rü�lő�ke�re�sé�si,�in�-
for�má�ci�ós,�al�ku-�és�dön�té�si,�el�len�őr�zé�si�és�ki�kény�-
sze�rí�té�si� költ�sé�ge�ket� erő�tel�je�sen� csök�ken�ti.� Az� in�-
for�má�lis�csa�tor�nák�je�len�tős�sze�re�pet�játsz�hat�nak�üz�-
le�ti�le�he�tő�sé�gek�meg�szer�zé�sé�ben.

össze�tar�tóbb�szom�széd�sá�gok�fi�gyel�me�nö�ve�li�a�bű�-
nö�zés�koc�ká�za�tát,� a� csa�lá�di� és� csa�lá�dok�kö�zöt�ti� jó
kap�cso�la�tok�al�kal�ma�sab�bak�a�gye�re�kek�szo�ci�a�li�zá�ci�-
ó�já�ra

Az�is�ko�la�és�a�csa�lád�kö�zöt�ti�kom�mu�ni�ká�ció�elő�se�gí�ti�a
kö�zö�sen�el�fo�gad�ha�tó�ér�té�kek�meg�ta�lá�lá�sát�és�ki�mun�ká�-
lá�sát,�ami�a�ta�nu�lás�ha�té�kony�sá�gát�se�gí�ti�elő.�A�szü�lői
mun�ka�kö�zös�sé�gek�sok�ban�rá�tud�nak�se�gí�te�ni�az�is�ko�lai
ok�ta�tás�szín�vo�na�lá�nak�nö�ve�lé�sé�re.

Az�össze�tar�tóbb�tár�sa�da�lom�ban�ala�cso�nyabb�az�ér�ték�-
vesz�tés,�el�ide�ge�ne�dett�ség,�az�ön�gyil�kos�ság�gya�ko�ri�sá�-
ga.�El�ter�jed�tek�az�ön�gyó�gyí�tás�po�zi�tív� for�mái,�a�be�-
teg�ség�meg�elő�zé�sé�nek� esé�lye,� az� or�vos�sal� va�ló� kap�-
cso�lat�tar�tás� leg�al�kal�ma�sabb� mód�ja�i�nak� meg�ta�lá�lá�sa,
az�azo�nos�be�teg�ség�ben�szen�ve�dők�ön�se�gí�tő�cso�port�ja�-
i�nak�szer�ve�zé�se.�A�tár�sas�kör�nye�zet�ben�élő�idő�sek�kö�-
ré�ben�las�sul�az�öreg�ko�ri�le�épü�lés�fo�lya�ma�ta,�a�ki�ter�-
jed�tebb�kap�cso�la�tok�nö�ve�lik�az�ön�bi�za�lom,�az�elé�ge�-
dett�ség,�a�bol�dog�ság�ér�zet�mér�té�két�a�tár�sa�da�lom�kü�-
lön�bö�ző�cso�port�ja�i�ban.

ha�té�kony� he�lyi� ön�kor�mány�zat�ok� lét�re�ho�zá�sa,� a
cent�ra�li�zált� igaz�ga�tás� bü�rok�ra�ti�zá�ló�dá�sá�nak� és� a
kor�rup�ció�ki�ala�ku�lá�sá�nak�meg�aka�dá�lyo�zá�sa.�nő�az
ál�ta�lá�nos�bi�za�lom�és�az�ál�lam�le�gi�ti�mi�tá�sa.

ha�egy�he�lyi�kö�zös�ség�iden�ti�tá�sa�erős,�sa�ját�ma�-
gá�é�nak érez�he�ti�a�he�lyi�köz�szol�gál�ta�tá�so�kat�–�az�is�-
ko�lán�kí�vül�ilyen�a�víz�el�lá�tás,�az�egész�ség�ügyi�el�lá�-
tás,�az�inf�rast�ruk�tú�ra�–�ké�pes�le�het�a�kö�zös�ség�tag�-
ja�it�moz�gó�sí�ta�ni�épít�ke�zé�sek�hez�és�ké�sőbb�is�job�ban
ügyel�ezek�fenn�tar�tá�sá�ra.

A�ci�vil� tár�sa�da�lom�el�len�sú�lyo�zó�sze�re�pet� ját�szik�az
ál�lam�mal�szem�ben,�vé�di�az�ál�lam�pol�gá�ro�kat�az�ál�-
lam�túlhatalmával�szem�ben.



2.4.�A�ci�vil�ak�ti�vi�tás�ha�zánk�ban

Ma�gyar�or�szág� ci�vil� ak�ti�vi�tá�sá�nak�meg�ér�té�sé�hez� nél�kü�löz�he�tet�len� a� tár�sa�dal�mi-tör�té�nel�mi
hát�tér�is�me�re�te.�A�mai�ci�vil�szer�ve�ze�tek�tör�té�nel�mi�előz�mé�nyé�nek�te�kint�het�jük�azo�kat�a
jó�té�kony�sá�gi�in�téz�mé�nye�ket,�ala�pít�vá�nyo�kat,�me�lyek�ál�lam�ala�pí�tó�ist�ván�ki�rá�lyunk�ural�ko�dás
ide�jé�től� lé�tez�nek.�A� szo�ci�á�lis�prob�lé�mák�meg�ol�dá�sá�ra�egy�há�zi,� ál�la�mi�vagy�ma�gán�ala�pí�tá�sú,
ado�má�nyo�kat� gyűj�tő� ön�kén�tes� szer�ve�ze�tek� mű�köd�tek,� kor�sza�kon�ként� vál�to�zó� ará�nyú
sze�rep�vál�la�lás�sal,� az� eu�ró�pai� ten�den�ci�ák�nak� meg�fe�le�lő�en.� A� tö�rök� vi�lág� kez�de�té�től
Ma�gyar�or�szág�el�nyo�más�alatt�állt,�ami�rá�nyom�ta�bé�lye�gét�a�ci�vil�ak�ti�vi�tás�ra,�ugyan�ak�kor
ki�ala�kí�tot�ta�a�túl�élés�és�a�sza�bály�meg�ke�rü�lés�tech�ni�ká�it.�

A� fel�vi�lá�go�so�dás� és� a� re�form�kor�tól� ki�ala�ku�ló� pol�gá�ro�so�dó� tár�sa�da�lom� az� egye�sü�le�ti
moz�gal�mat� el�len�zék�ben� szer�vez�te.� Az� ön�te�vé�keny� szer�ve�ző�dé�sek� po�li�ti�kum�mal� át�sző�ve
jöt�tek� lét�re.�A�ván�dor�szí�nész-tár�su�la�tok,�a�ka�szi�nók,�a�kis�fa�ludy�Tár�sa�ság,�a�véd�egy�let�a
konf�lik�tu�sok�és�a�passzív�el�len�ál�lás�da�cá�ra�a� szer�ve�ze�tek�az� iden�ti�tás�meg�fo�gal�ma�zá�sát�és
erő�sí�té�sét� szol�gál�ták,� kul�tu�rá�lis-tu�do�má�nyos� te�vé�keny�ség� égi�sze� alatt� ér�dek�vé�del�mi
fel�ada�to�kat� lát�tak� el,� tár�sa�dal�mi� prob�lé�mák�meg�ol�dá�sát� szor�gal�maz�ták.� A� ki�egye�zést
kö�ve�tő�en�a�má�so�dik�vi�lág�há�bo�rú�ig�vi�rág�zó�egye�sü�le�ti�há�ló�za�tok,�ala�pít�vá�nyi� jó�té�kony�sá�gi
szer�ve�ze�tek�so�ra�jött�lét�re,�mely�ré�szé�vé�vált�az�élet�min�den�nap�ja�i�nak,�mind�a�rá�szo�ru�lók,
mind�az�ado�má�nyo�zók,�se�gí�tők�ol�da�lá�ról.�Több�elem�zés�is�ki�eme�li�a�kor�szak�ra� jel�lem�ző
ma�gas�szer�ve�zet�szá�mot�és�az�egyé�nek�ma�gas�rész�vé�te�li�mu�ta�tó�it,�il�let�ve�a�tár�sa�dal�mi�gon�dok
meg�ol�dá�sá�ban� az� ál�lam� és� a� jó�té�kony�sá�gi� szer�ve�ze�tek� együtt�mű�kö�dé�sét� (csiz�ma�dia 1977,
kovalcsik�1986,�ha�ran�gi�1986,�ge�len�csér�1998,�kuti�1998).�Bibó�ist�ván�rá�vi�lá�gít,�hogy�az
ön�te�vé�keny�szer�ve�ze�tek�nek�a�füg�get�len�sé�get�nél�kü�lö�ző�or�szág�ban,�a�fe�u�dá�lis�ál�la�mok�ban, a
ké�sei�pol�gá�ro�so�dás,�a�gaz�da�sá�gi�prob�lé�mák�és�val�lá�si-et�ni�kai�el�len�té�tek�kö�ze�pet�te�kel�lett
meg�ol�dá�so�kat�ta�lál�ni�uk,�mű�kö�dé�sü�ket�biz�to�sí�ta�ni�(Bibó�1986).��A�ci�vil�szer�ve�ze�tek�ön�te�vé�keny
és�ki�szá�mít�ha�tat�lan�cse�lek�vé�sei�nem�ked�vez�tek�az�ön�kény�ural�mi�rend�sze�rek�nek, ezért�a�má�so�dik
vi�lág�há�bo�rú�után�a�kom�mu�nis�ta�párt�ha�ta�lom�ra� ju�tá�sát�kö�ve�tő�en�1947-től� fo�lya�ma�to�san
csor�bul�tak�a�sza�bad�ság�jog�ok.�Az�ala�pít�vá�nyi�te�vé�keny�sé�get�csí�rá�já�ban�el�foj�tot�ták,�1950-től
ez�a�for�ma�nem�lé�te�zett�a�ma�gyar�jog�rend�szer�ben,�a�né�hány�túl�élő�egye�sü�let��köz�pon�ti
el�len�őr�zés�alá�ke�rült,�ide�o�ló�gi�ai�vagy�ál�la�mi�ér�de�ke�ket�szol�gált�(pl.�TiT,�MTEsz,�vö�rös�ke�-
reszt).�El�to�ló�dást�je�len�tett,�hogy�ha�son�ló�okok�ból�a�sport�egye�sü�le�tek�ko�moly�tá�mo�ga�tást
kap�tak.�Meg�vál�to�zott�a� je�len�té�se�a�„tár�sa�dal�mi�mun�ká�nak”,�a�„kö�zös�sé�gi�mun�ká�nak”�mely
köz�pon�ti�in�téz�ke�dés�re�kö�te�le�ző�jel�le�gű�vé�és�ide�o�ló�gi�ai�ala�pú�vá�vált�–�ami�erő�sí�tet�te�ugyan
az�el�kö�te�le�zet�te�ket�–�sok�eset�ben�vi�szont�a�túl�élé�si,�az�al�kal�maz�ko�dá�si�és�ki�bú�vá�si�tech�ni�kák
ki�ala�kí�tá�sát�ered�mé�nyez�te.�Az�ál�lam,�a�ha�ta�lom�a�„mi”�egyé�nek�és�„ők”�a�po�li�ti�kai�ve�ze�tők,
a�párt�vi�szony�rend�sze�ré�ben�ke�rült,�mint�a�tör�té�ne�lem�so�rán�ne�megy�szer, mely�je�len�ség�egyút�tal
nö�vel�te�a�köz�in�téz�mé�nyek�irán�ti�ál�ta�lá�nos�bi�zal�mat�lan�sá�got.�Meg�nőtt�az�in�for�má�lis�kap�cso�-
la�tok�je�len�tő�sé�ge,�a�for�má�lis�kap�cso�la�tok�ban�pe�dig�el�mo�só�dott�a�ha�tár� a� szí�ves�ség� és
az�uta�sí�tás�kö�zött.�A�fél�me�gol�dás�ok,�a�„má�so�dik�gaz�da�ság”,�„má�so�dik�tár�sa�da�lom�in�téz�-
mé�nye�épült�ki�(hankiss�1983).�Az�eny�hü�lést�csu�pán�a�nyolc�va�nas évek�je�len�tet�ték,�fo�ko�za�-
to�san�ala�kul�tak�az�el�len�zé�ki�jel�le�gű�ön�te�vé�keny�kö�rök.

vá�ra�ko�zá�sok�kal�és�re�mé�nyek�kel�te�li�rend�szer�vál�tó�évek�kö�vet�kez�tek,�új�ra�vi�rág�zás�nak
in�dult�a�ci�vil�szek�tor.�de�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�meg�szi�lár�du�lá�sa�he�lyett�a�csa�ló�dá�sok�évei�jöt�tek
el.�A�rend�szer�vál�tás�nem�hoz�ta�a�re�mélt�vál�to�zá�so�kat,�egy�sor�tár�sa�dal�mi�prob�lé�má�val�(gaz�-
da�sá�gi�vál�ság,�mun�ka�nél�kü�li�ség,�sze�gény�ség,�elő�í�té�le�tek)�kel�lett�hir�te�len�szem�be�sül�ni,�mely�re
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a�po�li�ti�kai�elit�nem�kel�lő�ha�té�kony�ság�gal�re�a�gált.�A�de�mok�ra�ti�kus�gya�kor�lat�hi�á�nya,�a�fél�re�-
sik�lott�meg�ol�dá�sok�az�ál�lam�pol�gár�ok�csa�ló�dott�sá�gát,�majd�kö�zöm�bös�sé�gét�ered�mé�nyez�ték.
A�po�li�ti�kai�elit�is�mét�a�„mi”�és�az�„ők”�re�lá�ci�ó�já�ba�ke�rült.�hankiss�Elem�ér�Új di ag nó zi sok
(2002)�cí�mű�elem�zé�sé�ben�meg�ál�la�pít�ja,�hogy�Ma�gya�ror�szá�gon�a�de�mok�rá�cia�alap�ve�tő�in�téz�-
mé�nyei�már�mű�köd�nek,�még�is�szá�mos�olyan�je�len�ség�gel�kell�szem�be�sül�ni,�mely�aka�dá�lyoz�za
a�de�mok�rá�cia�meg�szi�lár�du�lá�sát.�Új�ra�sor�ra�ve�szi�a�tár�sa�dal�mi�csap�dá�kat (1983)�és�a�ma�gyar
tár�sa�da�lom�de�mok�ra�ti�kus�de�fi�cit�jét:
– cent�ra�li�zált�az�or�szág,�gyen�ge�a�po�li�ti�kai�de�cent�ra�li�zá�ció,�hi�ány�zik�a�he�lyi�kö�zös�sé�gek

há�ló�za�ta.�A�meg�fe�le�lő�in�téz�mé�nyek�hi�á�nyá�ban�az�em�be�rek�több�sé�ge�po�li�ti�kai�passzi�vi�-
tás�ba�me�ne�kül.

– nem�meg�fe�le�lő� a�nyil�vá�nos�ság,� az� át�lát�ha�tó�ság,� a�ha�tal�mon� lé�vők� számon�kér�he�tő�sége,
me�lyen�a�saj�tó�sem�ké�pes�vál�toz�tat�ni.

– Az�em�be�ri�jo�gok�vé�del�me�nem�elég�erős,�kü�lö�nö�sen�a�rá�szo�ru�lók�kö�ré�ben,�az�em�be�rek nem
tud�ják�sa�ját�sor�su�kat�ala�kí�ta�ni.

– Meg�ren�dült�az�em�be�rek�hi�te�az�igaz�sá�gos�or�szág�ban,�ami�vi�szont�nem�ak�ti�vál�ja�a�ci�vil
tár�sa�dal�mi�rész�vé�telt.

– Az�egyé�ni�ér�dek�és�a�köz�ér�de�ke�el�vá�lik�egy�más�tól.�hi�ány�zik�a�lo�kál�pat�ri�o�tiz�mus,�a
tu�laj�do�no�si�tu�dat.

– Az�egyik� leg�na�gyobb�de�fi�cit:�a�tár�sa�dal�mi�szer�ző�dés,�a�köz�meg�egye�zés,�ez�ve�zet�ah�hoz,
hogy�a�pol�gá�rok�igaz�ság�ta�lan�nak�ér�zik�a�tár�sa�dal�mi�vi�szo�nya�i�kat.

– hi�ány�zik�a�tár�sa�dal�mi�mél�tá�nyos�ság�el�ve,�a�tár�sa�dal�mi�ko�hé�zió,�a�szo�li�da�ri�tás.�A�tár�sa�-
dal�mi�egyen�lőt�len�sé�gek�nö�ve�ked�tek,�nin�cse�nek�ki�ala�kult�me�cha�niz�mu�sok�a�hát�rá�nyos
hely�ze�tű�ek�esé�lye�i�nek�nö�ve�lé�sé�re.
har�kai�nó�ra�kö�zös�ség�fej�lesz�tő�ralf�dahrendolf�azon�né�ze�té�re�hív�ja�fel�a�fi�gyel�met�–

me�lyet�vi�tá�nyi�iván�is�több�mun�ká�já�ban�ér�tel�me�zett�–�hogy�a�de�mok�ra�ti�kus�át�ala�ku�lás�több
sí�kon�megy�vég�be,�és�kü�lön�bö�ző�idő�tar�ta�mot�ölel�fel.�A�tör�vé�nye�ket�hó�na�pok�alatt�meg
le�het�vál�toz�tat�ni,�a�gaz�da�sá�gi�át�ala�ku�lás�évek�be�te�lik,�de�az�új�ér�té�kek�ki�ala�ku�lá�sa,�a�ci�vil
tár�sa�da�lom�át�vál�to�zá�sa� több� év�ti�ze�det� vesz� igény�be� (dahrendorf�1990,�vi�tá�nyi�1981,
har�kai� 2002:82).�Az� ál�lam�pol�gár�ok� rész�vé�tel�ét� több� té�nye�ző� is� be�fo�lyá�sol�ja,� pél�dá�ul� az
egyén�gaz�da�sá�gi�hely�ze�te,�is�ko�lai�vég�zett�sé�ge,�élet�ko�ra,�ne�me�és�la�kó�hely�ének�mé�re�te.�Több
fel�mé�rés�sze�rint�a�ma�ga�sabb�jö�ve�de�lem�mel�il�let�ve�a�ma�ga�sabb�is�ko�lai�vég�zett�ség�gel ren�del�ke�ző
em�be�rek� szí�ve�seb�ben� vesz�nek� részt� ön�kén�tes� szer�ve�ze�tek� mun�ká�já�ban� (howard� 2003,
vercseg�2004,�czike-kuti�2006),�s�ez�kü�lö�nö�sen�ért�he�tő�a�rá�for�dí�tott�idő�te�kin�te�té�ben,
hi�szen�az�ön�kén�tes�mun�ká�val�töl�tött�idő�alatt�nincs�mód�jö�ve�de�lem�szer�ző�te�vé�keny�sé�get
vé�gez�ni.�A�fér�fi�ak�ak�tí�vab�bak�a�po�li�ti�kai�fó�ru�mo�kon.�A�la�kó�hely�mé�re�te�is�be�fo�lyás�sal�van
a� kö�zös�sé�gi� rész�vé�tel�re,� ál�ta�lá�ban� a� ki�sebb� te�le�pü�lé�se�ken� na�gyobb� a� kö�zös�sé�gi
össze�tar�tás� igé�nye,�a�na�gyobb�vá�ro�sok� in�kább�az� in�di�vi�du�a�lis�ta�élet�vi�tel�nek�ked�vez�nek.
howard� a� volt� szo�ci�a�lis�ta� ál�la�mok� tár�sa�dal�mi� rész�vé�tel�ének�vizs�gá�la�ta so�rán� ar�ra� a
kö�vet�kez�te�tés�re� jut,� hogy� az� ak�ti�vi�tást� alap�ve�tő�en� a� meg�elő�ző� rend�szer�ben
át�élt� ta�pasz�ta�lat�ha�tá�roz�za�meg,�va�gyis�a�passzi�vi�tást�elő�idé�ző�ér�té�kek,�az�at�ti�tű�dök,�a
rög�zült�ma�ga�tar�tás�min�ták�(howard�2003).

A�re-etgace�ku�ta�tás�Manuel�castells� (1997)�ál�lam�pol�gá�ri� iden�ti�tás�szem�pont�rend�sze�rét
to�vább�gon�dol�va�az�ak�tív�ál�lam�pol�gá�ro�kat�há�rom�jel�lem�ző�cso�port�ba�oszt�ja,�mely�alap�ján
tá�mo�ga�tó-kö�ve�tő� ál�lam�pol�gár�ok,� el�uta�sí�tó� és� ta�ga�dó,� va�la�mint� le�het�nek�vál�toz�ta�tó-
át�ala�kí�tó�ál�lam�pol�gár�ok.
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A tá mo ga tó, al kal maz ko dó ál lam pol gár ok a�ha�gyo�má�nyos�ci�vil�tár�sa�da�lom�fő�sze�rep�lői,
akik�el�fo�gad�ják�a�fenn�ál�ló�in�téz�mény�rend�szert,�azo�kat�erő�sít�ve�cse�lek�sze�nek.�Ezek�az�ak�tív
ál�lam�pol�gár�ok�klasszi�kus�egye�sü�le�tek,�a�nem�kor�mány�za�ti�szer�ve�ze�tek,�ha�gyo�má�nyos�pár�tok,
szak�szer�ve�ze�tek�stb.�tag�jai.�részt�vesz�nek�sza�bad�idős,�kap�cso�lat�épí�tő,�tár�sa�sá�gi,�ka�ri�ta�tív,
se�gít�ség�nyúj�tó,�kö�zös�sé�gi�szol�gál�ta�tó�te�vé�keny�sé�gek�ben,�nem�foly�tat�nak�szél�ső�sé�ges�po�li�ti�-
kai�és�ér�dek�kép�vi�se�le�ti�te�vé�keny�sé�get.�Az�in�téz�mény�rend�szert�job�bí�ta�ni�akar�ják,�a�tár�sa�dal�mi
ko�hé�zi�ót�se�gí�tik�elő.�El�fo�gad�ják�a�fenn�ál�ló�nor�má�kat,�lo�já�li�sak.�ugyan�ak�kor�egyet�ér�tés�ük�kel
aka�dá�lyoz�hat�ják�a�prob�lé�mák�fel�is�me�ré�sét�és�meg�ol�dá�sát.�Ez�zel� szem�ben�az�el uta sí tó,
ta ga dó ál lam pol gár ok szem�ben�áll�nak�az�ural�ko�dó�ha�ta�lom�mal,�til�ta�koz�nak�el�le�ne,�nem
fo�gad�ják�el�a�fenn�ál�ló�in�téz�mény�rend�szert.�A�ha�ta�lom�mal�szem�ben ha�tá�roz�zák�meg�ma�gu�kat,
új� szer�ve�ze�te�ket�ala�kí�ta�nak�ki,� al�ter�na�tív�moz�gal�ma�kat�hoz�nak� lét�re.�szél�ső�sé�ges�eset�ben
tel�je�sen�ki�sza�kad�nak�a�do�mi�náns�ci�vil� tár�sa�da�lom�ból,�gyen�gít�ve a� tár�sa�dal�mi�össze�tar�tást.
ke�vés�bé�ra�di�ká�lis�ese�tek�ben�is�át�ala�kí�tó�szán�dé�kuk�nyil�vá�nul�meg.�A�vál toz ta tó, át ala kí tó
ál lam pol gár ok a�tár�sa�da�lom�meg�újí�tá�sá�nak�leg�erő�sebb�ele�mét�kép�vi�se�lik,�mert�vál�to�zást
sür�get�nek,�akik�új in téz mé nye ket hoz�hat�nak�lét�re.�ha�kri�ti�ká�juk�kre�a�tív�meg�ol�dá�sok�kal�jár
együtt,�ak�kor�a�fej�lő�dést�szol�gál�ja,�erő�sí�tik�a�tár�sa�dal�mi�ko�hé�zi�ót�(re-etgace�2004:�19-21).

né�ze�tünk�sze�rint�a�de�mok�rá�cia�nem�csak�po�li�ti�kai�rend�szer,�ha�nem�tár�sa�dal�mi�ma�ga�tar�-
tás�for�ma,� ami� el�sa�já�tí�tan�dó,� te�hát� ta�nu�lá�sa� fo�lya�ma�to�san� szük�sé�ges.� A� de�mok�ra�ti�kus
attitüdöt,� a� ma�ga�tar�tás�for�má�kat� for�má�lis,� in�for�má�lis� vagy� nonformális� mó�don� le�het
meg��ta�nul�ni,� a� de�mok�ra�ti�kus� tár�sa�dal�mi� fo�lya�ma�tok� so�rán,� a� min�den�na�pi� kö�zös�sé�gi
kap�cso�la�tok� al�kal�má�val,� fel�nőtt�kép�zé�si� prog�ram�ként,� de� a� jö�vő� nem�ze�dé�ké�nek� is�ko�lai
tan�ter�vé�be,�kö�zös�ség�fej�lesz�té�sé�be�épít�ve.

2.5.�A�tár�sa�dal�mi�tő�ke�fej�lesz�té�sé�nek�le�he�tő�sé�ge�–�de�mok�ra�ti�kus�
ál�lam�pol�gár�ság�ra�kép�zés

Az� ak�tív� ci�vil� tár�sa�da�lom,� a� jól�mű�kö�dő� de�mok�ra�ti�kus� po�li�ti�kai� rend�szer� lét�re�jöt�té�hez
nyil�vá�nos�ság�ra,�át�lát�ha�tó�ság�ra�és�ak�tív�ál�lam�pol�gár�ok�ra�van�szük�ség.�En�nek�ér�de�ké�ben�és
az�eu�ró�pai�kö�zös�sé�gi�ér�té�kek�tu�da�to�sí�tá�sa�ér�de�ké�ben�az�Eu�ró�pai�unió�szá�mos�prog�ram�ban nép�-
sze�rű�sí�ti�a�de�mok�ra�ti�kus�ál�lam�pol�gár�ság�ra�kép�zést.�1996-ban�az�Eu�ró�pa�Ta�nács�ko�ráb�-
ban�már�idé�zett�ta�lál�ko�zó�ján�meg�fo�gal�maz�ták,�hogy�a�„de�mok�ra�ti�kus�ál�lam�pol�gár�ság�ra kép�zés
olyan�gya�kor�la�tok�és�te�vé�keny�sé�gek�so�ra,�amely�nek�cél�ja�a�fi�a�ta�lok�és�a�fel�nőt�tek�fel�ru�há�zá�sa
a�de�mok�ra�ti�kus�élet�ben�szük�sé�ges�ké�pes�sé�gek�kel,�mi�ál�tal�vál�lal�ják�és�gya�ko�rol�ják�jo�ga�i�kat
és�kö�te�les�sé�ge�i�ket�a�tár�sa�da�lom�ban.”�(ET�1996).�1999-ben�az�Eu�ró�pa�Ta�nács�dek�la�rá�ci�ót
adott�ki,�mely�ben�meg�fo�gal�maz�ták,�hogy�az�ál�lam�pol�gár�ság�ra�kép�zés�nem�pusz�tán�is�ko�lai
tan�tárgy,�vagy�tan�anyag�ré�sze,�ha�nem�„az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�ke�re�té�ben�meg�va�ló�sí�-
tan�dó�je�len�tős�ok�ta�tás�po�li�ti�kai�cél�ki�tű�zés”,�mely�a�gya�kor�la�ti�meg�va�ló�sí�tás�ra�össz�pon�to�sít.
iden�ti�tás�ra,�ta�pasz�ta�la�tok�ra�és�tár�sa�dal�mi�gya�kor�lat�ra�épü�lő�de�mok�ra�ti�kus�vi�sel�ke�dé�si�for�mák
el�sa�já�tí�tá�sát�je�lö�li,�mely�meg�erő�sí�ti�az�ál�lam�pol�gá�ri�tu�da�tot,�ösz�tö�nöz�a�ci�vil�rész�vé�tel�re�és
a� kö�zös� fe�le�lős�ség�vál�la�lás�ra.�karen�o’shea� (2003)�A glossary of terms for education for
democratic citizenship (A�de�mok�ra�ti�kus�ál�lam�pol�gár�ság�ra�kép�zés�ki�fe�je�zés�tá�ra)� sze�rint� a
de�mok�ra�ti�kus� ál�lam�pol�gár�ság�ra� kép�zés� alap�ve�tő� cél�ja� a� de�mok�rá�cia� és� az� em�be�ri� jo�gok
kul�tú�rá�já�nak� elő�moz�dí�tá�sa,�mely� le�he�tő�vé� te�szi� az� egyé�nek� szá�má�ra� a� kö�zös�ség�fej�lesz�tés
prog�ram�ja�i�nak�meg�va�ló�sí�tá�sát,�ez�ál�tal�a�tár�sa�dal�mi�ko�hé�zió,�az�egy�más�köl�csö�nös�meg�ér�té�se
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és�a�szo�li�da�ri�tás�meg�erő�sí�té�sé�re�tö�rek�szik�(i.m.:�203).�Az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�egyik
fo�lya�ma�ta�te�hát,�mely�az�aláb�bi�cé�lok�ra�fó�ku�szál:�rész�vé�tel,�együtt�mű�kö�dés,�tár�sa�dal�mi
ko�hé�zió,�hoz�zá�fér�he�tő�ség,�mél�tá�nyos�ság,�el�szá�mol�ha�tó�ság,�szo�li�da�ri�tás.

2.6.�Ön�kén�tes�ség�Ma�gya�ror�szá�gon

A�tár�sa�dal�mi�tő�ke�gaz�da�gí�tá�sá�ban,�az�ál�lam�pol�gá�ri�tu�da�tos�ság�erő�sí�té�sé�ben�nagy�sze�re�pe van
az�ön�kén�tes�mun�ka�vég�zés�nek.�ha�zánk�ban�van�ha�gyo�má�nya�a�jó�té�kony�se�gí�tés�nek,�a�kö�zös
mun�ká�nak,�vagy�akár�a�ka�lá�ká�ba�szer�ve�ző�dő�össze�fo�gás�nak.�Az�ön�kén�tes�ség�új�for�má�ja�a
rend�szer�vál�tást�kö�ve�tő�en�új�já�szü�le�tő,�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�hez�vagy�egy�ház�hoz kap�cso�ló�dó
ka�ri�ta�tív�te�vé�keny�ség�a�ki�lenc�ve�nes�évek�től�meg�je�le�nik,�még�is�Ma�gya�ror�szá�gon�lé�nye�gé�ben
Ensz�ál�tal�meg�hir�de�tett�ön�kén�te�sek�Évé�től�(2001)�vá�lik�szá�mot�te�vő�te�vé�keny�ség�gé,�áram�lik
be�a�köz�nyelv�be�az�ön�kén�tes�ség�fo�gal�ma.�

Az�Eu�ró�pai�Ér�ték�vizs�gá�lat�sze�rint�Ma�gya�ror�szá�gon�2008-ban�a�fel�nőtt�né�pes�ség�kö�zel
11%-a,�több�mint�900�ezer�em�ber�(901.545�fő)�vég�zett�ön�kén�tes�mun�kát�szer�ve�ze�tek�szá�má�-
ra. Ez�a�vizs�gá�lat�a�jo�gi�és�nem�jo�gi�for�má�val�ren�del�ke�ző�szer�ve�ze�tek�nek�ön�kén�tes�mun�kát
vég�ző�18�éven�fe�lü�li�né�pes�ség�rep�re�zen�ta�tív�meg�kér�de�zés�alap�ján�tör�tént�(Bartal�2010).

A�2008.�évi�Evs�fel�mé�rés�min�tá�ja�alap�ján�a�ti�pi�kus�ma�gyar�ön�kén�tes�olyan�18-45�év
kö�zöt�ti�nő,�aki�vá�ro�sok�ban�vagy�köz�sé�gek�ben�él,� in�kább�há�zas,�de�nagy�gya�ko�ri�ság�gal
le�het� ha�ja�don,� in�kább� gyer�me�kes,� aki� ál�ta�lá�ban� 2� gyer�me�ket� ne�vel,� de� gya�ko�ri,� hogy�
gyer�mek�te�len,�fel�ső�fo�kú�vagy�kö�zép�fo�kú�vég�zett�sé�ge�van.�gaz�da�sá�gi�lag�ak�tív,�szol�gál�ta�tás
jel�le�gű,�il�let�ve�fel�ső�fo�kú�kép�zett�ség�önál�ló�al�kal�ma�zá�sát�igény�lő�mun�ka�kör�ben�dol�go�zik,
a�ma�ga�mód�ján�val�lá�sos�nak�tart�ja�ma�gát.�át�la�gos�ha�vi� jö�ve�del�me�in�kább�75-150�ezer
fo�rint�kö�zött�van,�so�kak�nak�en�nél�ma�ga�sabb,�250-300�ezer�fo�rint.�Jel�lem�ző�en�az�el�múlt
10� év�ben� lett� ön�kén�tes,� a� szer�ve�ze�tek�nél� vég�zett� leg�gya�ko�ribb� ön�kén�tes� te�vé�keny�sé�ge,
hogy�ren�dez�vé�nyek,�ese�mé�nyek�szer�ve�zé�sé�ben�és�le�bo�nyo�lí�tá�sá�ban�vesz�rész,�vagy�pe�dig
ad�mi�niszt�ra�tív�fel�ada�to�kat�lát�el,�vagy�pe�dig�gyer�mek-�és�if�jú�ság�vé�del�mi�prog�ra�mok�ban
se�géd�ke�zik�(Bartal�2010).

Em�pi�ri�kus�ku�ta�tá�sunk�ban�töb�bek�kö�zött�azt�is�vizs�gál�tuk,�hogy�ha�zánk�ban�a�civil-non-
profit szer�ve�ze�tek�mi�lyen�mér�ték�ben�já�rul�nak�hoz�zá�az�ál�lam�pol�gá�ri�kép�zé�sek�meg�va�ló�-
sí�tá�sá�hoz,�ho�gyan�va�ló�sul�meg�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�esz�mé�je�Ma�gya�r�or�szá�gon.�
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3.�A�BOL�DO�GU�LÁS�ÚT�JA:�
A�TU�DÁS�FO�LYA�MA�TOS�BŐ�VÍ�TÉ�SE�

Az�1970-es�évek�től�egy�re�gyak�rab�ban�hasz�nált�az egész éle ten át tar tó ta nu lás vagy
élet hosszig tar tó ta nu lás fo�ga�lom�a�nap�ja�ink�ra�már� ta�lán� túl�sá�go�san� is� sok�szor

em�le�ge�tett� fo�ga�lom�má�vált.�Az�ok�ta�tá�si� szak�em�be�rek�mel�lett�na�pi�hasz�ná�lat�ba�vet�te�a
gaz�da�ság�és�a�po�li�ti�ka,�ami�a�meg�ér�tés�és�ér�tel�me�zés�he�lyett�leg�in�kább�a�fo�ga�lom�–�ez�ál�tal,
saj�nos,�a�gon�do�lat�–�el�kop�ta�tá�sá�hoz�ve�ze�tett.�ugyan�ak�kor�ak�tu�a�li�tá�sa�és�fon�tos�sá�ga�a�XXi.
szá�zad�ban a� fo�lya�ma�tos� tech�ni�kai-tech�no�ló�gi�ai� újí�tá�sok� kö�ze�pet�te,� a� fej�lő�dő� és� fej�lett
gaz�da�ság�gal� ren�del�ke�ző�ál�la�mok�glo�bá�lis� együtt�mű�kö�dé�sé�ben�meg�kér�dő�je�lez�he�tet�len.�A
ta�nu�lás�nap�ja�ink�ra�már�nem�pusz�tán�ok�ta�tás�ügyi�kér�dés.��Multidiszciplináris�te�rü�le�tet�fog
át,�mely�a�tan�ügy�mel�lett�a�köz�gaz�da�ság�tan,�a�szo�ci�o�ló�gia,�a�de�mog�rá�fia,�a�bűn�meg�elő�zés,
a�köz�egész�ség�ügy�szak�ér�tő�i�nek�be�vo�ná�sát�is�igény�li.�Tér�ben�és�idő�ben�is�ki�tá�gult�a�fo�ga�lom,
ezért�az egész élet re ki ter je dő ta nu lás meg�fo�gal�ma�zást� tart�juk�he�lyén�va�ló�nak.� szem�pont�-
rend�sze�rünk�kö�zép�pont�já�ban�a� ci�vil� tár�sa�da�lom�és� a� ta�nu�lás�össze�füg�gés�rend�sze�re� áll,� a
vizs�gált�do�ku�men�tu�mo�kat�eb�be�a�di�men�zi�ó�ba�he�lyez�zük.�

Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�nép�sze�rű�vé�vá�lá�sa�vi�tát�vál�tott�ki�a�fo�ga�lom�al�kal�ma�-
zó�i�ból�is.�kér�dés�sé�vált,�hogy�a�hat�va�nas�évek�vé�gén,�het�ve�nes�évek�ele�jén�ki�al�kal�maz�ta
elő�ször�gon�do�la�tát�nem�zet�kö�zi�szín�té�ren.�né�ze�tünk�sze�rint�nem�le�het�egy-egy�ok�ta�tás�po�-
li�ti�kus,�vagy�pe�da�gó�gi�ai�szak�em�ber�hez�köt�ni�a�fo�ga�lom�be�ve�ze�té�sét,�hi�szen�az�egész�éle�ten
át�tar�tó�ta�nu�lás�gya�kor�la�ta�egy�idős�az�em�be�ri�kul�tú�rá�val.�A�tel�jes�tör�té�nel�mi�hát�tér�be�mu�-
ta�tá�sa�túl�mu�tat�na�a�je�len�dol�go�zat�ke�re�te�in,�ezért�egy-egy�kul�túr�tör�té�ne�ti�pél�dán�ke�resz�tül
uta�lunk�a�gon�do�lat�ere�de�té�re,�majd�ki�té�rünk�a�XX.�szá�zad�vé�gig,�rész�le�te�seb�ben�a�XXi.
szá�zad�ele�jén�meg�je�lent�nem�zet�kö�zi�tren�dek�re,�ki�emel�ve�az�Eu�ró�pai�unió�ok�ta�tás�po�li�ti�kai
trend�je�it.

3.1.�Előz�mé�nyek

3.1.1. Az egész éle ten át tar tó ta nu lás fi lo zó fi á ja a kul tú ránk ban
A�mű�vé�szet�Arisz�to�te�lész�sze�rint�mi�mé�zis,�a�va�ló�ság�után�zá�sa,�ahogy�azt�a�po�é�ti�ká�ban�meg�fo�-
gal�maz�za.�Ezért� a�pe�da�gó�gi�ai�mun�kák�he�lyett� az� iro�dal�mi�mű�vek�hez� for�du�lunk� ez�út�tal,
hogy�a�kö�zös�ség�nor�má�it,�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�gyö�ke�re�it�ke�res�sük.�nem�tör�té�ne�ti
át�te�kin�tés�a�cé�lunk,�csu�pán�né�hány�pél�da�fel�mu�ta�tá�sa.�kul�túr�tör�té�ne�ti�uta�zá�sun�kat�kezd�het�nénk
az�óko�ri�Egyip�tom�ban,�de�ott�a�tu�dás�csak�a�fá�raó�és�a�be�ava�tott�pa�pok�ki�vált�sá�ga�volt.
Mi�kép�pen�az�új�vi�lág�val�lás�pró�fé�tá�ja�ként� fel�lé�pő�Mó�zest� is�a� tit�kos� ta�nok�be�ava�tott�ja�ként
tart�ják�szá�mon.�A�Bib�li�á�ban�a�Te�rem�tés�köny�vé�ben�meg�je�lent�ádám�és�Éva�tör�té�ne�te,�mely
szin�tén�a�tu�dás�hoz�kö�ti�az�em�be�ri�nem�tény�le�ges�ge�ne�zi�sét.�de�idéz�het�nénk�Budd�ha�ta�ní�tá�sa�it is,
hi�szen�sze�rin�te�a� szen�ve�dés�alap�ve�tő�oka�a�nem-tu�dás,�a�rá�lá�tás�hi�á�nya,� s�aki�nek
ta�ní�tá�sai�az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�pél�dá�za�tai�is.�Eu�ró�pai�kul�tú�ránk�böl�cső�jé�nek�az�óko�ri
gö�rög�ci�vi�li�zá�ci�ót�tart�juk,�ez�hoz�ta�el�a�ta�nu�lás�és�a�tu�dás�de�mok�ra�ti�zá�lá�sát.
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A�gö�rög�kul�tú�ra� alap�ját� a�mí�to�szok,� a�kol�lek�tív� ér�vé�nyű�vi�lág�ma�gya�rá�za�tok� te�rem�tik
meg,�me�lyek�az�em�be�rek�alap�kér�dé�se�i�re�ad�ják�meg�a�vá�laszt.�A�gö�rög�mi�to�ló�gia�egyik�leg�-
je�len�tő�sebb�te�remt�mé�nye�pro�mé�the�usz�(zamarovský�1970),�az�ő�tör�té�ne�té�hez�vissza�nyúl�va
uta�lunk�az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�gyö�ke�re�i�re.

pro�mé�the�usz�ti�tán�volt,�az�ég�bol�tot�tar�tó�At�lasz�és�az�ál�la�to�kat�te�rem�tő�Epimétheusz
fi�vé�re.�pro�mé�the�usz�volt�a�leg�böl�csebb�a�ti�tá�nok�közt,�gö�rög�ne�ve�elő�re�lá�tást�je�lent�(graves
1985).�pallasz�Athé�né�től�meg�ta�nul�ta�az�épí�té�sze�tet,�a�csil�la�gá�sza�tot,�a�ma�te�ma�ti�kát;�va�la�mint�a
ha�jó�zás,�a�gyó�gyí�tás�és�a�fém�mű�ves�ség�tu�do�má�nyát,�me�lye�ket�át�adott�az�em�be�ri�ség�nek.�pro�mé�-
the�usz,�te�rem�tet�te�az�em�be�re�ket�az�is�te�nek�kép�más�ára.�ze�uszt�ez�egy�re�job�ban�dü�hí�tet�te�és
el�akar�ta�pusz�tí�ta�ni�az�em�be�re�ket,�de�pro�mé�the�usz�kö�nyör�gé�sé�re�meg�ke�gyel�me�zett.�Egy�al�ka�-
lom�mal�bi�ka�ál�do�za�tot�akar�tak�be�mu�tat�ni�az�is�te�nek�nek,�de�nem�tud�ták�el�dön�te�ni,�hogy�a�bi�ka
me�lyik�ré�szét�kell�az�is�te�nek�nek�aján�la�ni�és�me�lyik�ré�szért�tart�hat�ják�meg�ma�guk�nak.�pro�mé�-
the�usz�hív�ták�se�gít�sé�gül.�A�ti�tán�ek�kor�meg�nyú�zott�és�fel�da�ra�bolt�egy�bi�kát.�két�zsá�kot�varrt
a�bő�ré�ből,�az�egyik�be�tet�te�a�há�jat�és�a�cson�to�kat,�a�má�sik�ba�a�hú�sát,�de�azt�le�ta�kar�ta�a
gyo�mor�ral.�Ez�után�fel�aján�lot�ta�ze�usz�nak,�hogy�vá�lassza�ki�a�ne�ki�tet�sző�részt.�ze�usz�be�dőlt�
a�csel�nek,�a�cson�tok�kal�te�li�zsá�kot�vá�lasz�tot�ta�–�az�óta�is�ez�lett�az�is�te�nek�nek�já�ró�rész.�ze�usz,
ami�kor�rá�jött,�hogy�meg�ve�zet�ték,�mér�gé�ben�meg�ta�gad�ta�a�tü�zet�az�em�be�ri�ség�től.�A�mítikus
tör�té�net�ben�pro�mé�the�usz�az�em�be�rek�vég�te�len�ki�szol�gál�ta�tott�sá�gát�úgy�akar�ta�meg�aka�dá�lyoz�ni,
hogy�fel�lo�pó�zott�az�olüm�posz�ra,�és�el�lop�ta�szá�muk�ra�a�tü�zet�az�is�te�nek�től.�Ez�ál�tal�egy�részt
nem�vol�tak�már�véd�te�le�nek�az�ál�la�tok�kal�szem�ben,�más�részt�vi�szont�hoz�zá�se�gí�tet�te�az�em�be�-
re�ket�a�tu�da�tos�élet�hez,�meg�ta�ní�tot�ta�ne�kik,�ho�gyan�le�het�a�tűz�az�em�ber�szol�gá�la�tá�ra,�ho�gyan
ol�vassza�nak�fé�me�ket�a�tűz�se�gít�sé�gé�vel,�ho�gyan�ké�szít�se�nek�szer�szá�mo�kat,�az�az�meg�mu�tat�ta,
ho�gyan�sa�já�tít�sa�nak�el�kü�lön�fé�le�mes�ter�sé�ge�ket.

A�bosszú,�per�sze,�nem�ma�radt�el:�ze�usz�rá�küld�te�az�em�be�ri�ség�re�az�el�ső�asszonyt,�a
sár�ból�gyúrt�gyö�nyö�rű�pandórát,�aki�sze�len�cé�jé�ből�az�összes�bajt�az�em�be�ri�ség�re�sza�ba�dí�tot�ta.
pro�mé�the�uszt�pe�dig�ze�usz�az�zal�bün�tet�te,�hogy�a�kaukászosz�he�gyé�re�vi�tet�te,�és�egy�szik�lá�hoz
lán�col�ta,�ahol�egy�óri�á�si�sas�min�den�nap�a�má�ját�mar�can�gol�ta,�mely�más�nap�új�ra�vissza�nőtt.
har�minc�év�vel�ké�sőbb�ze�usz�fé�lig�em�ber�fia,�hé�rak�lész�egy�pró�ba�té�tel�so�rán�le�lőt�te�a�sast
és�meg�sza�ba�dí�tot�ta�pro�mé�the�uszt�a�szen�ve�dés�től.�A�ti�tán�vissza�tér�he�tett az�olüm�posz�ra,�de
ma�gá�val�kel�lett�hur�col�nia�a�szik�lát,�ami�hez�hoz�zá�lán�col�ták.�pro�mé�the�uszt,�ami�ért�a�tűz�gyúj�tás
tu�dá�sát�meg�ta�ní�tot�ta� az� em�be�rek�nek,� és� az�meg�is�mer�tet�te� ve�lük� az� ál�do�zat�be�mu�ta�tás
gya�kor�la�tát,�a�ci�vi�li�zá�ció�aty�já�nak�te�kin�tet�ték.

Aisz�khü�losz�az�i.e.�5.században�a�Le�lán�colt�pro�mé�the�usz�cí�mű�drá�má�já�ban�mu�tat�ja�be�a
tör�té�ne�tet,�itt�az�iro�da�lom�tör�té�net�el�ső�tra�gé�di�á�ja�ként�szá�mon�tar�tott�mű�ben�a�tűz�gyúj�tás
tu�dá�sa,�mint�„kincs”�je�le�nik�meg,�mely�„mes�ter�ség�re�ta�nít”.�A�szik�lá�hoz�lán�colt�pro�mé�the�usz
gyöt�rel�mes�szen�ve�dé�sé�nek�szem�ta�nú�ja:

Pro mé the usz: Az em be rek lel ké be lop tam vak re ményt.
Kar ve ze tő: Sze gé nyek nek nagy kin cset ad tál ev vel is.
Pro mé the usz: S ad tam hoz zá még láng sze mű tü zet ne kik.
Kar ve ze tő: Hát most a tűz az egynapélők bir to ka?
Pro mé the usz: És min den fé le mes ter ség re ta nít.2�
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A�pro�mé�the�usz�az�óko�ri�gö�rö�gök�meg�fo�gal�ma�zá�sa�sze�rint� is�a� tűz�zel�a� tu�dást,�a
ta�nu�lást, a� fényt� ad�ta� az� em�be�rek�nek,�mely� a�bol�do�gu�lást� se�gí�ti� elő.�A�mi�to�ló�gi�át
meg�je�le�ní�tő�drá�má�ban�meg�je�le�nik�a�del�phoi� jós�da� ta�ní�tá�sa�és�az�al�kal�maz�ko�dás�ra�va�ló
buz�dí�tás,�ami�kor�ókeánosz�lá�to�gat�el�pro�mé�the�usz�hoz,�aki�így�szól�hoz�zá:�„is�merd
meg�ten�ma�gad�s�vál�toz�tass�el�ve�den,�Mert�vál�to�zott�az�úr�az�is�te�nek�fö�lött”.3

pro�mé�the�usz� tör�té�ne�te� kul�tú�ránk� ré�sze� lett,� hesziódosz,� Aisz�khü�losz,� goe�the,
By�ron,� shel�ley,� kazantzakisz� is� meg�for�máz�ta� az� iro�da�lom�ban,� Bee�tho�ven� és� Liszt,
kor�tár�sa�ink�kö�zül�pe�dig�carl�orff�a�ze�né�ben,�de�piero�di�cosima�vagy�Tiziano�fest�mé�nye,
vagy�a�pá�ri�zsi�unEsco�pa�lo�tá�ban�Tamanyo�ha�tal�mas�fal�fest�mé�nye�sem�fe�led�te�ti,�s�a
new�york-i�ro�cke�fel�ler�cen�ter� arany�szob�ra�hir�de�ti,�hogy�pro�mé�the�usz�meg�hoz�ta� a
tü�zet�az�em�be�ri�ség�nek.

Az�em�be�ri�ség�tör�té�ne�té�ben�for�du�ló�pon�tot�je�lent�a�tűz�gyúj�tás�tech�ni�ká�já�nak�el�sa�já�tí�tá�sa.
de�ke�res�sünk�egy�má�sik,�„em�be�ribb”�pél�dát�az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�ra!�Az�eu�ró�pai
iro�da�lom� kez�de�té�nek� az� óko�ri� gö�rög� mon�dák�ra� épü�lő� mű�ve�ket,� ne�ve�ze�te�sen
a�tró�jai�mon�da�kör�ben�ját�szó�dó�ho�mé�ro�szi�epo�szok�je�len�tik�– az�íliász�és�az�odüssze�ia
szár�nya�ló�he�xa�me�te�rei.��

Az�eposz�min�dig�az�egész�nép�re,�kö�zös�ség�re�ki�ha�tó,�nagy�je�len�tő�sé�gű�ese�ményt�dol�goz
fel,�vagy�emel�epo�szi�mé�re�tű�re�az�áb�rá�zo�lás�so�rán.�A�ho�mé�ro�szi�epo�szo�kat�le�jegy�zés�előtt
fel�té�te�lez�he�tő�en�a�kö�zö�sen�éne�kel�ték,�a� tör�té�net�nem�volt� is�me�ret�len�a�nép�kö�ré�ben.�Az
eposz�hő�se�az�is�te�nek�ál�tal�is�tá�mo�ga�tott,�rend�kí�vü�li�hős,�aki�nek�éle�te�és�tet�tei�ki�hat�nak�a
kö�zös�ség�re.�Az�i.e.�8.�szá�zad�ra�ke�let�kez�te�tett�odüssze�ia�a�Tró�jai�há�bo�rú�ból�ha�za�té�rő�hős�tíz
évig�tar�tó�ka�lan�dos�uta�zá�sát�je�le�ní�ti�meg,�mely�nek�so�rán�odüssze�usz�jel�le�me�meg�vál�to�zik.
(A�le�le�mé�nyes�hős�ze�usz�ha�rag�ja�és�tár�sai�el�vesz�té�se�után�már�óva�tos,�nem�vá�gyik�hír�név�re,
pél�dá�ul�a�bir�ká�kat�tar�tó�órás�polüphémosznak�már�nem�árul�ja�el�a�ne�vét,�sen�ki�se�né�ven
mu�tat�ko�zik�be.�ké�sőbb�a�phaiákok�föld�jén�is�csak�ami�kor�már�biz�ton�ság�ban�van,�fe�di�fel
ki�lét�ét,�és�me�sé�li�el�ka�land�ja�it,�ha�za�tér�ve�ithakába�pe�dig�az�utol�só�pil�la�na�tig�– a�fe�le�sé�gé�re
és�va�gyo�ná�ra�igényt�tar�tó�ké�rők�le�győ�zé�sé�ig�– in�kog�ni�tó�ma�rad.)�odüssze�usz�a�vi�lág�je�len�-
sé�gei�iránt�nyi�tott�és�fo�gé�kony�em�ber,�aki�ké�pes�sa�ját�sor�sát�irá�nyí�ta�ni.�Az�em�ber�sor�sa�a
ho�mé�ro�szi� eposz�ban�nem�vég�zet�sze�rű,� ha�nem�ala�kít�ha�tó� és� irá�nyít�ha�tó,� s� a�mű� ez�zel� az
egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�fo�lya�ma�tát�is�be�mu�tat�ja.�10�évet�ölel�fel,�mely�alatt�a�„le�le�mé�-
nyes”� odüssze�usz� meg�ta�nul� al�kal�maz�kod�ni� a� kö�rül�mé�nyek�hez,� meg�fon�tolt�tá� és� egy�re
böl�cseb�bé�vá�lik.�Fo�lya�ma�to�san�ta�nul�sa�ját�és�tár�sai�hi�bá�i�ból.

Az�eposz�kez�dő�so�rai�is�ezt�fo�gal�maz�zák�meg:

Fér fi ú ról szólj né kem, Mú zsa, ki sok fe le boly gott
s hosszan há nyó dott, föl dúl ván szent fa lu Tró ját,
sok nép vá ro sa it s eszejárását ki ta nul ta,
s ten ge ren is sok erős gyöt rel met tűrt a szivében,
men te ni vágy va sa ját lel két, tár sak ha za tér tét. 4
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3 Aiszkhülosz,� Leláncolt� prométheusz,� fordította:�Trencsényi-Waldapfel� imre,�görög�drámák,�Európa,
1968,�14.o.
4�homérosz:�odüsszeia��i.�ének,�fordította�devecseri�gábor,�Európa,�7.o.



A� ma�ga� sor�sát� ala�kí�tó,� sa�ját� ta�pasz�ta�la�ta�i�ból� ta�nul�ni� ké�pes,� ön�ma�gát� meg�te�rem�tő
odüssze�usz�az�őt�becs�mér�lő�egyik�phaiák�ver�seny�ző�höz�így�szólt,�ki�fe�jez�ve�az�ön�mű�ve�lés
szük�sé�ges�sé�gét:

Hát csak nem kap meg min dent min den ki az ég től,
jó ala kot, jó észt s jelesenszólás tu do má nyát. 5

A�tu�dás�ra�kész�te�tést�az�ókor�ké�sőb�bi�szá�za�da�i�ból�seneca�er�köl�csi�le�ve�le�i�nek�egyi�ké�vel�is
szem�lél�tet�het�jük:�„hát�van�olyan�idő,�ami�kor�nem�kell�ta�nul�nunk?�-�kér�de�zed.�s�én�azt
vá�la�szo�lom:� nincs.”6 Lát�hat�juk,� hogy� az� óko�ri� Eu�ró�pa� kul�tú�rái�ma�guk�ba� fog�lal�ták� az
élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�fon�tos�sá�gát�és�szük�ség�sze�rű�ség�ét.�

A�kö�zép�kor�ke�resz�tény�kul�tú�rá�já�ban�jó�idő�re�nem�(a�leg�ke�vés�bé�sem)�volt�köz�kincs�a
mű�velt�ség.� A� sok�szor� em�le�ge�tett� „Jó� pap� hol�tig� ta�nul”� köz�mon�dás� jel�zi,� hogy� je�len� volt
ugyan�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�gon�do�la�ta,�de�csu�pán�egy�szűk�ré�teg�ki�vált�sá�ga�ként,
mely�ki�vált�sá�got�a�la�tin�nyel�vű�írás�be�li�ség�csak�to�vább�erő�sí�tet�te.�A�re�for�má�ció�anya�nyel�vű�sé�ge
és� a� re�for�má�tus� könyv�nyom�ta�tók,� va�la�mint� az� olyan� nagy� pe�da�gó�gu�sok,� mint� pél�dá�ul
comenius�so�kat�tet�tek�a�kul�tú�ra�de�mok�ra�ti�zá�ló�dá�sa,�a�tu�dás�egyen�jo�gú�sí�tá�sa�ér�de�ké�ben.

Walter�Leirman�(1998)�hív�ja�fel�a�fi�gyel�met�a�per�ma�nens�ta�nu�lás,�az�egész�éle�ten�át�tar�tó
ta�nu�lás�egyik�meg�nyil�vá�nu�lá�sá�ra�(Leirman�el�ső�nyil�vá�nos�meg�fo�gal�ma�zás�ként�em�lí�ti).�A�fran�cia
for�ra�da�lom�egyik�szel�le�mi�ve�zé�re�M.J.A.�condorcet�1792-ben�tet�te�köz�zé�a�Köz ok ta tás ál ta lá nos
szer ve zé sé ről szó ló je len tést és ter ve ze tet. „Meg�fi�gye�lé�sünk�sze�rint�az�ok�ta�tás�nak nem�kell
vé�get�ér�nie�ak�kor,�ami�kor�az�em�ber�be�fe�je�zi�is�ko�lai�ta�nul�má�nya�it.�Az�ok�ta�tás�nak�min�den�kor�-
osz�tály�ra�ki�kell�ter�jed�nie.�nincs�olyan�kor�osz�tály,�mely�ben�a�ta�nu�lás�hasz�ta�lan�vagy�le�he�tet�len
len�ne.�Er�re�a�má�so�dik�ok�ta�tás�ra�an�nál�in�kább�is�szük�ség�van,�mi�vel�az�el�sőt�szűk�kor�lá�tok
kö�zé� szo�rí�tot�ták.”� (condorcet� 1792� in� Leirman� 1998:84)� condorcet� sze�rint� olyan
rend�szert�kell�lét�re�hoz�ni,�mely�„�ki�ter�jed�az�em�be�ri�tu�dás�tel�jes�rend�sze�ré�re”�és�le�he�tő�vé�te�-
szi,�hogy�az�em�be�rek�„meg�őriz�zék”�és�„nö�vel�jék”�ta�nu�lá�si�ké�pes�sé�gü�ket.

goe�the�Wilhelm Meister tör�té�ne�te�ugyan�csak�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�pél�dá�za�ta. A
von�zá�sok�és�ta�szí�tá�sok�re�gé�nyé�ben�pe�dig�a�kö�vet�ke�ző�sza�va�kat�ad�ja�egy�szép�hölgy�tár�sa�sá�gi
hoz�zá�szó�lá�sa�ként:�„Elég�baj,�hogy�most�már�sem�mit�sem�le�het�egy�egész�élet�re�meg�ta�nul�ni.
Elő�de�ink� ah�hoz� tar�tot�ták�ma�gu�kat,� amit� if�jú�ko�ruk�ban� ta�nul�tak;� ne�künk� azon�ban�most
min�den�öt�év�ben�új�ra�kell�át�ven�nünk,�ha�nem�aka�runk�egé�szen�el�ma�rad�ni�a�di�vat�tól.”�7

3.1.2. A fel nőtt ko ri ta nu lás nép sze rű vé vá lá sa
Az� ipa�ri� for�ra�da�lom�után�a�va�sár�na�pi� is�ko�lák,� il�let�ve�a�pol�gá�ro�so�dás� ide�jé�ből� szá�mos
iro�dal�mi�pél�dát�hoz�hat�nánk�a�ki�bon�ta�ko�zó�saj�tó�or�gá�num�ok�kö�vet�kez�té�ben�meg�ala�ku�ló�ön�-
mű�ve�lő�ol�va�só�kö�rök,�vagy�a�ki�bon�ta�ko�zó�sza�bad�kő�mű�ves�pá�ho�lyok,�a�lét�re�jö�vő�mű�ve�lő�dé�si
cé�lú�és�val�lá�sos�ér�ték�ren�det�kép�vi�se�lő�egye�sü�le�tek�és�klu�bok�kö�ré�ből.�(Ezek�re�a�ké�sőb�bi�fe�je�-
ze�tek�ben�rész�le�te�sen�té�rünk�ki.)�A�mun�kás�és�szak�szer�ve�ze�ti�moz�gal�mak,�grundtvig�te�vé�-
keny�sé�ge,�a�nép�fő�is�ko�lák�el�ter�je�dé�se�Eu�ró�pá�ban�mind�elő�re�lé�pés�a�fel�nőtt�kép�zés�eman�ci�pá�-
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5 homérosz:�odüsszeia��i.�ének,�fordította�devecseri�gábor,�Európa,�7.o.
6 seneca:�Erkölcsi�levelek,�36.�levél,�fordította�kurcz�ágnes
7 J.W.�goethe�(1809)�vonzások�és�választások�in:�goethe�válogatott�művei�(1963)�regények,�Európa
kiadó,�149.



ci�ó�ja�és� in�téz�mé�nye�sü�lé�se�fe�lé.�de�a�fel�nőtt�kép�zést�erő�sí�tet�te�a�tu�do�má�nyos� is�me�ret�ter�-
jesz�tés�el�ter�je�dé�se,�mely�a�XiX-XX.�szá�zad�for�du�ló�já�tól�a�fo�tó�és�a�film�meg�je�le�né�sé�vel�új
le�he�tő�sé�ge�ket� rej�tett�ma�gá�ban.�Az� i.� vi�lág�há�bo�rú� át�ren�de�zi�Eu�ró�pát,� át�ala�kul� az�ok�ta�tá�si
szem�lé�let,�hi�szen�egy�részt�a�nők�több�fel�ada�tot�át�vet�tek�a�harc�té�ren�küz�dő�fér�fi�ak�tól,�más�-
részt�a�há�bo�rú�ból�ha�za�té�rők�nek�mun�kát�kel�lett�ad�ni.�

3.1.3. Az egész éle ten át tar tó ok ta tás gyö ke rei
Maróti�An�dor�hív�ja�fel�ar�ra�a�fi�gyel�met,�hogy�A.L.�smith�már�1919-ben,�az�an�gol�fel�nőtt�-
ok�ta�tás�ról�ki�adott�je�len�té�sé�ben�így�fo�gal�maz�„a�fel�nőtt�ok�ta�tást�nem�te�kint�jük�úgy,�mint�ami
csak�az�em�be�ri�ség�kis�tö�re�dé�ké�re�tar�to�zik;�ez�ál�lan�dó�nem�ze�ti�szük�ség�let,�el�vá�laszt�ha�tat�lan
tar�to�zé�ka� a� pol�gár�jog�nak,� en�nél�fog�va� ál�ta�lá�nos�nak� és� élet�hosszig� tar�tó�nak� kell� len�nie”
(Maróti�1968,�2002).

grundtvig� és� dewey� te�vé�keny�sé�gé�nek� is�me�re�té�ben� je�len�te�ti� meg� 1926-ban� Eduard
Lindeman�The Meaning of Adult Education cím�mel�a� fel�nőtt�ok�ta�tás�ról� szó�ló�pe�da�gó�gi�ai
mun�ká�ját,�me�lyet�gya�kor�la�ti� cé�lok�kal� írt,� a� fel�nőt�tek� ta�nu�lá�sá�nak� job�bá� té�te�le�ér�de�ké�ben
(Lindeman�1926,�1989).�Az�ame�ri�kai�Lindeman�a�fel�nőtt�kép�zést�nem�a�for�má�lis�ke�re�tek
közt,�osz�tály�te�rem�ben�ül�ve�kép�zel�te�el,�ha�nem�élet�sze�rű�en,�az�in�for�má�lis�ta�nu�lás�ke�re�tei
kö�zött,�gya�kor�lat�ori�en�tál�tan.�Mi�vel�az�egész�éle�tet�ta�nu�lás�ként�fog�ta�fel,�ezért�né�ze�te�sze�rint�a
ta�nu�lás�so�ha�nem�ér�vé�get.�A�ta�nu�lást�nem�szű�kí�ti�le�a�szak�kép�zés�re,�mert�a�ta�nu�lás�az�egy
ma�ga�sabb�élet�célt�szol�gál.�Az�adott�szi�tu�á�ci�ó�ra�az�egyé�nek�ér�dek�lő�dé�sé�re�na�gyobb�hang�súlyt
fek�tet,�mint�az�elő�re�meg�írt�curriculumokra,�mert�sze�rin�te�a�leg�fon�to�sabb�ér�ték�a�fel�nőt�tek
ok�ta�tá�sá�ban�a�részt�ve�vők�ta�pasz�ta�la�ta.�ha�az�is�ko�la�ma�ga�az�élet,�ak�kor�az�élet�is�ma�ga�az
is�ko�la�(smith�2007).�

Basil� yeaxlee,� aki� Lindemanhoz� ha�son�ló�an� az� yMcA� szol�gá�la�tá�ban� lé�vő� pe�da�gó�gus
volt,�Ang�li�á�ban,�fon�tos�alak�ja�lett�a�szá�zad�elő�fel�nőtt�ok�ta�tá�sá�nak.�A�val�lá�si�ér�té�kek�át�adá�sát
hang�sú�lyo�zó�yeaxlee,�disszer�tá�ci�ó�ját�A spi ri tu á lis ér té kek a fel nőt tek ok ta tá sá ban cím�mel
ír�ta,� 1929-ben� je�len�tet�te� meg� az� el�ső� köny�vet� az� élet�hosszig� tar�tó� ta�nu�lás� té�má�já�ban
Lifelong�Education�cím�mel.�E�kö�tet�re�so�kan�úgy�te�kin�te�nek,�hogy�a�XX.�szá�zad�el�ső�olyan
mun�ká�ja,�mely�a� fel�nőt�tek�ok�ta�tá�sát,�mint�a� for�má�lis,�nemformális� és� in�for�má�lis� ta�nu�lás
együt�te�se�ként�mu�tat�ja�be,�mely�so�rán�az�egyén�szo�ci�a�li�zá�ló�dik�és�e�szo�ci�a�li�zá�ció�so�rán
ter�mé�sze�tes�em�be�ri�cse�lek�vés�az�is�me�ret�szer�zés�(Jeff-smith�1999,�smith�2007).�yeaxlee
ké�sőbb�fel�hív�ja�ar�ra�is�a�fi�gyel�met,�hogy�az�ok�ta�tás�in�téz�mény�rend�sze�re�ki�tud�ja�elé�gí�te�ni�az
idő�igé�nye�ket�(pl.�mun�ka�mel�lett�ta�nu�lást),�ha�ki�tá�gít�ja�a�meg�lé�vő�te�re�ket�és�új�mód�sze�rek
ve�zet�be,�el�jut�va�az�open�university�szel�le�mi�sé�gé�hez.�

1929-ben�camb�rid�ge-ben� vi�lág�ta�lál�ko�zót� ren�dez�tek,�mely� az� egyik� el�ső� nem�zet�kö�zi
fel�nőtt�ok�ta�tá�si� kon�fe�ren�ci�á�nak� te�kint�he�tő,� ahol�meg�fo�gal�ma�zó�dott� az� élet�hosszig� tar�tó
ta�nu�lás�gon�do�la�ta�(né�meth�2008).

A�ta�nu�lás�eman�ci�pá�ci�ó�ja�és�az�em�be�ri�mél�tó�ság�hoz�szük�sé�ges�jo�gok�te�kin�te�té�ben�az�iga�zi
elő�re�tö�rést�a�má�so�dik�vi�lág�há�bo�rút�kö�ve�tő�Em�be�ri�Jo�gok�Egye�te�mes�nyi�lat�ko�za�ta�je�len�tet�te.

3.1.4. Új di men zió a ta nu lás ban: Em be ri Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za ta
1948-ban�a�ii.�vi�lág�há�bo�rú�bor�zal�ma�it�kö�ve�tő�en�az�Egye�sült�nem�ze�tek�szer�ve�ze�te�–�a�szov�jet
blokk�és�sza�úd-Ará�bia�tá�vol�ma�ra�dá�sá�val�–�fo�gad�ta�el�az�Em�be�ri�Jo�gok�Egye�te�mes�nyi�lat�-
ko�za�tát.��Az�em�be�rek�jo�gai,�az�em�be�ri�mél�tó�ság�kér�dé�se�új�di�men�zi�ó�ba�ke�rült.�A�be�ve�ze�-
tő�ből�és�30�cik�kely�ből�ál�ló�nyi�lat�ko�zat�töb�bek�kö�zött�ki�mond�ja�az�em�be�rek�jo�gát�az�élet�hez,
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sza�bad�ság�hoz�és�biz�ton�ság�hoz,�a�ma�gán�tu�laj�don�hoz,�a�mű�ve�lő�dés�hez,�a�kul�tu�rá�lis�élet�ben�va�-
ló�rész�vé�tel�hez�va�la�mint�fel�szó�lal�a�kín�zás,�a�ke�gyet�len,�em�ber�te�len�bá�nás�mód�és�bün�te�tés
el�len,�ki�mond�ja�a�gon�do�lat,�lel�ki�is�me�ret�és�val�lás�sza�bad�sá�gát,�il�let�ve�a�vé�le�mény�ki�fe�-
je�zé�sé�nek�és�a�gyü�le�ke�zés�sza�bad�sá�gát.��Té�mánk�szem�pont�já�ból�kü�lö�nös�je�len�tő�sé�ge�van�a
26-27.�cik�ke�lyek�nek,�me�lyek�az�ok�ta�tás�hoz,�a�kul�tú�rá�hoz,�a�tu�do�má�nyos�ered�mé�nyek�hez
va�ló�hoz�zá�fé�rést�biz�to�sít�ják�az�alá�író�or�szá�gok�szá�má�ra.

26. cikk
1. Min den sze mély nek jo ga van a ne ve lés hez. A ne ve lés nek, leg alább is az ele mi és alap ve tő

ok ta tást il le tő en, in gye nes nek kell len nie. Az ele mi ok ta tás kö te le ző. A tech ni kai és
szak ok ta tást ál ta lá nos sá kell ten ni; a fel sőbb ta nul má nyok ra va ló fel vé tel nek min den ki
előtt – ér de mé hez ké pest – egyen lő fel té te lek mel lett nyit va kell áll nia. 

2. A ne ve lés nek az em be ri sze mé lyi ség tel jes ki bon ta koz ta tá sá ra, va la mint az em be ri jo gok
és alap ve tő sza bad sá gok tisz te let ben tar tá sá nak meg erő sí té sé re kell irá nyul nia. A ne ve lés nek
elő kell se gí te nie a nem ze tek, va la mint az összes fa ji és val lá si cso por tok kö zöt ti meg ér tést,
tü rel met és ba rát sá got, va la mint az Egye sült Nem ze tek ál tal a bé ke fenn tar tá sá nak
ér de ké ben ki fej tett te vé keny ség ki fej lő dé sét. 

3. A szü lő ket el sőbb sé gi jog il le ti meg a gyer me ke ik nek adan dó ne ve lés meg vá lasz tá sá ban. 

27. cikk
1. Min den sze mély nek jo ga van a kö zös ség kul tu rá lis éle té ben va ló sza bad rész vé tel hez, a

mű vé sze tek él ve zé sé hez, va la mint a tu do mány ha la dá sá ban és az ab ból szár ma zó jó té te -
mé nyek ben va ló rész vé tel hez. 

2. Min den ki nek jo ga van min den ál ta la al ko tott tu do má nyos, iro dal mi és mű vé sze ti
ter mék kel kap cso la tos er köl csi és anya gi ér de ke i nek vé del mé hez (ENSZ 1948).

3.1.5. Nem zet kö zi fel nőtt kép zé si kon fe ren ci ák
Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�fo�gal�ma�már�több�XX.�szá�zad�ele�ji,�kö�ze�pi�pe�da�gó�gi�ai�mun�-
ká�ban�fel�me�rült,�de�a�nem�zet�kö�zi�ta�nács�ko�zá�sok�rend�sze�res�na�pi�rend�jé�re�a�ii.�vi�lág�há�bo�rút
kö�ve�tő�en�ke�rült.�A�nem�zet�kö�zi�ta�lál�ko�zók�fon�tos�sze�re�pet�töl�töt�tek/töl�te�nek�be�az�in�for�má�-
ció�áram�lás�biz�to�sí�tá�sá�ban,�a�jó�pél�dák�be�mu�ta�tá�sá�ban,�va�la�mint�a�kö�zös�cé�lok,�az�egyet�ér�-
té�sen�ala�pu�ló�dek�la�rá�ci�ók�meg�fo�gal�ma�zá�sá�ban.�A�fel�nőtt�kép�zés�nem�zet�kö�zi�ko�or�di�ná�ci�ó�ját
se�gí�tet�ték�az�unEsco�ál�tal�a�kb.�12�éven�te�meg�ren�de�zett�kon�fe�ren�ci�ák,�me�lyek�zá�ró�nyi�-
lat�ko�za�ta�i�ra�oda�fi�gyelt/oda�fi�gyel�a� szak�ma.�A�nem�zet�kö�zi�do�ku�men�tu�mok� több�ki�adást
meg�él�tek,�je�len�tő�sé�gü�ket�több�ha�zai�szak�em�ber�is�össze�fog�lal�ta�(Maróti�1968,�2002,�durkó
1966,�koltai�1991,�harangi-hinzen-�Tóth�1998,�ha�ran�gi�1998,�zrinszky�2005,�né�meth
2004,�2006,�2007,�óhidy�2006�és�má�sok).

Az� el�ső� nem�zet�kö�zi� fel�nőtt�kép�zés�sel� kap�cso�la�tos� esz�me�cse�ré�re� 1949� nya�rán,� a� dán
helsingörben�ke�rült�sor.�A�kon�fe�ren�ci�án�a�má�so�dik�vi�lág�há�bo�rú�nyer�tes�or�szá�ga�i�nak�kép�-
vi�se�lői,�nyu�gat-Eu�ró�pa�és�Észak-Ame�ri�ka�kül�dött�jei�vol�tak�je�len�nagy�szám�ban.�A�vi�lág�-
kon�fe�ren�cia� je�len�tős� tár�sa�da�lom�fi�lo�zó�fi�ai� prob�lé�má�kat� ve�tett� fel.� Egy�részt� a� kép�vi�se�lők
meg�fo�gal�maz�ták,�hogy�az�alap�fo�kú�ok�ta�tást�ki�kell�ter�jesz�te�ni,�min�den�ki�szá�má�ra�de�mok�ra�-
ti�kus�sá�kell�ten�ni.�ki�tér�tek�a�sza�bad�idő-kul�tú�ra�prob�lé�ma�kö�ré�re�is�és�– mint�zrinszky�Lász�ló
ki�emel�te�–�a�kon�fe�ren�cia�ál�lást�fog�lalt�az�egyén�és�kö�zös�ség�vi�szo�nyá�nak�kér�dé�sé�ben,�ab�ban,
hogy�sen�ki�sem�él�ma�gá�ban�és�ma�gá�ért,�ha�nem�egy�csa�lád,�gaz�da�sá�gi,�tár�sa�dal�mi�és�nem�ze�ti
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cso�port� tag�ja,� me�lyek�kel� szem�ben� kö�te�le�zett�sé�gei� van�nak.� „A� de�mok�ra�ti�kus� felnőtt�-
nevelésnek�har�mó�ni�át�kell�biz�to�sí�ta�nia�az�egyé�nek�sza�bad�élet�hez�va�ló�jo�ga�és�kö�zös�sé�gi
kö�te�les�sé�gei�kö�zött.�ám�de�a�mo�dern�tö�meg�tár�sa�da�lom�ban�– mint�John�Maud�brit�ok�-
ta�tás�ügyi�mi�nisz�ter�fej�te�get�te�– az�em�ber�el�ma�gá�nyo�so�dik,�amin�a�meg�fe�le�lő�fel�nőtt�kép�-
zés�lé�nye�ge�sen�eny�hít�het:�fej�leszt�he�ti�azt�az�ön�ér�ték-tu�da�tot,�mely�egy�ér�tel�mes�élet�hez ve�-
zet,� ki�kü�szö�böl�he�ti� az� ide�gen�ség� ér�zés� kel�tet�te� szo�ron�gást”� (zrinszky� 2005:79-80).
Maróti�An�dor�vi�szont� J.�guéhenno�hoz�zá�szó�lá�sá�ra�hív�ja� fel� a� fi�gyel�met,�mely� sze�rint
„ká�ros,�ha�a� fi�a�ta�lok� is�ko�lá�zá�sa�ak�kor�ma�rad�ab�ba,�ami�kor�az�önál�ló�an�gon�dol�kod�ni
kez�de�nek.�>ha�ek�kor�gon�dol�ko�dá�su�kat�a�vé�let�len�re�bízzuk<��könnyen�vál�nak�ál�do�za�ta�i�vá
a� de�ma�góg� po�li�ti�ká�nak� és� elő�í�té�le�tek�nek.� A� fel�nőtt�ok�ta�tás� fel�ada�ta� te�hát� a� kri�ti�kus
gon�dol�ko�dás�fej�lesz�té�se.”�(Maróti�2005:16).

Míg�ezen�a�ta�lál�ko�zón�a�felnőttnevelés�pót�ló�és�ál�ta�lá�nos�mű�velt�sé�gi�funk�ci�ó�ját�hang�sú�-
lyoz�ták,� ad�dig� az� 1960-ban� ka�na�dá�ban� már� a� szak�mai� kép�zés� ke�rült� elő�tér�be.� A
Montreálban�ren�de�zett�:�„A�fel�nőt�tek�ne�ve�lé�se�egy�át�ala�ku�ló�vi�lág�ban”�vi�lág�kon�fe�ren�ci�án�–
ahol�már�Af�ri�ká�ból,�ázsi�á�ból�és�La�tin-Ame�ri�ká�ból�is�ér�kez�tek�kül�döt�tek�–�a�per ma nens ne -
ve lés gon�do�la�ta�fo�gal�ma�zó�dott�meg,�mind�a�fej�lett�ipar�ral�ren�del�ke�ző,�mind�a�sze�gény�az
anal�fa�be�tiz�mus�sal� küz�dő� or�szá�gok� ese�té�ben.�A� vál�to�zó� vi�lág,� a� tech�ni�kai� fej�lő�dés� több
kép�vi�se�lő�hoz�zá�szó�lá�sá�ban�meg�mu�tat�ko�zott.�c.�hallenbeck,�a�new�york-i�co�lum�bia�Egye�tem
ok�ta�tó�ja�sze�rint�„Az�em�ber�nek�meg�kell�ér�te�nie�a�vál�to�zást�és�an�nak�kö�vet�kez�mé�nye�it,
al�kal�maz�kod�nia�kell�hoz�zá�és�in�téz�mé�nye�i�hez.�Ah�hoz,�amit�nap�ja�ink�új�vi�lá�gá�nak�ne�ve�zünk.
Eh�hez�a�ma�ga�tar�tá�sok,�a� táv�la�tok,�az�ér�té�kek�és�vi�szony�la�tok�ru�gal�mas�sá�ga�kell.�nem
szá�mít,�mennyi�re�ered�mé�nyes�és�kor�sze�rű�az�is�ko�láz�ta�tás,�a�lé�nyeg�az,�hogy�nem�ké�pes�már
ar�ra,�hogy�olyan�nak�mu�tas�sa�be�a�vi�lá�got,�ami�lyen�lesz,�ha�a�ta�nu�ló�fel�nő.�A�fel�nőtt�ok�ta�tás
alap�ve�tő�fel�ada�ta,�hogy�egyen�súlyt�hoz�zon�lét�re�az�em�be�rek�és�egy�vál�to�zó�vi�lág�kö�rül�mé�nyei
kö�zött.�A�ci�vi�li�zá�ció,�a�de�mok�rá�cia�és�in�tel�li�gen�cia�egyik�alap�el�ve,�hogy�az�em�be�rek�irá�nyí�ta�ni
tud�ják�sor�su�kat.�Ez�csak�ak�kor�vál�hat�le�het�sé�ges�sé,�ha�az�em�be�rek�elő�re�tud�ják�lát�ni�és
irá�nyí�ta�ni�azo�kat�a�vál�to�zá�so�kat,�ame�lyek�anya�gi�és�tár�sa�dal�mi�ta�lá�lé�kony�sá�guk�ered�mé�nyei.”
(Maróti�2002).�A�kül�döt�tek�azt�is�ki�fej�tet�ték,�hogy�a�tech�ni�kai�ha�la�dás,�po�zi�tí�vu�mai�mel�lett,
mun�ka�erő-pi�a�ci�bi�zony�ta�lan�sá�got�is�je�lent.�A�kép�zet�len�mun�ka�erő�egy�re�ke�vés�bé�tud�el�he�-
lyez�ked�ni,�mert�sok�egy�sze�rű�mun�ka�fá�zist�át�vesz�nek�a�gé�pek,�ezért�élet�szük�ség�let�té�vá�lik�a
ma�ga�sabb�szin�tű�kép�zés,�az�át-�és�to�vább�kép�zés�(zrinszky�2005:�81).�

A� ii.� nem�zet�kö�zi� fel�nőtt�ok�ta�tá�si� kon�fe�ren�cia� zá�ró�ok�má�nya,� a�Mont re a li Nyi lat ko zat
akár�nap�ja�ink�ban�is�íród�ha�tott�vol�na:�“Leg�fon�to�sabb�prob�lé�mánk,�úgy�tű�nik,�a�>túlélés<.
de�ez�már�ré�gen�nem�a�leg�te�het�sé�ge�seb�bek�túl�élé�sé�nek�kér�dé�se�–�vagy�együtt�élünk,�vagy
együtt�pusz�tu�lunk�el.�A�túlélni-akarás�azt�kö�ve�te�li�meg,�hogy�a�Föld�né�pe�i�nek�meg�kell
ta�nul�ni�uk�egy�más�sal�bé�ké�ben�él�ni,�és�itt�a�>tanulás<�a�dön�tő�szó.�En�nek�az�elő�fel�té�te�le�a
köl�csö�nös�el�is�me�rés,�meg�ér�tés,�ba�rát�ság�–�de�a�tu�dat�lan�ság�új�ra�és�új�ra�szét�rom�bol�ja�eze�ket.
Meg�osz�tott�vi�lá�gunk�ban�a�nem�zet�kö�zi�meg�ér�tés� te�rén�a� fel�nőtt�ok�ta�tás�új�ér�tel�met�kap.
Er�re�ké�szül�ve�túl�él�ni�az�em�be�rek�szá�má�ra�olyan�le�he�tő�sé�get�nyit�a�sze�mé�lyes�szo�ci�á�lis�fej�lő�dés�re,
mint�még�so�ha.�/…/�hisszük,�hogy�a�fel�nőtt�ok�ta�tás�olyan�fon�tos�az�em�be�rek�>túlélésre<
va�ló� elő�ké�szí�té�sé�hez� és� a� bol�dog�sá�guk�hoz,� hogy� a� fel�nőtt�ok�ta�tás�hoz� va�ló� tel�je�sen� új
hoz�zá�ál�lás�ra�van�szük�ség.�El�kell�oda�jut�ni,�hogy�az�em�be�rek�min�de�nütt�át�la�gos,�az�éle�-
tük�höz�tar�to�zó�do�log�nak�tart�sák,�és�hogy�a�kor�má�nyok�a�fel�nőtt�ok�ta�tást�min�den�or�szág�ban
az�ál�ta�lá�nos�ok�ta�tá�si�rend�szer�egyen�ran�gú�ré�szé�nek�te�kint�sék”�(unEsco�1960�in�ha�ran�gi
1998:�67-69).
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1965-ben�Te�he�rán�ban�sor�ke�rült�az�anal�fa�be�tiz�mus�el�ső�vi�lág�ta�lál�ko�zó�já�ra.�itt�szo�ros�össze�-
füg�gést�mu�tat�tak�ki�az�egy�fő�re�ju�tó�nem�ze�ti�össz�ter�mék,�va�la�mint�az�ír�ni-ol�vas�ni�tu�dók�és�anal�-
fa�bé�ták�ará�nya�kö�zött.�(zrinszky�2005),�s�pár�év�múl�va�Ja�pán�ban�már�a�vi�lág�ta�lál�ko�zó�köz�pon�-
ti�kér�dé�se�lett�az�a�gon�do�lat,�hogy�a�gaz�da�ság�fej�lő�dé�se�nem�le�het�sé�ges�tu�dás�nél�kül.

A�har�ma�dik�nem�zet�kö�zi�felnőttnevelési�kon�fe�ren�ci�át�1972-ben�To�ki�ó�ba�hív�ták�össze, A
fel nőt tek ne ve lé se a per ma nens ne ve lés sel va ló kap cso la tá ban cím�mel,�me�lyen�meg�fo�gal�-
maz�ták�a�kép�vi�se�lők,�hogy�az�em�ber�éle�té�nek�ré�sze�a�per�ma�nens�ne�ve�lés�és�kép�zés,�mely�át�-
fog�ja�az�élet�min�den�te�rü�le�tét.�vi�ták�ala�kul�tak�ki�a�hu�mán�kont�ra�tech�ni�kai�irá�nyult�sá�gú kul�tú�ra
té�má�já�ban,�mely�so�rán�meg�fo�gal�maz�ták�a�részt�ve�vők,�hogy�a�kor�sze�rű�fel�nőtt�kép�zés�nek�át
kel�le�ne�fog�nia�“mind�két�kul�tú�rát”,�és�ki�kell�ter�jesz�ked�nie�az�élet�szá�mos�más�te�rü�le�té�re�is
(csa�lá�di�élet,�köz�élet,�szó�ra�ko�zás),�hogy�hoz�zá�já�rul�jon�“a�tel�jes�élet”�job�bá�té�te�lé�hez.�Az�alfa-
betizáció�is�mét�na�pi�rend�re�ke�rült,�mi�ként�a�sza�bad�ság�és�a�de�mok�rá�cia�prob�lé�má�ja.�zrinszky
ar�ra�mu�tat�rá,�hogy�fon�tos�kér�dés,�hogy�a�fel�nőtt�kép�zés�“fe�lül�ről”�el�ren�delt�vagy�“alul�ról”,
ön�kén�te�sen,�a�meg�élt�szük�ség�le�tek�alap�ján�épít�ke�ző,�és�az�ön�te�vé�keny�ség�re�nagy�mér�ték�ben
tá�masz�ko�dó�mó�do�za�tá�nak�a�ket�tős�sé�ge,�más�részt,�a�fel�nőt�tek de�mok�ra�ti�kus�ál�lam�pol�gá�ri�ne�-
ve�lé�sé�nek�a�szük�sé�ges�sé�ge�(zrinszky�2005:�86).

hinzen� hang�sú�lyoz�za� a� kon�fe�ren�cia� azon� nyi�lat�ko�za�tát,� mely� sze�rint� a� nem�zet�kö�zi
együtt�mű�kö�dés�a�fel�nőtt�ok�ta�tás�fej�lő�dé�sé�nek�tá�mo�ga�tó�ja�(hinzen�2002).�Ezt�mar�kán�san�a
tag�ál�lam�ok�az�aján�lás�30.�pont�já�ban�emel�ték�ki:�
1. A�nem�zet�kö�zi�ku�ta�tá�sok�és� in�for�má�ció�áram�lás�ér�de�ké�ben�lé�te�sít�se�nek�fel�nőtt�ok�ta�tá�si és

ku�ta�tó�köz�pon�to�kat.
2. Tö�re�ked�je�nek�fel�nőtt�ok�ta�tá�si�szö�vet�sé�gek�ala�pí�tá�sá�ra.
3. kép�vi�sel�jék�fel�nőtt�kép�zés�ér�de�ke�i�ket�az�unEsco�bi�zott�sá�gok�ban.
4. szer�vez�ze�nek�nem�zet�kö�zi�össze�jö�ve�te�le�ket�a�felnőttképzők�ré�szé�re�(pl.�nyá�ri�egye�te�mek).�
5. A�nonprofit�szer�ve�ze�tek�be�vo�ná�sát�szor�gal�maz�va�„hív�ja�nak�meg�if�jú�sá�gi,�mun�kás-,�me�-

ző�gaz�da�csa�lád�szer�ve�ze�te�ket,�az�is�ko�lán�kí�vü�li�ok�ta�tás�részt�ve�vő�it�és�ezen�a�te�rü�le�ten�ta�-
pasz�ta�lat�tal�ren�del�ke�ző�sze�mé�lye�ket,�hogy�ve�gye�nek�részt�kon�fe�ren�ci�á�kon�és�az�is�ko�lán
kí�vü�li�ok�ta�tás�ke�ze�lé�sé�re,�meg�vi�ta�tá�sá�ra,�meg�va�ló�sí�tá�sá�ra�és�ér�té�ke�lé�sé�re�lét�re�jött�fel�nőtt�-
ok�ta�tá�si�bi�zott�sá�gok�ban.”�(ha�ran�gi�–�hinzen�-�sz.�Tóth�1998:�72).�A�to�váb�bi�ak�ban
az�unEsco�se�gít�sé�gét�kér�ték�a�fel�nőtt�ok�ta�tás�ról�szó�ló�iro�da�lom�meg�je�len�te�té�sé�re,�le�-
for�dí�tá�sá�ra.�

1976-ban�nai�ro�bi�ban�az�unEsco�19.�ülés�sza�kán�meg�ál�la�po�dás�szü�le�tett�a�fel�nőtt�kép�zés�fo�-
gal�má�ról,�mely�gya�kor�la�ti�lag�szin�te�tel�je�sen�egye�zik�a�je�len�le�gi�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�fo�gal�-
má�val,�csak�a�fel�nőt�tek�ok�ta�tá�sát�te�szi�középpontba..�Az�aján�lás�sze�rint�„a�>felnőtt�oktatás<
ki�fe�je�zé�sen�tar�tal�muk�ra,�szint�jük�re�és�mód�sze�rük�re�va�ló�te�kin�tet�nél�kül�mind�azok�nak a�for�má�lis
vagy�nemformális,�szer�ve�zett�ne�ve�lé�si�fo�lya�ma�tok�nak�az�összes�sé�ge�ér�ten�dő,�ame�lyek�ré�vén
mind�azok�a�sze�mé�lyek,�aki�ket�a�tár�sa�da�lom,�amely�nek�ré�szét�ké�pe�zik,�fel�nőtt�nek�te�kint,�to�-
vább�fej�lesz�tik�kész�sé�ge�i�ket:�gaz�da�gít�ják�is�me�re�te�i�ket,�tö�ké�le�te�sí�tik�tech�ni�kai�és�szak�mai�kép�zett�sé�-
gü�ket,�vagy�új�irány�ban�ké�pe�zik�to�vább�ma�gu�kat�to�váb�bá�ma�ga�tar�tá�su�kat�és�vi�sel�ke�dé�si�for�má�ik
egy�részt�az�em�ber�tel�jes�ki�bon�ta�ko�zá�sá�nak,�más�részt�a�ki�egyen�sú�lyo�zott�és�önál�ló�tár�sa�dal�mi,�gaz�-
da�sá�gi�és�kul�tu�rá�lis�fej�lő�dés�ben�va�ló�rész�vé�tel�ket�tős�pers�pek�tí�vá�ját�fej�lesz�tik�to�vább.�/…/�A
>permanens�nevelés<�ki�fe�je�zés�vi�szont�egy�glo�bá�lis�fo�lya�ma�tot�je�löl,�amely�nek�a�meg�lé�vő
ne�ve�lés�ügyi�rend�sze�rek�struk�tú�rá�já�nak�át�ala�kí�tá�sa�épp�úgy�cél�ja,�mint�a�ne�ve�lés�ügyi�rend�sze�re�ken
kí�vül�adó�dó�kép�zé�si� le�he�tő�sé�gek�fej�lesz�té�se”.� (unEsco�1976� in�ha�ran�gi�1998:�74-75).
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Eb�ben�a�fo�lya�mat�ban�az�em�ber�a�sa�ját�ne�ve�lé�sé�nek�te�vé�keny�ré�sze�se�„a�ne�ve�lés�nek,�amely
sem�mi�kép�pen�nem�kor�lá�to�zód�hat�az�is�ko�la�kö�te�le�zett�ség�idő�szak�ára,�ki�kell�ter�jed�nie�az�élet
va�la�mennyi�di�men�zi�ó�já�ra,�a�tu�dás�és�a�gya�kor�la�ti�is�me�re�tekmin�den�ága�za�tá�ra,�kü�lön�bö�ző�esz�kö�zök
ré�vén�biz�to�sí�ta�ni�kell,�és�min�den�fej�lesz�té�si�le�he�tő�ség fel�hasz�ná�lá�sá�val�elő�kell�se�gí�te�nie�a
sze�mé�lyi�ség�ki�bon�ta�ko�zá�sát.�A�ne�ve�lé�si�fo�lya�ma�to�kat,�ame�lyek�ben�az�éle�tünk�so�rán�a�gyer�me�kek,
a�fi�a�ta�lok�és�a�kü�lön�bö�ző�ko�rú�fel�nőt�tek�bár�mi�lyen for�má�ban�részt�vesz�nek,�egy�sé�ges�egész�ként
kell�fel�fog�ni.”�(u.o.)

A�to�váb�bi�ak�ban�a�fel�nőtt�ok�ta�tás�tar�tal�má�ra�vo�nat�ko�zó�an�aján�lást�fo�gal�maz�tak�meg�a
kép�vi�se�lők�az�zal�kap�cso�la�to�san,�hogy�a�fel�nőtt�kép�zés�te�vé�keny�sé�gét�nem�le�het�meg�ha�tá�-
roz�ni,�mert�„a�fej�lő�dés,�a�kö�zös�sé�gi�élet�ben�va�ló�rész�vé�tel�és�az�egyé�ni�ki�bon�ta�ko�zás
so�rán�ki�ala�ku�ló�sa�já�tos�szük�ség�le�tek�ha�tá�roz�zák�meg,�az�élet�va�la�mennyi�ol�da�lát�az�is�me�-
re�tek�min�den� te�rü�le�tét�érin�ti”.�A� leg�hát�rá�nyo�sabb�cso�por�tok�nak�vi�szont� szük�sé�ges
el�sőbb�sé�get� biz�to�sí�ta�ni.� itt� is� do�mi�nán�san�meg�je�le�nik� az� a� gon�do�lat,� hogy� a� kri�ti�kus
gon�dol�ko�dás�elő�se�gí�té�se�az�egyik�cél�ja�a�fel�nőt�tek�ok�ta�tá�sá�nak.�”Az�ál�lam�pol�gá�ri,�po�li�ti�kai,
szak�szer�ve�ze�ti�és�szö�vet�sé�gi�ne�ve�lé�si�te�vé�keny�ség�nek�ar�ra�kell�tö�re�ked�nie,�hogy�elő�se�gít�se
az�önál�ló�és�kri�ti�kus�íté�lő�ké�pes�ség�ki�fej�lő�dé�sét,�hogy�ki�ala�kít�sa�és�to�vább�fej�lessze�azo�kat
az� is�me�re�te�ket,�ame�lyek�min�den�em�ber�szá�má�ra�szük�sé�ge�sek,�hogy�a�kü�lön�bö�ző�szin�tű
dön�té�sek� meg�ho�za�ta�lá�nak� fo�lya�ma�tá�ban� és� a� tár�sa�da�lom� ügye�i�nek� igaz�ga�tá�sá�ban� va�ló
tény�le�ges�rész�vé�tel�ré�vén�az�élet�és�a�mun�ka�fel�tét�ele�it�be�fo�lyá�so�ló�vál�to�zá�sok�kal�lé�pést
tart�has�son.�/../�A�mű�sza�ki�és�szak�mai�ok�ta�tás�nak�az�ál�ta�lá�nos�és�ál�lam�pol�gá�ri�kép�zést�is
ma�gá�ban�kell�fog�lal�nia.”�(u.o.�79).�

1985-ben�pá�rizs,�az�unEsco�köz�pont�ja�lett�a�iv.�nem�zet�kö�zi�Fel�nőtt�ok�ta�tá�si�kon�fe�ren�-
cia�hely�szí�ne,�122�tag�ál�lam�és�mint�egy�60�nem�kor�mány�za�ti�szer�ve�zet�kép�vi�sel�tet�te�ma�gát.
(zrinszky�2005).�A�kon�fe�ren�cia�leg�je�len�tő�sebb�moz�za�na�ta�az,�hogy�a�kép�vi�se�lők�meg�fo�gal�-
maz�ták,�a�mű�ve�lő�dés,�a�ta�nu�lás�alap�ve�tő�em�be�ri�jog.�Eb�ből�ere�dő�en�kulcs�kér�dés�sé�vál�tak�a
hát�rá�nyos� hely�ze�tű� ré�te�gek� prob�lé�mái,� ek�kor� ke�rül� na�pi�rend�re� elő�ször� a� „funk�ci�o�ná�lis
anal�fa�bé�tiz�mus”�fo�gal�ma,�s�a�tech�ni�kai�fej�lő�dés�és�a�sza�bad�idő�kér�dé�se�kap�csán�ke�rül
kö�zép�pont�ba�a�táv�ok�ta�tás�ra.�

A�do�ku�men�tum�ki�nyil�vá�ní�tot�ta,�hogy�„a�ta�nu�lás�hoz�va�ló�jog�az�em�be�ri�ség�fenn�ma�ra�dá�-
sá�nak�alap�ve�tő�esz�kö�ze.”�össze�te�vői�az�� ír�ni-ol�vas�ni�tu�dás� jo�ga,�a�kép�ze�let�és�al�ko�tás
jo�ga,�a�tá�jé�ko�zott�ság�és�tá�jé�koz�ta�tás�jo�ga,�az�ok�ta�tás�ra�for�dí�tott�anya�gi�for�rá�sok�ból�va�ló
ré�sze�se�dés�jo�ga,�va�la�mint�a�az�egyé�ni�és�kol�lek�tív�kész�sé�gek�ki�fej�lesz�té�sé�nek�jo�ga.

A�pá�ri�zsi�kon�fe�ren�cia�meg�erő�sí�tet�te,�hogy�az�em�be�ri�ség�nem�fej�lőd�het�ta�nu�lás�nél�kül,
mert�ha�azt�akar�juk,�hogy�a�vi�lág�né�pei�ön�el�lá�tó�ak�le�gye�nek,�bé�ké�ben�él�je�nek,�jó�egész�-
ség�nek� ör�vend�je�nek,� ak�kor� kulcs�szó� a� ta�nu�lás� (unEsco� 1985� in�ha�ran�gi� 1998:85).
zrinszky�Lász�ló�ki�eme�li�a�do�ku�men�tum�azon�meg�ál�la�pí�tá�sát,�hogy�a�fel�nőt�tek�ta�nu�lá�sa
ön�meg�va�ló�sí�tá�suk� nél�kü�löz�he�tet�len� esz�kö�ze,� a� fel�nőtt�ok�ta�tás� fej�lesz�té�sé�nek� alap�el�ve
pe�dig,�a�demokratizáció.�Ezért�kü�lö�nö�sen�fi�gyel�ni�kell�a�gaz�da�sá�gi�el�nyo�más�leg�hát�rá�nyo�sabb
hely�ze�tű�ál�do�za�ta�i�ra:�az�írás�tu�dat�lan�ok�ra,�a�nők�re,�a�sze�gé�nyek�re,�az�öre�gek�re�és�a�fi�-
a�ta�lok�ra.�(zrinszky�2005:�87).

A�kon�fe�ren�ci�ák� te�hát� fo�lya�ma�to�san� fo�gal�maz�ták,�erő�sí�tet�ték�a� ta�nu�lás�hoz�va�ló� jog
biz�to�sí�tá�sát,� az�esély�egyen�lő�sé�gi� el�vek�ér�vé�nye�sü�lé�sét�a� fel�nőt�tek�kép�zé�sé�ben.�Min�den
ta�lál�ko�zó� fon�tos� üze�ne�te� egy-egy� olyan,� az� egész� em�be�ri�ség� sor�sát�meg�ha�tá�ro�zó� kér�dés,
mint�a�bé�ke�a�biz�ton�ság�és�a�de�mok�rá�cia�kér�dé�se,�me�lyek�hez�a�tu�dás�je�len�ti�az�utat.�
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3.2.�Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�fo�gal�ma�az�ok�ta�tás�ügy�
kö�zép�pont�já�ban

A�nem�zet�kö�zi�kon�fe�ren�ci�ák�be�ve�zet�ték�a�per ma nens kép zés, az élet hosszig tar tó ok ta tás, a
rekurrens kép zés, il�let�ve�a�mun�ka�utá�ni�ta�nu�lás�fo�gal�ma�it�is,�a�gaz�da�sá�gi�szük�ség�sze�rű�ség
pe�dig�gya�kor�lat�tá�tet�te�a�fel�nőt�tek�ta�nu�lá�sát.�Az�1970-es�évek�től�vi�szont�a�tu�do�má�nyos is�me�-
re�tek�bő�vü�lé�se,�az�ez�zel�já�ró�gyors�mű�sza�ki-tech�ni�kai�vál�to�zá�sok,�az�új�tech�no�ló�gi�ák�el�sa�já�-
tí�tá�sa,�a�ver�seny�ké�pes�ség�re�tö�rek�vés�kö�vet�kez�té�ben�ke�rül�na�pi�rend�re�a�fel�nőtt�kép�zés,�s�gyö�ke�-
re�se�dik�meg�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�fi�lo�zó�fi�á�ja.�philip�h.�coombs,�olof�palme,�paul
Lengrand,�Edgar�Faure�egy�aránt�fel�hív�ják�a�fi�gyel�met�a�fel�nőtt�kép�zés�ről�al�ko�tott�szem�-
lé�let�mód�vál�to�zá�sá�nak�szük�ség�sze�rű�sé�gé�re.�

Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�glo�bá�lis�kon�cep�ci�ó�já�nak�el�ter�je�dé�se�az�1970-es�évek�ele�jé�re
te�he�tő� (né�meth� 2004).� Eh�hez� szá�mos� do�ku�men�tum� hoz�zá�já�rult� és� az,� hogy� az� unEsco
1970-et�a�nem�zet�kö�zi�ne�ve�lés�évé�nek�nyil�vá�ní�tot�ta.�Eb�ben�az�év�ben�ad�ta�ki�az�Eu�ró�pa�Ta�nács
a Per ma nens ne ve lés kon�cep�ci�ó�ját,�az�önál�ló�an�irá�nyí�tott�ta�nu�lás�gon�do�la�tát. Mér�föld�kő�nek
te�kint�he�tő�paul�Lengrand�szem�lé�le�te,�aki�a�per�ma�nens� ta�nu�lást�mint�élet�for�mát�ha�tá�roz�ta
meg,�mely�so�rán�a�ta�nu�lás�élet�mód�dá�vá�lik.�A�per�ma�nens�ta�nu�lás�azok�nak�az�em�be�rek�nek
az�élet�mód�ja,�akik�fo�lya�ma�to�san�tá�jé�ko�zott�ság�ra,�ta�nu�lás�ra�tö�rek�sze�nek,�s�ez�ál�tal�bol�do�gul�nak
az�élet�ben�(Lengrand:�1970).�A�Lengrand�ál�tal�ve�ze�tett�szak�ér�tői�cso�port�kon�cep�ci�ó�ja�több
vi�tát� vál�tott� ki.� Az� egyik� leg�is�mer�tebb� til�ta�ko�zás� ivan� illich� bé�csi� fi�lo�zó�fus�Deschooling
Society cí�mű�mun�ká�ja,�mely�a�tár�sa�dal�mi�egyen�lőt�len�sé�gek�új�ra�ter�me�lő�dé�se�és�a�kont�roll
el�ke�rü�lé�se�vé�gett�a�tár�sa�dal�mat�men�te�sí�te�ni�kí�ván�ja�az�is�ko�lá�tól.�illich�sze�rint�nem�is�ko�lá�ra,
ha�nem�ta�nu�lá�si�le�he�tő�sé�gek�re�len�ne�in�kább�szük�ség�(illich�1971).

1972-ben�az�unEsco�ki�ad�ta� a�Learning to be. The world of education today and
tomorrow (Meg�ta�nul�ni�lé�tez�ni.�A�ma�és�a�hol�nap�ok�ta�tá�sa)�cí�mű�je�len�té�sét,�me�lyet�Edgar
Faure�ne�vé�vel�is�szo�kás�je�lez�ni.�A�ta�nu�ló�tár�sa�da�lom�fo�gal�ma�és�az�egész�éle�ten�át�tar�tó
ok�ta�tás�kon�cep�ci�ó�ja� je�lent�meg�a�do�ku�men�tum�ban,�mely�ben�az�egész�éle�ten�át�tar�tó
ok�ta�tás�nem�rend�szer,�ha�nem�alap�elv,�mely�re�az�egész�rend�szer�épül.��

1973-ban�az�oEcd�Recurrent education: a strategy for life-long learning (vissza�té�rő
ok�ta�tás:�stra�té�gia�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ok�ta�tás�szá�má�ra)�je�len�tés�a�gaz�da�ság�ver�-
seny�ké�pes�sé�gé�nek,� a� fog�lal�koz�tat�ha�tó�ság� és� a� ta�nu�lás� kap�cso�la�tá�nak� vizs�gá�la�tá�ra� épült
prog�ram�volt.

A��fo�ga�lom�köz�tu�dat�ba�ke�rü�lé�sét�se�gí�tet�te�elő�az��T. Husén: Learning Society – A
ta�nu�ló�tár�sa�da�lom�(1974),�il�let�ve�J. Botkin: No limits to learning: Bridging the human gap.
A report to the Club of Rome (1979) – A�ta�nu�lás�nak�nin�cse�nek�ha�tá�rai:�az�em�be�ri�erőfor-
rásszükséglet�pót�lá�sa.�Je len tés a Ró mai Klub hoz cí�mű�mun�ka�is.

Eb�ben�az�idő�szak�ban�a�fel�nőt�tek�ok�ta�tá�sa�állt�a�fo�ga�lom�és�a�nem�zet�kö�zi�do�ku�men�-
tu�mok�kö�zép�pont�já�ban,�a�vál�to�zást�a�ki�lenc�ve�nes�évek�hoz�ták�meg,�ami�kor�az�ok�ta�tás
he�lyett�a�ta�nu�lás�(education�he�lyett�a�learning),�s�ez�ál�tal�az�egyén�ke�rült�a�prog�ra�mok
kö�zép�pont�já�ba.�

3.3.1. Az egész éle ten át tar tó ta nu lás kon cep ció új ra fo gal ma zá sa
Az� 1990-es� évek�től� a�mun�ka�nél�kü�li�sé�get� csök�ken�te�ni� hi�va�tott� ok�ta�tás�po�li�ti�kák� és� a
ver�seny�ké�pes�ség�nö�ve�lé�se�ér�de�ké�ben�újult�meg�az�egész�éle�ten�át� tar�tó� ta�nu�lás�vagy
szi�no�ni�má�ja�ként�az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�fi�lo�zó�fi�á�ja.�
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1994-ben� az� Eu�ró�pai� unió� Eu�ró�pai� Bi�zott�sá�ga� a� Growth, Competitiveness and
Employment – The challenges and ways forward into the 21st century (nö�ve�ke�dés,
ver�seny�ké�pes�ség,�fog�lal�koz�ta�tás�–�a�21.�szá�zad�ki�hí�vá�sa,�az�az�a�jö�vő�szá�zad�ba�va�ló�át�lé�pés
út�ja)�majd�1995-ben�pe�dig�a�Teaching and Learning – Towards the learning society (Ta�-
ní�ta�ni�és�ta�nul�ni.�Út�ban�a�ta�nu�ló�tár�sa�da�lom�fe�lé)�cí�mű�Fe�hér�köny�vet�ad�ta�ki.�Az�el�ső�do�-
ku�men�tu�mok�kö�zép�pont�já�ban�gaz�da�sá�gi�és�fog�lal�koz�ta�tás�po�li�ti�kai�kér�dé�sek�áll�tak,�a�má�so�-
dik�könyv�meg�fo�gal�maz�za�a�kog�ni�tív�tár�sa�da�lom�fo�gal�mát.�A�do�ku�men�tum�az�in�for�má�ci�ós
tár�sa�da�lom� lét�re�jöt�té�re,�a�globalizáció�és�a� tudományos/technikai/civilizációs� sokk�kö�vet�-
kez�mé�nye�i�re�hív�ta�fel�a�fi�gyel�met.�Az�alap�ve�tő�ér�té�kek�át�adá�sa,�a�fel�nö�vek�vő�nem�ze�dék�mun�-
ká�ba�ál�lá�sa�ér�de�ké�ben�a�Bi�zott�ság� tag�jai� cél�ki�tű�zés�ként� fo�gal�maz�ták�meg�az�új� is�me�re�tek
meg�szer�zé�sé�nek�tá�mo�ga�tá�sát,�az�is�ko�la�és�a�mun�ka�hely�egy�más�hoz�kö�ze�lí�té�sét,�a�ki�re�kesz�-
tés�el�le�ni�küz�del�met,�há�rom�kö�zös�sé�gi�nyelv�is�me�re�tét,�va�la�mint�az�em�be�ri�erő�for�rás-fej�lesz�-
tés�egyen�lő�fel�osz�tá�sát.�1996.�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ok�ta�tás�és�kép�zés�éve�lett�Eu�ró�pá�ban.
A�cél�ki�tű�zé�sek�meg�va�ló�su�lá�sá�nak�ér�de�ké�ben�in�dul�tak�a�Le�o�nar�do�da�vin�ci,�a�socrates�és
a�youth�for�Europe,�stb.�kö�zös�sé�gi�prog�ra�mok�(Arapovics�2007:18).

1996-ban�az�oEcd�Lifelong learning for All (Élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�min�den�ki�nek)
prog�ram�ja�át�fo�gó�pe�da�gó�gi�ai�prog�ram�má�tet�te�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�kon�cep�ci�ó�ját,
ki�emel�ve�az�esély�egyen�lő�ség�le�he�tő�sé�ge�i�nek�ke�re�sé�sét.�A�kon�cep�ció�az�élet�hosszig�tar�tó�ta�-
nu�lás�há�rom�alap�ve�tő�cél�ja�ként�a�sze�mé�lyi�ség�fej�lő�dést,�a�szo�ci�á�lis�össze�tar�tást�és�a�gaz�da�sá�-
gi�nö�ve�ke�dést�je�lö�li�meg.

Az�unEsco�is�1996-ban�ad�ta�ki�a�Jacques�delors�ne�vé�hez�fű�ző�dő�Learning: the treasure
within (ok�ta�tás:�rej�tett�kincs)�cí�mű�ho�lisz�ti�kus�szem�lé�le�tű��je�len�té�sét,�mely�ben�a�ta�nu�lás�4�alap�-
pil�lér�ét� je�löl�te�meg�(meg�ta�nul�ni�meg�is�mer�ni,�meg�ta�nul�ni�dol�goz�ni,�meg�ta�nul�ni�együtt�él�ni
má�sok�kal�és�meg�ta�nul�ni�él�ni).�A�tel�jes�ér�té�kű�élet�ki�tel�je�sí�té�sé�nek�esz�kö�ze�ként�em�lí�tet�te�az�egész
éle�ten�át�tar�tó�ok�ta�tást/ta�nu�lást.�„A�XXi.�szá�zad�elő�est�éjén�az�ok�ta�tás�nak�az�a�fel�ada�ta,�hogy�a
gyer�mek�kor�tól�kezd�ve�egész�éle�ten�át�se�gít�sen�min�den�kit�ab�ban,�hogy�di�na�mi�kus�is�me�re�te�-
ket�sze�rez�hes�sen�a�vi�lág�ról,�a�töb�bi�em�ber�ről�és�sa�ját�ma�gá�ról�a�négy�alap�pil�lér�re�tá�masz�kod�va.
Ezt�az�ok�ta�tá�si�foly�to�nos�sá�got,�amely�vé�gig�kí�sé�ri�az�egész�éle�tet,�ugyan�ak�kor�tár�sa�dal�mi�di�men�-
zi�ó�kat�is�fi�gye�lem�be�vesz,�a�Bi�zott�ság�>egész�éle�ten�át�tar�tó�oktatásnak<�ne�vez�te�el.�Eb�ben
lát�ja�a�XXi.�szá�zad�ba�va�ló�be�lé�pés�kul�csát,�s�an�nak�fel�té�tel�ét,�hogy�az�em�be�ri�ség�al�kal�maz�kod�ni
tud�jon�az�egy�re�gyor�sabb�rit�mus�ban�fej�lő�dő�vi�lág�hoz.”�(unEsco�1997:�82)

A�ki�lenc�ve�nes�évek�re�meg�vál�to�zott�az�egész�éle�ten�át� tar�tó� ta�nu�lás� szem�lé�le�te,�már
nem�csak�a�fel�nőt�tek�kép�zé�sét�kí�ván�ták�erő�sí�te�ni,�nem�az�ok�ta�tás�állt�a�kö�zép�pont�-
ban�ha�nem�az�egyén ta nu lá sa, mely�ki�ter�jed�az�élet�egé�szé�re,�tér�ben�és�idő�ben�egy�aránt.�

3.3.2. Az V. Nem zet kö zi Fel nőtt ok ta tá si Vi lág kon fe ren cia, Ham burg8

1997�nya�rán�az�unEsco�meg�ren�dez�te�az�v.�nem�zet�kö�zi�Fel�nőtt�ok�ta�tá�si�vi�lág�kon�fe�ren�ci�át
ham�burg�ban,�160�or�szág�1500�kép�vi�se�lő�je�volt�je�len,�be�le�ért�ve�a�ma�gyar�kül�dött�sé�get�is
(harangi:1997,1998).�A�kül�döt�tek�nyi�lat�ko�za�tot�fo�gad�tak�el�a�fel�nőt�tek�ta�nu�lá�sá�ról.�Je�len�tős
andragógiai�szem�lé�let�vál�tást�tük�röz�a�fel�nőtt�ok�ta�tás�fo�gal�má�nak�meg�ha�tá�ro�zá�sa.
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8 Az�alábbi�áttekintés�Arapovics�Mária�(2007)�Felnőttképzési�szervezetek�Magyarországon,�ráció�kiadó
–� ELTE� Az� Élethosszig� Tartó� Művelődésért� Alapítvány,� Budapest� 17-27.� oldalán� megjelentek� fel-
használásával�készültek.



„A� fel�nőtt�ok�ta�tás� je�len�ti� azok�nak� a� ta�nu�lá�si� fo�lya�ma�tok�nak� az� összes�sé�gét,� le�gye�nek
azok�is�ko�la�rend�sze�rű�ek�vagy�má�sok,�ame�lyek�ál�tal�az�em�be�rek�–�aki�ket�fel�nőtt�nek�te�kint�a
tár�sa�da�lom,� ami�hez� tar�toz�nak� –� fej�lesz�tik� ké�pes�sé�ge�i�ket,� gaz�da�gít�ják� tu�dá�su�kat,� ma�ga�sabb
szint�re�eme�lik�szak�mai,�tech�ni�kai�ké�pes�sé�gü�ket,�vagy�amely�ál�tal�új�irány�ba�for�dul�nak,�hogy
egyé�ni�és�tár�sa�dal�mi�szük�ség�le�te�i�ket�ki�elé�gít�sék.�A�fel�nőt�tek�ta�nu�lá�sa�ma�gá�ba�fog�lal�ja�az
is�ko�la�rend�sze�rű� és� fo�lya�ma�tos� ok�ta�tást,� a� kö�tet�len� ta�nu�lá�si� le�he�tő�sé�ge�ket,� va�la�mint� az
eset�le�ges�ta�nu�lás�szé�les�ská�lá�ját,�ame�lyek�egy�multikulturális�tár�sa�da�lom�ban�hoz�zá�fér�he�tő�-
ek,� ahol� az� el�mé�let�re� és� gya�kor�lat�ra� ala�po�zott� ta�nu�lá�si� for�má�kat� egy�aránt� el�is�me�rik.”
(ha�ran�gi�:1998:9).

A�kon�fe�ren�cia�fel�hív�ta�a�fi�gyel�met�ar�ra,�hogy�min�den�ál�lam�nak�fo�ko�zot�tab�ban�tu�da�tá�ban
kell� len�nie� an�nak,� hogy� a� fel�nőtt�ok�ta�tás�ba� tör�té�nő� be�fek�te�tés� min�dig� ke�ve�sebb,� mint
amennyit en�nek�el�ma�ra�dá�sa�ese�tén�a�mun�ka�nél�kü�li�ség,�a�bű�nö�zés,�a�meg�rom�lott�egész�sé�gi
ál�la�pot,�a�kör�nye�zet�szennye�ző�dés�költ�sé�ge�i�nek�fe�de�zé�sé�re�kel�le�ne�for�dí�ta�ni.�

Federico�Mayor� be�ve�ze�tő� elő�adá�sá�ban�meg�kü�lön�böz�te�tett� fi�gyel�met� szen�telt� a� nem
kor�mány�za�ti�szer�ve�ze�tek�sze�re�pé�nek�a�fel�nőtt�ok�ta�tás�ban,�en�nek�ak�tu�a�li�tá�sát�az�is�ad�ta,�hogy
a�kül�döt�tek�egy�har�ma�da�nonprofit�szer�ve�ze�tet�kép�vi�selt.�A�conFiTEA�„na�pi�rend�a�Jö�vő
szá�má�ra”�do�ku�men�tum�1.�té�má�ja�a�„Fel�nőtt�ko�ri�ta�nu�lás�és�de�mok�rá�cia:�a�XXi.�szá�zad
ki�hí�vá�sai”�cí�met�vi�sel�te.�A�ci�vil� tár�sa�da�lom�sze�re�pét�ki�eme�lő�do�ku�men�tu�mot�ér�de�mes szó
sze�rint�is�meg�is�mer�ni:

„A�XXi.�szá�zad�ki�hí�vá�sai�meg�kö�ve�te�lik�a�fi�a�tal-,�kö�zép�ko�rú�és�az�idős�ál�lam�pol�gár�ok
al�ko�tó�ké�pes�ség�ét� és� hoz�zá�ér�té�sét� a� sze�gény�ség� eny�hí�té�sé�ben,� a� de�mok�ra�ti�kus� fo�lya�ma�tok
meg�erő�sí�té�sé�ben,� az� ak�tív� ál�lam�pol�gár�ság� bá�to�rí�tá�sá�ban,� a� ci�vil� tár�sa�da�lom� sze�re�pé�nek
nö�ve�lé�sé�ben,� a�ne�mek�kö�zöt�ti� igaz�sá�gos�ság� és� egyen�lő�ség�biz�to�sí�tá�sá�ban,� a�nők� tár�sa�dal�mi
hely�ze�té�nek�meg�szi�lár�dí�tá�sá�ban,� a� kul�tu�rá�lis� kü�lön�bö�ző�sé�gek� fel�is�me�ré�sé�ben� (be�le�ért�ve� a
nyelv�hasz�ná�la�tot,�az�igaz�ság�és�az�egyen�lő�ség�biz�to�sí�tá�sát�a�ki�sebb�sé�gek�és�a�benn�szü�lött
né�pek�szá�má�ra),�va�la�mint�egy�új�part�ne�ri�vi�szony�ki�ala�kí�tá�sá�ban�az�ál�lam�és�a�ci�vil�tár�sa�da�lom
kö�zött.�Min�den�bi�zonnyal�a�de�mok�rá�cia�meg�erő�sí�té�sé�ben�na�gyon�lé�nye�ges,�hogy�erő�söd�jék
az�ál�lam�pol�gá�ri� rész�vé�tel,� és�olyan�vi�szo�nyok� jöj�je�nek� lét�re,�amely�ben�ki�tel�je�sed�het�az
em�be�ri�al�ko�tó�erő,�gyö�ke�ret�ver�het�az�igaz�sá�gos�ság�és�a�bé�ke�kul�tú�rá�ja.”�(ham�burg 1997� in
harangi:1998:19-20)

A�ham�bur�gi�kon�fe�ren�cia�fon�tos�üze�ne�te�volt�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�meg�fo�gal�-
ma�zá�sa és�an�nak�ki�mon�dá�sa,�hogy�az�em�ber�nem�csak�mun�ka�erő,�nem�csak�„be�szé�lő�szer�szám”,
ha�nem�ak�tív�ál�lam�pol�gár,�aki�nek�sok�fé�le�tu�dás�sal�kell�részt�ven�nie�a�tár�sa�da�lom�mű�kö�dé�sé�ben.�A
jö�vő�szá�má�ra�meg�fo�gal�ma�zott�aján�lá�sok�ban�elő�ke�lő�el�ső�he�lyen�sze�re�pel,�hogy�na�gyobb
el�is�me�rés�ben�kell�ré�sze�sí�te�ni�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�te�vé�keny�sé�gét�az�ál�lam�pol�gá�ri�ön�tu�dat
ki�ala�kí�tá�sá�ban� és�meg�erő�sí�té�sé�ben,�mely� je�len�tő�sen�hoz�zá�já�rul� a� de�mok�rá�cia�min�den�na�pos
gya�kor�lá�sá�ban,�a�konf�lik�tu�sok�bé�kés�ren�de�zé�sé�ben,�a�kö�zös�ség�és�tár�sa�da�lom�fej�lesz�tés�ben.�

3.4.�Az�új�pa�ra�dig�ma

3.4.1. A lissza bo ni stra té gia
A� fo�ko�zó�dó� glo�bá�lis� gaz�da�sá�gi� ver�seny� és� Eu�ró�pa� öre�ge�dő� né�pes�sé�gé�nek� prob�lé�má�it
fel�is�mer�ve�2000.�már�ci�us�vé�gén�Lissza�bon�ban�ta�nács�ko�zást�hív�tak�össze,�me�lyen�a�tag�ál�-
lam�ok�ál�lam-�és�kor�mány�fői�vet�tek�részt.�Az�itt�meg�fo�gal�ma�zott,�eu�ró�pai�és�nem�zet�ál�la�mi

A�közössÉg�TAnuLásA38



szin�tű�irány�el�vek�lissza�bo�ni�stra�té�gi�a�ként�ke�rül�tek�a�köz�tu�dat�ba.�A�leg�főbb�cél�az�volt,�hogy
az�Eu�ró�pai�uni�ót� 2010-ig� „a� vi�lág� leg�di�na�mi�ku�sabb� és� leg�ver�seny�ké�pe�sebb� tu�dás�ala�pú
gaz�da�sá�gá�vá”�te�gyék.�A�konk�rét�cél�ki�tű�zé�sek�közt�sze�re�pel�a�3%-os�gaz�da�sá�gi�nö�ve�ke�dés,
amely�20�mil�lió�új�mun�ka�hely�lé�te�sí�té�sét�te�szi�le�he�tő�vé�2010-ig.�(gács:2005)�En�nek�ér�de�ké�ben
cé�loz�ták�meg,�töb�bek�kö�zött,�a�bel�ső�pi�ac�ki�tel�je�sí�té�sét,�va�la�mint�a�ku�ta�tás-fej�lesz�tés�be�és�az
ok�ta�tás�ba�va�ló�be�fek�te�té�sek�szint�jé�nek�je�len�tős�eme�lé�sét.�(www.eu.hu)�A�lissza�bo�ni�stra�té�gia
egyik� leg�főbb� cél�ja� te�hát� a� fog�lal�koz�ta�tott�ság� nö�ve�lé�se.� A� fog�lal�koz�ta�tás� és� kép�zés te�rén
konk�rét�–�nap�ja�ink�ra� tud�juk,�el�ér�he�tet�len�–�cé�lok� is�meg�fo�gal�ma�zód�tak:�2010-re�a� tel�jes
fog�lal�koz�ta�tott�sá�gi�rá�tát�63-ról�70%-ra�kell�nö�vel�ni,�a�női�fog�lal�koz�ta�tott�sá�got�55-ről�60%-ra,
az�55�év�nél�idő�seb�bek�rá�tá�ját�pe�dig�40-ről�50%-ra�kell�nö�vel�ni.�2010-re�50%-kal�csök�ken�-
te�ni�kell�a�18-24�éves�kor�osz�tály�ból�azok�szá�mát,�akik�nek�csak�al�só�kö�zép�is�ko�lai�kép�zett�sé�ge
van,�va�la�mint�el�kell�ter�jesz�te�ni�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�kul�tú�rá�ját�a�szo�ci�á�lis�part�ne�-
rek�se�gít�sé�gé�vel.

A�lissza�bo�ni�stra�té�gia�2004-ben,�a�Wim�kok�egy�ko�ri�hol�land�mi�nisz�ter�el�nök�ve�zet�te
bi�zott�ság�kri�ti�kai�ja�vas�la�tai�alap�ján�je�len�tős�iga�zí�tá�so�kon�ment�ke�resz�tül.�A�je�len�tés�elő�-
tér�be�he�lye�zi�a�fog�lal�koz�ta�tás�prob�lé�má�ját,�be�mu�tat�va�a�de�mog�rá�fi�ai�elő�re�jel�zé�sek�ből adó�-
dó�fog�lal�koz�ta�ta�tá�si�„ki�hí�vá�so�kat”.�Ezek�sze�rint�2030-ra�az�Eu25-ben�110�mil�lió�lesz�a
65�éven�fe�lü�li�la�kos�ság�szá�ma�(2000-ben�71�mil�lió�volt).�Mi�köz�ben�az�idős�ko�ri�füg�gő�sé�gi
rá�ta�a�2000.�évi�23%-ról�2030-ra�39%-ra�nő,�eköz�ben�2030-ra�a�mun�ka�vál�la�lá�si�ko�rú
né�pes�ség�a�2000.�évi�303�mil�li�ó�ról�280�mil�li�ó�ra�csök�ken.�Te�hát�ab�szo�lút�ér�ték�ben�ak�kor
is� je�len�tő�sen�vissza�esik�a� fog�lal�koz�ta�tot�tak�szá�ma,�ha�2010-re� si�ke�rül�el�ér�ni�a�70%-os
fog�lal�koz�ta�tá�si�szin�tet.�Az�ad�di�gi�nyolc�cél�te�rü�let�he�lyett�a�nö�ve�ke�dést�és�a�fog�lal�koz�ta�-
tott�sá�got�he�lyez�ték�elő�tér�be�a�tu�dás�ala�pú�tár�sa�da�lom�és�-gazdaság,�az�egy�sé�ges�pi�ac
ki�tel�je�sí�té�se�je�gyé�ben.�Ma�ga�a�ver�seny�ké�pes�ség�ke�vés�bé�hang�sú�lyos�sze�rep�be�ke�rült.�Ma
már�tud�juk,�a�cél�ki�tű�zé�se�ket�nem�si�ke�rült�tel�je�sí�te�ni,�gács�Já�nos�sze�rint�a�lissza�bo�ni�fo�lya�-
mat� kap�csán� az� Eu�ró�pai� unió� tör�té�ne�té�nek� egyik� leg�na�gyobb� ku�dar�cát� szen�ved�te� el
(gács�2005).

3.4.2. Mér föld kő a fel nőtt kép zés ben: Me mo ran dum az egész éle ten át tar tó ta nu lás ról
A�lissza�bo�ni�fo�lya�mat�ugyan�ak�kor�je�len�tős�ered�ményt�ho�zott�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás
pa�ra�dig�má�já�nak� ki�ala�ku�lá�sa� szem�pont�já�ból.� En�nek� be�mu�ta�tá�sá�ra� ezért� rész�le�te�seb�ben
té�rünk�ki.�Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�ra�vo�nat�ko�zó�EuridikE�ku�ta�tást�kö�ve�tő�en�az
Eu�ró�pai�Ta�nács�ja�vas�la�tá�ra�az�Eu�ró�pai�Bi�zott�ság�2000�ok�tó�be�ré�ben�Me mo ran du mot adott
ki�Az egész éle ten át tar tó ta nu lás ról. A�Me�mo�ran�dum�tár�sa�dal�mi�vi�tá�ja�után�az�Eu�ró�pai
unió�nyi�tott�ko�or�di�ná�ci�ós�mód�sze�ré�nek�kö�szön�he�tő�en�is�nép�sze�rű�vé�és�el�fo�ga�dot�tá�vált�a
tag�ál�lam�ok,�il�let�ve�a�csat�la�koz�ni�kí�vá�nó�ál�la�mok�kö�ré�ben.

A�stra�té�gia�Eu�ró�pát�vi�lág�leg�ver�seny�ké�pe�sebb�és�leg�di�na�mi�ku�sabb�tu�dás�ala�pú�tár�sa�da�-
lom�má�vá�lá�sát�tűz�te�cé�lul.�En�nek�ér�de�ké�ben�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�te�rén�hat�kulcs�-
fon�tos�sá�gú�fel�ada�tot�fo�gal�ma�zott�meg:

1. Új is me re tek és kész sé gek biz to sí tá sa min den ki szá má ra. A�ta�nu�lás�hoz�va�ló�egye�te�mes és�fo�-
lya�ma�tos�hoz�zá�fé�rés�biz�to�sí�tá�sa�a� tu�dás� tár�sa�dal�má�ban�va�ló� fenn�tart�ha�tó�rész�vé�tel�hez
szük�sé�ges�is�me�re�tek�és�kész�sé�gek�meg�szer�zé�se�és�meg�újí�tá�sa�cél�já�ból.
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2.� Több be fek te tés az em be ri erő for rás ok te rü le tén. Ér�zé�kel�he�tő�mó�don�nö�vel�ni�kell�az�em�be�ri
erő�for�rás�ok�ba�tör�té�nő�be�fek�te�tés�szint�jét,�el�sőbb�sé�get�biz�to�sít�va�Eu�ró�pa�leg�fon�to�sabb
tő�ké�je�– az�em�ber�–�szá�má�ra.�

3.� In no vá ció az ok ta tás ban és a ta nu lás ban. hat�ha�tós�ok�ta�tá�si�és�ta�nu�lá�si�mód�sze�rek�és
fel�té�tel�rend�sze�rek�ki�fej�lesz�té�se�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�és�az�élet�tel�jes�kö�ré�re�ki�ter�je�dő
ta�nu�lás�fo�lya�ma�tos�sá�ga�ér�de�ké�ben.

4.� A ta nu lás ér té ke lé se. Je�len�tő�sen�ja�ví�ta�ni�kell�a�ta�nu�lás�ban�va�ló�rész�vé�tel�és�a�ta�nu�lás ered�-
mé�nyé�nek�ér�tel�me�zé�si�és�ér�té�ke�lé�si�mó�do�za�ta�in,�kü�lö�nö�sen�a�nem�for�má�lis�és�in�for�má�lis
ta�nu�lás�te�rü�le�tén.

5.� Az ori en tá ció és ta nács adás új ra gon do lá sa. Min�den�ki�szá�má�ra,�az�élet�min�den�sza�ka�-
szá�ban�könnyen�el�ér�he�tő�mi�nő�sé�gi� in�for�má�ció�és�ta�nács�adás�biz�to�sí�tá�sa�az�eu�ró�pai
ta�nu�lá�si�le�he�tő�sé�gek�ről.

6.� Kö ze lebb vin ni a ta nu lást az ott ho nok hoz. Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�le�he�tő�sé�ge�it�a
le�he�tő� leg�kö�ze�lebb� kell� vin�ni� a� ta�nu�lók�hoz� és� la�kó�he�lyi� kö�zös�sé�ge�ik�hez,� va�la�mint
szük�ség�sze�rint�fej�lesz�te�ni�kell�az�ikT-alapú�szol�gál�ta�tá�so�kat.

Je�len�tős�andragógiai�lé�pés,�hogy�a�Me�mo�ran�dum�ki�mond�ta:�a�cél�tu�da�tos�ta�nu�lá�si
te�vé�keny�ség�nek�há�rom�alap�ka�te�gó�ri�á�ja�van:�a�for�má�lis�ta�nu�lás,�a�nem-for�má�lis�ta�nu�lás�és
az�in�for�má�lis�ta�nu�lás.

A�for má lis ta nu lás jel�lem�ző�en�ok�ta�tá�si�és�kép�zé�si�alap�in�téz�mé�nyek�ben�va�ló�sul�meg,�az
ál�lam�ál�tal�el�is�mert�bi�zo�nyít�vánnyal,�ok�le�vél�lel,�szak�ké�pe�sí�tés�sel�zá�rul.�olyan�ta�nu�lás,�mely
a�ta�nu�lá�si�cé�lok,�ta�nu�lá�si�idő,�ta�nu�lá�si�tá�mo�ga�tás�szem�pont�já�ból�struk�tu�rált,�a�ta�nu�ló szem�-
pont�já�ból�szán�dé�kos.�Meg�va�ló�sul�hat�alap-,�kö�zép-�és�fel�ső�ok�ta�tás� is�ko�la�rend�szer�ke�re�te�in
be�lül.

A�nem-for má lis ta nu lás az�alap�ok�ta�tá�si�és�kép�zé�si�fel�ada�to�kat�el�lá�tó�rend�sze�rek�mel�lett
zaj�lik,�és�ál�ta�lá�ban�nem�zá�rul�hi�va�ta�los�bi�zo�nyít�vánnyal.�olyan�ta�nu�lás,�amely�hát�te�rét�nem
egy�ok�ta�tá�si�vagy�kép�zé�si� in�téz�mény�biz�to�sít�ja,�és�amely� jel�lem�ző�en�ké�pe�sí�tés�meg�adá�sá�hoz
nem�ve�zet;�ugyan�ak�kor�a�ta�nu�lá�si�cé�lok,�ta�nu�lá�si�idő�vagy�ta�nu�lá�si�tá�mo�ga�tás�szem�pont�já�ból
struk�tu�rált.�A�nem-for�má�lis� ta�nu�lás� a� ta�nu�ló� szem�pont�já�ból� el�dön�tött� és� szán�dé�ko�san
vál�lalt� te�vé�keny�ség.� A� nem-for�má�lis� ta�nu�lás� le�het�sé�ges� szín�te�re� a� köz�mű�ve�lő�dés
in�téz�mény�rend�sze�re�vagy�a�mun�ka�hely,�de�meg�va�ló�sul�hat�ci�vil� tár�sa�dal�mi� szer�ve�ze�tek�és
cso�por�tok�(pl.�kul�tu�rá�lis�szer�ve�ze�tek,�szak�szer�ve�zet,�if�jú�sá�gi�szer�ve�ze�tek�stb.)�ke�re�té�ben�is.
Meg�va�ló�sul�hat�to�váb�bá�olyan�szer�ve�ze�tek�vagy�szol�gál�ta�tá�sok�ré�vén�is�(pl.�kép�ző�mű�vé�sze�ti,
ze�nei�kur�zu�sok,�sport�ok�ta�tás,�vagy�vizs�gá�ra�fel�ké�szí�tő�ma�gán�ok�ta�tás),�ame�lye�ket�a� for�má�lis
rend�sze�rek�ki�egé�szí�té�se�cél�já�ból�hoz�tak�lét�re.�

Az� in for má lis ta nu lás a�min�den�na�pi� élet� ter�mé�sze�tes� ve�le�já�ró�ja,� ez� a�mun�ká�val,
csa�lád�dal,�il�let�ve�pi�he�nés�sel�kap�cso�la�tos�min�den�na�pi�te�vé�keny�sé�gek�ből�ere�dő�ta�nu�lás.�nem
struk�tu�rált�a�ta�nu�lá�si�cé�lok,�ta�nu�lá�si�idő�vagy�ta�nu�lá�si�tá�mo�ga�tás�szem�pont�já�ból,�jel�lem�-
ző�en nem�ve�zet�ké�pe�sí�tés�hez.�Az� in�for�má�lis� ta�nu�lás� le�het� szán�dé�kos,�de� több�nyi�re�nem-
szán�dé�kos,�ha�nem�eset�le�ges,�vé�let�len�sze�rű.�A�for�má�lis�és�nem-for�má�lis�ta�nu�lá�si�for�mák�kal
el�len�tét�ben�az�in�for�má�lis�ta�nu�lás�nem�fel�tét�le�nül�tu�da�tos�ta�nu�lá�si�te�vé�keny�ség,�és�le�het�sé�ges,
hogy�ma�guk�az�érin�tet�tek�sem�is�me�rik�fel�tu�dá�suk�és�kész�sé�ge�ik�gya�ra�po�dá�sát.�ilyen�ta�nu�lás
le�het�pél�dá�ul�a�rész�vé�tel�egy�kul�tu�rá�lis�fesz�ti�vá�lon,�egy�ki�ál�lí�tás�vagy�egy�szín�há�zi�elő�adás
meg�te�kin�té�se,�egy�pá�lyá�zat�meg�írá�sa,�vagy�a�kö�zös�ség�ben�vég�zett�mun�ka�so�rán�az�ér�dek�ér�-
vé�nye�sí�tés�tech�ni�ká�já�nak�fej�lesz�té�se,�a�kom�mu�ni�ká�ci�ós�esz�kö�zök�hasz�ná�la�tá�nak�el�sa�já�tí�tá�sa,

A�közössÉg�TAnuLásA40



szak�fo�lyó�irat�ok�ol�va�sá�sa,�is�me�ret�ter�jesz�tő�te�le�ví�zi�ós�mű�so�rok�meg�te�kin�té�se,�de�akár�pél�dá�ul
a�ko�sár�fo�nás�tech�ni�ká�já�nak�meg�is�me�ré�se�is.

Fon�tos�meg�je�gyez�ni,�hogy�a�ta�nu�lá�si�ered�mény�te�kin�te�té�ben�nem�lé�nye�ges,�hogy�hol,
mi�lyen� ta�nu�lá�si�kör�nye�zet�ben�va�ló�sult�meg�a� ta�nu�lás,� cél�sze�rűbb�ezért� in�kább� for�má�lis�–
nem�for�má�lis�–�in�for�má�lis�ta nu lá si kör nye zet ről be�szél�ni.

A�ké�sőbb�meg�fo�gal�ma�zott�és�el�fo�ga�dott�de�fi�ní�ció�sze�rint:�„Az�egész�éle�ten�át�tar�tó
ta�nu�lás�az� is�ko�lai�elő�ké�szí�tés�től�a�nyug�díj�utá�ni�ko�rig�ter�je�dő�en�ma�gá�ban�fog�lal�min�den
for�má�lis,� nem-for�má�lis� és� in�for�má�lis� ta�nu�lást.�Te�hát� az� egész� éle�ten� át� tar�tó� ta�nu�lás�ba
min�den�olyan� ta�nu�lá�si� te�vé�keny�ség�be�le�ér�ten�dő,� amely� tu�dás,�kész�sé�gek�és�ké�pes�sé�gek
fej�lesz�té�se� cél�já�ból� tör�té�nik,� sze�mé�lyes,� ál�lam�pol�gá�ri� tár�sa�dal�mi� és/vagy� fog�lal�koz�ta�tá�si
szem�pont�ból.”�(Az�Eu�ró�pa�Ta�nács�(2002/c�163/01)�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�ról).

A�Me�mo�ran�dum� a� nem-for�má�lis� és� ál�lam�pol�gá�ri� kez�de�mé�nye�zés�re� lét�re�jö�vő� ta�nu�lás
egyen�jo�gú�sí�tá�sá�nak�do�ku�men�tu�ma.�Meg�fo�gal�maz�za,�hogy�„az�em�be�re�ket�ar�ra�kell�ösz�tö�-
nöz�ni�és�fel�ké�szí�te�ni,�hogy�min�den�te�rü�le�ten�is�mét�te�vé�ke�nyeb�ben�ve�gye�nek�részt�a�mo�dern
köz�élet�ben,�kü�lö�nö�sen�a�kö�zös�ség�tár�sa�dal�mi�és�po�li�ti�kai�éle�té�nek�kü�lön�bö�ző�szint�je�in,�töb�-
bek�közt�eu�ró�pai�szin�ten�is.�

A� si�ker�kul�csa� az� egész� éle�ten� át� tar�tó� ta�nu�lás� irán�ti� kö�zös� fe�le�lős�ség�vál�la�lás� va�la�-
mennyi�kulcs�fon�tos�sá�gú�sze�rep�lő,�így�a�tag�ál�lam�ok,�az�eu�ró�pai�in�téz�mé�nyek,�a�szo�ci�á�lis
part�ne�rek�és�a�vál�lal�ko�zá�sok�ré�szé�ről,�csak�úgy,�mint�a�te�rü�le�ti�és�he�lyi�ön�kor�mány�zat�ok,
a�leg�kü�lön�fé�lébb�ok�ta�tá�si�és�kép�zé�si�szol�gál�ta�tók,�a�tár�sa�dal�mi�szer�ve�ze�tek,�a�ci�vil�egye�-
sü�le�tek�és�cso�por�to�su�lá�sok,�vé�gül�de�nem�utol�já�ra�ma�guk�az�egyé�nek,�a�pol�gá�rok�ré�szé�ről.
kö�zös�cé�lunk�olyan�Eu�ró�pa�fel�épí�té�se,�amely�ben�min�den�ki�egyen�lő�eséllyel�tel�je�sít�he�ti
ki� adott�sá�ga�it,� és� ok�kal� ér�zi� úgy,� hogy� hoz�zá�já�rul� va�la�mi�hez� és� tar�to�zik� va�la�ho�vá.”
(u.o.:5)�A�do�ku�men�tum�fel�ve�ti�a�rész�vé�te�li�de�mok�rá�cia�prob�le�ma�ti�ká�ját�is,�azt,�hogy�a
XX.�szá�zad�má�so�dik�fe�lé�ben�a�„de�mok�ra�ti�kus�de�fi�cit”�meg�je�lent�a�nyu�ga�ti�or�szá�gok�ban.
nizák�pé�ter�és�péterfi�Fe�renc�ta�nul�mány�ban�ar�ra�hív�ják�fel�a�fi�gyel�met,�hogy�a�po�li�ti�kai
vá�lasz�tá�so�kon�ala�pu�ló�kép�vi�se�le�ti�de�mok�rá�ci�ák�ban�egy�re�nyil�ván�va�lób�bá�vált,�hogy�az
ál�lam�pol�gár�ok�egy�re�in�kább�el�for�dul�tak�a�köz�ügyek�től,�ki�üre�se�det�té�vált�a�de�mok�rá�cia.
A�ha�tal�mi�elit�mö�gött�egy�re�ke�ve�sebb�tény�le�ges�sza�va�zat�áll.�ugyan�ak�kor�szük�ség�len�ne
ar�ra,� hogy� az� ál�lam�pol�gár�ok�két� vá�lasz�tás� kö�zött� is� be�le�szól�ja�nak� az�őket� érin�tő�köz�-
ügyek�be,�en�nek�meg�le�gye�nek�az�in�téz�mé�nyi�ga�ran�ci�ái.�A�rész�vé�te�li�elv�az�Eu�ró�pai�unió
egyik�le�fek�te�tett�el�ve.�A�rész�vé�te�li�de�mok�rá�cia,�az�ál�lam�pol�gá�ri�tu�da�tos�ság�meg�va�ló�sí�tá�-
sá�hoz� nagy�mér�ték�ben�hoz�zá�já�rul�tak,� hoz�zá�já�rul�nak� a� ci�vil� szer�ve�ze�tek� (nizák-péterfi
2005:83).

peter�Jarvis�sze�rint,�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�el�en�ged�he�tet�len�az�ak�tív�ál�lam�pol�gá�ri
vi�sel�ke�dés,�a�tár�sa�dal�mi�ko�hé�zió�és�az�egyé�nek�fog�lal�koz�tat�ha�tó�sá�gá�nak�ala�ku�lá�sá�hoz. A�Me�mo�-
ran�dum�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�két�fő�cél�ját�ha�tá�roz�ta�meg:�az�ak�tív�ál�lam�pol�-
gár�ság�és�a�fog�lal�koz�tat�ha�tó�ság�tá�mo�ga�tá�sát�(Jarvis�2004).

Az� Eu�ró�pa� Bi�zott�ság� Supporting Active Citizenship, Equal Opportunities and Social
Cohesion (A cse lek vő ál lam pol gár ság, Egyen lő le he tő sé gek és tár sa dal mi össze fo gás) 2004-ben
ki�adott� do�ku�men�tu�ma� pe�dig� ki�fe�je�zet�ten� azt� szor�gal�maz�za,� hogy� az� ak�tív� ál�lam�pol�gár
kép�zé�se�ter�mé�sze�tes�mó�don�in�teg�rá�lód�jon�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�prog�ram�já�ba.
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3.4.3. A kulcs kom pe ten ci ák
2000-ben�az�Eu�ró�pai�Ta�nács�lissza�bo�ni�ta�lál�ko�zó�ján�a�ha�gyo�má�nyos�kész�sé�ge�ken�túl�(mint�az
írás-ol�va�sás�és�szá�mo�lás),�meg�fo�gal�maz�tak�öt�új�alap�kész�sé�get.9�ál�lás�pont�juk�sze�rint�az�in�for�-
ma�ti�kai�jár�tas�ság,�az�ide�gen�nyelv-is�me�ret,�a�mű�sza�ki/tech�no�ló�gi�ai�kul�tú�ra�is�me�re�te, a�vál�lal�ko�zói
is�me�re�tek�és�a�tár�sa�dal�mi�kom�mu�ni�ká�ci�ós�kész�sé�gek�el�sa�já�tí�tá�sa�je�len�ti�a�XXi.�szá�zad�be�kö�szön�-
té�vel�az�el�en�ged�he�tet�le�nül�szük�sé�ges�ci�vi�li�zá�ci�ós�kom�pe�ten�ci�á�kat.�A�meg�fo�gal�ma�zott köz�le�mény
fel�hív�ta�a�fi�gyel�met�az�eu�ró�pai�di�men�zió�hang�sú�lyos�sá�gá�nak�erő�sí�té�sé�re�is.�A�kulcs�kom�pe�ten�-
ci�ák�ból�ál�ló�ke�ret�rend�szer�és�az�egyes�te�rü�le�tek�hez�tar�to�zó�is�me�re�tek,�kész�sé�gek�és�at�ti�tű�-
dök�rész�le�te�zé�sé�re�és�ki�dol�go�zá�sá�ra�a�Ta�nács�egy�mun�ka�cso�por�tot�ho�zott� lét�re,�mely�ben
2003-tól�ha�zánk�is�részt�vett.�Az�uni�ós�szak�ér�tők�kö�zös�sé�ge�nyolc kulcs kom pe ten ci át de�fi�-
ni�ált:�az�anya�nyel�vi�kom�mu�ni�ká�ci�ót,�az�ide�gen�nyel�vi�kom�mu�ni�ká�ci�ót,�a�ma�te�ma�ti�kai�mű�velt�-
sé�get,�a�ter�mé�szet�tu�do�má�nyi�és�tech�no�ló�gi�ai�jel�le�gű�alap�kom�pe�ten�ci�á�kat,�az�in�for�má�ci�ós�és
a�kom�mu�ni�ká�ci�ós� tech�no�ló�gi�ák�al�kal�ma�zá�sá�hoz�kap�cso�ló�dó�kész�sé�ge�ket,�a� ta�nul�ni� tu�dás�-
hoz,�a�sze�mély�kö�zi�és�ál�lam�pol�gá�ri�kom�pe�ten�ci�ák�hoz,�a�vál�lal�ko�zói�szel�lem�el�mé�lyí�té�sé�hez�és
vé�gül�a�kul�tu�rá�lis tu�da�tos�ság�ki�ala�kí�tá�sá�hoz�kap�csol�ha�tó�kész�sé�ge�ket�és�ké�pes�sé�ge�ket.�A
si�ke�res� ön�meg�va�ló�sí�tás� és� a�mun�ka�erő-pi�a�ci� el�vá�rá�sok� fi�gye�lem�be�vé�te�lé�vel� há�rom� olyan
szem�pon�tot�je�lölt�meg�a�mun�ka�cso�port,�ame�lyek�nek�fel�tét�le�nül�tel�je�sül�ni�ük�kell�a�ta�nu�-
lás�ban.�Az�el�ső�szem�pont�az�úgy�ne�ve�zett�kul tu rá lis tő ke – az ön meg va ló sí tás és fej lő dés
ele me. Ez�azt�fog�lal�ja�ma�gá�ban,�hogy�a�kulcs�kom�pe�ten�ci�ák�nak�ké�pes�sé�kell�ten�ni�ük�az�egyé�ne�ket
az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�ra�és�ar�ra,�hogy�a�sa�ját�ér�dek�lő�dé�sük�nek�meg�fe�le�lő,�egyé�ni�cé�-
lok�el�éré�sé�re�tö�re�ked�je�nek.�A�má�so�dik�szem�pont,�az�úgy�ne�ve�zett�tár sa dal mi tő ke, az az az ak -
tív ál lam pol gár ság és�be�fo�ga�dás�te�rü�le�te.�E�kulcs�kom�pe�ten�ci�ák�el�sa�já�tí�tá�sa�te�szi�le�he�tő�vé,�hogy
az�egyén�ak�tív�ál�lam�pol�gár�ként�ve�gyen�részt�a�tár�sa�da�lom�éle�té�ben.�A�har�ma�dik�szem�pont�a
hu mán tő ke – a fog lal koz tat ha tó ság ele me, ez�azt�je�len�ti,�hogy�e�kulcs�kom�pe�ten�ci�ák�bir�to�ká�ban
az�egyén�ké�pes�sé�vá�lik�ar�ra,�hogy�meg�fe�le�lő�mun�kát�ta�lál�jon�ma�gá�nak.�A�tag�ál�lam�ok�ezen�ok�-
ta�tá�si� el�ve�ket� ér�vé�nye�sí�tik� a� nem�ze�ti� fej�lesz�té�si� ter�vek� ki�dol�go�zá�sa�kor� (Arapovics:2005).�A
kom�pe�ten�ci�ák�ról,�a�kulcs�kom�pe�ten�ci�ák�ról�az�uni�ós�do�ku�men�tu�mok�meg�je�le�né�se�óta�ide�ha�za
is�ta�nul�má�nyok�so�ro�za�ta�lá�tott nap�vi�lá�got�(Mi�hály�2002,�2003,�se�té�nyi�2003,�kál�mán�2005,
de�me�ter�2006,�nagy�Jó�zsef�2007,�kraiciné�2007,�Ba�jusz�2008,�kleisz�2008�és�má�sok)�de�töb�ben
rá�mu�tat�nak:�nem�sza�bad az�ok�ta�tá�si�cé�lok�szi�no�ni�má�ja�ként�hasz�nál�ni�a�kom�pe�ten�cia�fo�gal�ma�-
kat.10 (ger�gely�2004,�csoma�2008).�Az�Eu�ró�pa�Ta�nács�aján�lá�sa�sze�rint�a�„kom�pe�ten�cia:�a

A�közössÉg�TAnuLásA42

9 A�kulcskompetenciák�meghatározására�már�az�Európai�unión�kívül�mások�is�tettek�kísérletet�(siegrist
1997),�elfogadott�például�az�oEcd�munkacsoportjának�meghatározása� is� (definition�and�selection�of
key�competencies,�deseco).

10 csoma�gyula�felhívja�a�figyelmet�a�kompetencia�fogalmi�meghatározásainak�és�a�kompetencia-alapú
képzéssel�kapcsolatos�szakirodalom�bizonytalanságaira�(csoma�2008).�gergely�gyula�kulcskompetenciák
pedig� nincsenek� című� tanulmányában� rámutat,� hiba� lenne� a� kulcskompetenciákról� mint� önmagukban
létező,�elkülöníthető�képességekről�gondolkodni,�mivel�álláspontja�szerint�az�ismeretek�a�készségekkel�és
képességekkel� hierarchikusan� szerveződő� rendszert� alkotnak.� Mint� írja� „kompetenciák� materiálisan
önmagukban�sincsenek,�s�nem�csak�önmagukban�szerveződő�rendszerek.�nagy�József�kifejti,�hogy�a�szemé-
lyiség�mint�komponensrendszer� az�öröklött� és� a� tanult� komponensrendszerek� folyamatosan� szerveződő
rendszere,�amely�a�szociális�környezettel�közvetlen�kontaktusban�való�alkalmazkodásban�ismeretekkel�és
tapasztalatokkal�gazdagodik.�gergely�ajánlja,�hogy�a�logikailag�szétválasztaható,�egyébként�rendszert�alkotó
kompetenciákat�sose�tekintsük�materiálisan�létező�objektivációknak��(gergely�2004).



tu�dás,�kész�sé�gek�és�sze�mé�lyes,�szo�ci�á�lis�és/vagy�mód�szer�ta�ni�ké�pes�sé�gek�hasz�ná�la�tá�nak�bi�zo�-
nyí�tott�ké�pes�sé�ge mun�ka�he�lyi�vagy�ta�nu�lá�si�hely�ze�tek�ben�a�szak�mai�és�sze�mé�lyes�fej�lő�dés
ér�de�ké�ben.”�Az�Eu�ró�pai�ké�pe�sí�té�si�ke�ret�rend�szer� a� kom�pe�ten�ci�át� a� fe�le�lős�ség� és� az
au�to�nó�mia�szem�pont�já�ból�ír�ja�le�(Ekkr�2008).

A�mér�he�tő�ség�szem�pont�já�ból�fon�tos,�hogy�2002-ben�az�Eu�ró�pa�Ta�nács�szak�ér�tői�ki�dol�-
goz�ták� az� élet�hosszig� tar�tó� ta�nu�lás� mi�nő�sé�gi� kö�ve�tel�mé�nye�i�nek� in�di�ká�to�ra�it,� mely� az
European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning el�ne�ve�zés�sel�je�lent�meg.�A
do�ku�men�tum�öt�cél�tel�je�sí�té�sét�tű�zi�ki�kép�zés�sel�fog�lal�ko�zó�in�téz�mé�nyek�szá�má�ra,�ezek:�a
kész�sé�gek,�ké�pes�sé�gek,�kom�pe�ten�ci�ák�fej�lesz�té�se;�az�ok�ta�tá�si�rá�for�dí�tá�sok�bő�ví�té�se;�a�tár�sa�-
dal�mi�be�fo�ga�dás�és� fel�zár�kó�zás� fel�tét�ele�i�nek�a�meg�te�rem�té�se;�az�élet�hosszig� tar�tó� ta�nu�lás
stra�té�gi�á�i�nak,�a�ta�nu�lás�irá�nyí�tás�és�az�akkreditáció�fel�tét�ele�i�nek�a�ki�dol�go�zá�sa;�va�la�mint�az
adat�szol�gál�ta�tás�és�az�össze�ha�son�lít�ha�tó�ság�kö�ve�tel�mé�nye.

A�kulcs�kom�pe�ten�ci�á�kat�az�Eu�ró�pa�Ta�nács�2006/962/Ek�aján�lá�sa�de�fi�ni�ál�ja.�A�kom�pe�-
ten�ci�á�kat�a�do�ku�men�tum�adott�hely�zet�ben�meg�fe�le�lő� is�me�re�tek,�kész�sé�gek�és�at�ti�tű�dök
öt�vö�ze�te�ként�ha�tá�roz�za�meg.�ki�emel�jük�a�szo�ci�á�lis�és�ál�lam�pol�gá�ri,�a�kez�de�mé�nye�ző�és
vál�lal�ko�zói,� va�la�mint� a� kul�tu�rá�lis� tu�da�tos�ság� és� ki�fe�je�ző�kés�zség� fo�ga�lom�meg�ha�tá�ro�zá�sát,
mert�ezek�el�sa�já�tí�tá�sát�vizs�gál�juk�a�ci�vil� tár�sa�dal�mi�ak�ti�vi�tás,� il�let�ve�a�nonprofit� szer�ve�ze�tek
mű�köd�te�té�se�so�rán.

A�szo�ci�á�lis�kom�pe�ten�ci�ák�ma�guk�ba�fog�lal�ják�a�sze�mé�lyi,�in�ter�per�szo�ná�lis�és�interkul-
turális kom�pe�ten�ci�á�kat�és�meg�ha�tá�roz�zák�a�vi�sel�ke�dést�a� tár�sa�dal�mi�és� szak�mai�élet�ben.
Fel�vér�te�zik�az�egyént�a�köz�ügyek�ben�va�ló�rész�vé�tel�re,�a�de�mok�ra�ti�kus�gon�dol�ko�dás�ra.�A
szo�ci�á�lis�kom�pe�ten�cia�kap�cso�ló�dik�az�egyé�ni�és�tár�sa�dal�mi�jól-lét�hez.�Az�ál�lam�pol�gá�ri�kom�-
pe�ten�cia�–�a�do�ku�men�tum�meg�fo�gal�ma�zá�sá�ban�–�az�igaz�sá�gos�ság,�az�egyen�lő�ség,�az�ál�lam�-
pol�gár�ság�és�az�ál�lam�pol�gá�ri�jo�gok�fo�gal�má�nak�is�me�re�tén�ala�pul

A�kez�de�mé�nye�ző�kés�zség� és� vál�lal�ko�zói�kom�pe�ten�cia� az� egyén�azon�ké�pes�sé�gé�re�utal,
hogy�el�kép�ze�lé�se�it�meg�tud�ja�va�ló�sí�ta�ni,�mert�öt�let�gaz�dag,�in�no�va�tív,�ha�kell,�koc�ká�zat�vál�la�ló,
ter�vez�ni�ké�pes.�A�kul�tu�rá�lis�tu�da�tos�ság�és�ki�fe�je�ző�ké�pes�ség�pe�dig�az�él�mé�nyek,�el�kép�ze�lé�-
sek,�ér�zé�sek�kre�a�tív�ki�fe�je�zé�sé�nek�el�is�me�ré�sét�je�len�ti.�Ma�gá�ba�fog�lal�ja�–�töb�bek�kö�zött�–
a�he�lyi,�nem�ze�ti�és�eu�ró�pai�kul�tu�rá�lis�örök�sé�ge�ink�meg�őr�zé�sét.

3.4.4. Az eu ró pai ké pe sí té si ke ret rend szer
A�ke�ret�rend�szer�ki�ala�kí�tá�sa,�a�mun�ka�vál�la�lók�mo�bi�li�tá�sá�nak�elő�se�gí�té�se�kez�de�tek�től�az�uni�ós
tag�ál�lam�ok�vi�ta�té�má�ja.�Az�1957.�évi�ró�mai�szer�ző�dés�meg�fo�gal�maz�za�a�mo�bi�li�tás�sza�bad�-
sá�gát.�A�60-as�évek�ele�jén�tet�tek�kí�sér�le�te�ket�a�szak�kép�zés�so�rán�meg�sze�rez�he�tő�szak�ké�pe�sí�-
té�sek�har�mo�ni�zá�ci�ó�já�ra,�a�80-as�évek�ben�az�össze�ha�son�lít�ha�tó�sá�gá�ra,�a�90-es�évek�ben�az
át�lát�ha�tó�ság�biz�to�sí�tá�sá�ra�–�több�ke�ve�sebb�si�ker�rel.�2005-ben�a Ja vas lat az egész éle ten át
tar tó ta nu lást szol gá ló eu ró pai ké pe sí té si ke ret rend szer ki ala kí tá sá ra cí�mű�do�ku�men�tum
cé�lul�tűz�te�ki�a�nem�ze�ti�és�ága�za�ti�szin�tű�ké�pe�sí�té�si�ke�ret�rend�sze�rek�egy�más�hoz�il�lesz�ke�dé�sét,
hogy�meg�könnyít�se�a�ké�pe�sí�té�sek�át�lát�ha�tó�sá�gát�és�el�is�me�ré�sét�va�la�mint,�hogy�elő�se�gít�se�a
ta�nu�lók�és�a�mun�ka�erő�nem�zet�kö�zi�mo�bi�li�tá�sát.�A�mo�bi�li�tás�nak,�a�mun�ka�erő�sza�bad�moz�gá�-
sá�nak�egyik�el�en�ged�he�tet�len�fel�té�te�le,�hogy�a�tag�ál�lam�ok�el�is�mer�jék�a�más�tag�ál�lam�ok�ban
meg�szer�zett�dip�lo�má�kat,�bi�zo�nyít�vá�nyo�kat,�ta�nú�sít�vá�nyo�kat.�

Az�Eu�ró�pai�par�la�ment�és�Ta�ná�csa�2008.�áp�ri�lis�23-án�el�fo�ga�dott�dön�té�se�alap�ján�az�Eu�ró�pai
ké�pe�sí�té�si�ke�ret�rend�szer�ben�rög�zí�tett�el�vek�és�mód�szer�ta�ni�el�já�rá�sok�fi�gye�lem�be�vé�te�lé�vel�2010-ig
a� tag�ál�lam�ok�össze�kap�csol�ják� sa�ját� nem�ze�ti� ké�pe�sí�té�si� ke�ret�rend�sze�re�i�ket� az� eu�ró�pai
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ke�ret�rend�szer�rel,�il�let�ve�sa�ját�nem�ze�ti�ké�pe�sí�té�si�ke�ret�rend�szert�hoz�nak�lét�re.�2012-től�a�tag�-
ál�lam�ok�biz�to�sít�ják,�hogy�az�il�le�té�kes�nem�ze�ti�ha�tó�sá�gok�a�kü�lön�bö�ző�szin�te�ken�és�for�mák�ban
foly�ta�tott� ta�nu�lás,� kép�zés� ered�mé�nye�ként�meg�szer�zett� ké�pe�sí�té�sek�ről� ki�bo�csá�tott� ok�má�nyok�ban
(ok�le�vél,�bi�zo�nyít�vány,�stb.)�meg�je�le�ní�tik�az�eu�ró�pai�ké�pe�sí�té�si�ke�ret�rend�szer�hez�tör�té�nő�vi�szo�-
nyu�lást.�Az�Eu�ró�pai�ké�pe�sí�té�si�ke�ret�rend�szer�a�ta�nu�lá�si�ered�mé�nyek�alap�ján�nyolc�hi�e�rar�chi�kus
szint�ből�áll.�Min�den�szint�hez�kö�zös�szint�le�író�jel�lem�zők,�ún.�deskriptorok�tar�toz�nak,�me�lyek
kö�zös�re�fe�ren�cia�pont�ként�funk�ci�o�nál�nak�ké�pe�sí�té�si�stan�dar�dok�szá�má�ra.�

3.4.5. Az egész éle ten át tar tó ta nu lás pa ra dig má ja 
Az�em�lí�tett�–�unEsco,�az�oEcd,�az�Eu�ró�pa�Ta�nács,�az�Eu�ró�pai�Bi�zott�ság�ál�tal�ki�adott�–
do�ku�men�tu�mok�azt�ta�nú�sít�ják,�hogy�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�kon�cep�ci�ó�ja�nap�ja�ink�ra
pe�da�gó�gi�ai�pa�ra�dig�má�vá�vált.�Ezt�emel�te�ki�már�a�ko�ráb�ban�em�lí�tett�nem�zet�kö�zi�Eurydice
pro�jekt,�a�2000.�évi�Lifelong�Learning�ku�ta�tás�is�(Lifelong�Learning:�The�contribution�of
Education�systems�in�the�Member�states�of�the�European�union,�Brussels).�

A�ma�gyar�or�szá�gi�szak�fo�lyó�irat�ok�ban�több�szak�em�ber�is�meg�fo�gal�maz�ta�és�ha�zánk�ban�is
elő�se�gí�tet�te�hogy�a�kon�cep�ció�pa�ra�dig�má�vá�ala�kul�jon�(ha�lász�2002,�ha�ran�gi�2003,�2004,
né�meth� 2002,� 2007,� se�té�nyi� 2004,� zachár� 2002,� óhidy� 2006).� ha�lász� gá�bor� az
Eurydike�ku�ta�tás�ra�ref�lek�tál�va�ki�emel�te,�hogy�négy�alap�ve�tő�elem�je�le�nik�meg�az�Eu�ró�pai
unió�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�kon�cep�ci�ó�i�ban,�do�ku�men�tu�ma�i�ban.
- idő�ben�va�ló�tá�gí�tás,�az,�hogy�nem�csak�fi�a�ta�lok�ról,�ha�nem�idő�sek�ről�is�szól�a�ta�nu�lás
-� is�me�re�tek�és�kom�pe�ten�ci�ák�kö�ré�nek�tá�gí�tá�sa�–�sze�mé�lyes,�szak�mai�és�tár�sa�dal�mi�is�me�re�-

tek,�jár�tas�sá�gok�és�kom�pe�ten�ci�ák�is,�nem�csak�alap�kész�sé�gek
-� tér�be�li�tá�gí�tás�–�a�nem�for�má�lis�ta�nu�lá�si�kör�nye�zet�ben�zaj�ló�ta�nu�lás
-� nem�csak�a�fel�nőt�tek�ről�van�szó,�az�alap�ve�tő�ta�nu�lá�si�ké�pes�sé�get�kell�ki�ala�kí�ta�ni�min�-

den�ki�ben,�még�a�gye�rek�kor�ban,�fi�a�tal�kor�ban.
ha�lász�gá�bor�rá�mu�ta�tott�ar�ra,�hogy�a�Me�mo�ran�dum�négy�ele�met�hang�sú�lyoz:�az�el�ső,

erős�fo�gal�mi�tá�gí�tás�az,�hogy�a�nemformális�és�az�in�for�má�lis�ta�nu�lást�–�amit�ha�gyo�má�nyo�san
nem�akar�tak�ta�nu�lás�nak�– el�is�me�ri.�A�má�so�dik,�hogy�az�egyént,�az�egyén�mo�ti�vá�ci�ó�ját,
ér�dek�lő�dé�sét�he�lye�zi�a�kö�zép�pont�ba.�A�har�ma�dik�elem�a�tár�sa�dal�mi�in�teg�rá�ció�és�a�kö�zös�-
ség�épí�tés�hang�sú�lyo�zá�sa.� „Egy�re�erő�tel�je�sebb�egy�olyan�gon�dol�ko�dás,� amely�azt�mond�ja,
hogy�a�gaz�da�sá�gi�di�na�miz�mus�nak,�a�gaz�da�sá�gi�fej�lő�dés�nek�a�ver�seny�ké�pes�ség�nek�meg�ha�tá�-
ro�zó�ele�mét�al�kot�ják�azok�a�tár�sa�dal�mi�há�ló�za�tok,�az�a�kap�cso�lat�rend�szer,�bi�zal�mi�tő�ke�és
bi�zal�mi�há�ló,�amely�egy-egy� tár�sa�da�lom�ban�meg�van�vagy�ép�pen�nincs�meg.�ha�ez�nincs
meg,�ak�kor�hi�á�ba�van�ta�nu�lás,�nem�lesz�a�gaz�da�ság�iga�zán�mű�kö�dő�ké�pes.�Ezért�az�er�ről�gon�-
dol�ko�dók�úgy�lát�ják,�hogy�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�nak�olyan�meg�kö�ze�lí�té�sét�kell
ki�ala�kí�ta�ni,�amely�a�ta�nu�lást�ki�fe�je�zet�ten�a�tár�sa�dal�mi�in�teg�rá�ció�és�a�kö�zös�sé�gek�épí�té�sé�nek
a�szol�gá�la�tá�ba�ál�lít�ja.�va�gyis�oly�mó�don�kell�gon�dol�kod�ni�a�ta�nu�lás�kö�rül�mé�nye�i�nek�a�meg�-
szer�ve�zé�sé�ről,� sza�bá�lyo�zá�sá�ról,�a�cé�lok�meg�ha�tá�ro�zá�sá�ról�és�az�esz�kö�zök�ről,�hogy�min�dig
ott�le�beg�jen�a�sze�münk�előtt�az,�hogy�itt�tu�laj�don�kép�pen�a�tár�sa�dal�mi�tő�ke,�a�ci�vil�tár�sa�da�-
lom�épí�té�se�tör�té�nik.”(2.�sz.�tábla�halász�2002).�

A�ne�gye�dik� elem�pe�dig� az,� hogy�konk�rét�ok�ta�tás�po�li�ti�kai� in�téz�ke�dé�sek�re,� gya�kor�la�ti,
kor�mány�za�ti�lé�pé�sek�re,�„imp�le�men�tá�ci�ós�po�li�ti�ká�ra”�van�szük�ség.�

ha�lász�gá�bor�táb�lá�zat�ban�je�le�ní�tet�te�meg�az�Eu�ró�pai�unió�struk�tu�rá�lis�po�li�ti�ká�já�ról�ké�szült
nem�zet�kö�zi�elem�zést,�mely�össze�fog�lal�ja�azt�a�hat�fé�le�po�li�ti�kai�célt�és�konk�rét�esz�kö�zö�ket
me�lye�ket�ed�dig�a�struk�tu�rá�lis�ala�pok�ból�fi�nan�szí�roz�tak.�(2.�sz.�tábla.�ha�lász�2002).

A�közössÉg�TAnuLásA44



2.sz.�táb�la.�Az�Eu�ró�pai�Unió�struk�tu�rá�lis�po�li�ti�ká�já�nak�ha�tá�sa�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�ra�

né�meth�Ba�lázs�sze�rint�„A�tör�té�ne�ti�pél�dák�csak�alá�tá�maszt�ják,�hogy�a�20.�szá�zad�má�so�dik
fe�lé�ben�meg�erő�sö�dő�el�gon�do�lá�sok,��a�fo�lya�ma�tos�ok�ta�tást,�kép�zést�(continuing education),
a� per�ma�nens� ok�ta�tás� és� ne�ve�lés� ügyét� (permanent education), a�mun�ka� utá�ni� ok�ta�tást
(post-work education), a�vissza�té�rő�ok�ta�tást� (recurrent education),�a�kö�zös�sé�gi�ok�ta�tást
(community education),meg�je�le�ní�tő�gon�do�la�tok�azért�kap�tak�oly�nagy�je�len�tő�sé�get�és�ve�-
zet�tek� el� a� LiFELong� LEArning� ta�nu�ló�köz�pon�tú� kon�cep�ci�ó�já�hoz,�mert� ez� az� a
kon�cep�ció,� ma�gá�ba� tud�ta� öt�vöz�ni� a� tör�té�nel�mi�leg� jól� fel�idéz�he�tő� el�gon�do�lá�so�kat,�
a�je�len�kor�gaz�da�sá�gi�és�pi�a�ci�ki�hí�vá�sa�i�ból�fa�ka�dó�fo�lya�ma�tos�tu�dás,�szak�is�me�ret�és�kom�-
pe�ten�cia�bő�ví�té�sé�nek�kény�sze�rét,�va�la�mint�a�mo�dern�em�ber�vi�lág�kép�ében�a�ta�nu�lás�ered�-
mé�nye�ként�a�szel�le�mi�vál�to�zás�kö�vet�kez�mé�nye�it.�Ez�az�a�kon�cep�ció,�mely�a�’80-as�évek
vé�gé�től�egy�sé�ge�sü�lé�si� fo�lya�ma�tok�ba�kez�dő�Eu�ró�pá�ban�meg�ha�tá�ro�zó�és�komp�lex� fog�lal�-
koz�ta�tás�po�li�ti�kai,�ok�ta�tá�si�–�kép�zé�si�és�kul�tu�rá�lis�gon�do�lat�rend�szer�ré�vált.�nem�vé�let�len,
hogy�az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�ügye�ol�vasz�tot�ta�egy�szer�re�ma�gá�ba�a�fog�lal�koz�ta�tás�po�-
li�ti�ka� szá�má�ra�el�sőd�le�ges� in�no�vá�ció�és�ma�gas� fo�kú�szak�tu�dás�ele�me�it,�a� tár�sa�dal�mi�–
kö�zös�sé�gi�sta�bi�li�zá�ció�po�li�ti�ká�ját,�va�la�mint�a�szel�le�mi�meg�úju�lás,�az�az�a�kre�a�ti�vi�tás�és�az
igé�nyes�ség�le�he�tő�sé�gét”�(né�meth�2002).

ugyan�ak�kor�Maróti� An�dor,� a�ma�gyar� és� nem�zet�kö�zi� andragógus� szak�ma� el�is�mert
szak�em�be�re�ar�ra�hív�ta�fel�a�fi�gyel�met,�hogy:�„las�san�ná�lunk�is�pe�da�gó�gi�ai�köz�hellyé�vá�lik�az
élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás,�anél�kül�azon�ban,�hogy�ér�dem�ben�be�fo�lyá�sol�ná�a�ta�ní�tás-ta�nu�lás
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A�poLiTikA�TípusA�

1.�szerkezeti�politika�

2.�Tartalmi�fejlesztési
politika�

3.�Módszertani�
fejlesztési�politika�

4.�Társadalompolitika�

5.�információs�és�
kommunikációs�politika

6.�Finanszírozási�
politika�

A�köz�vET�LEn�cÉL�

Több�fé�le�egyé�ni�ta�nu�lá�si�út
lét�re�ho�zá�sa�

Az�alap�ve�tő�kész�sé�gek�
új�ra�de�fi�ni�á�lá�sa�

in�no�va�tív�pe�da�gó�gi�ák�
al�kal�ma�zá�sá�nak�
a�ter�jesz�té�se�

pol�gá�ri�ak�ti�vi�tás�
és�tár�sa�dal�mi�ko�hé�zió�
erő�sí�té�se�

Az�egyé�nek�és�in�téz�mé�nyek�tá�-
jé�ko�zó�dott�sá�gá�nak�nö�ve�lé�se

Az�em�be�ri�erő�for�rás�ok�ba�
va�ló�in�vesz�tá�lás�erő�sí�té�se�

Az�AL�kAL�MA�zoTT�Esz�kö�zök�

pl.�má�so�dik�esély�is�ko�lá�ja�be�ve�ze�té�se;
mo�du�lá�ris�prog�ra�mok;�vizs�ga�és�kva�-
li�fi�ká�ci�ós�rend�sze�rek�re�form�ja

pl.� icT� fej�lesz�té�si� prog�ra�mok;� ér�té�-
ke�lé�si� rend�sze�rek� re�form�ja;� új� gya�-
kor�la�ti-szak�mai� ori�en�tá�ci�ó�jú� prog�ra�-
mok�be�ve�ze�té�se�

pl.� pe�da�gó�gus� to�vább�kép�zés;� táv�ok�-
ta�tás� be�ve�ze�té�se,� mun�ka� és� ta�nu�lás
kom�bi�ná�ci�ó�ja;�in�no�va�tív�meg�ol�dá�sok
be�ve�ze�té�se� az� is�ko�lai� ku�darc� ke�ze�lé�-
sé�re�

pl.�zEp;�is�ko�lai�ku�darc�el�le�ni�cél�pro-
g�ra�mok;�az�is�ko�la-kör�nye�zet�kap�cso�-
lat�erő�sí�té�sét�cél�zó�in�téz�ke�dé�sek;�há�-
ló�za�tok�tá�mo�ga�tá�sa

pl.� pá�lya�vá�lasz�tá�si� ta�nács�adás�
fej�lesz�té�se�

pl.� for�rá�sok� fej�lesz�té�si� pro�jek�tek�re;
kol�lek�tív�szer�ző�dé�sek�jo�gi�ke�re�te�i�nek
át�ala�kí�tá�sa�



kap�cso�la�tát.�Egyet�len�gya�kor�la�ti�von�za�ta�lát�ha�tó:�a�fel�nőtt�ko�ri�ta�nu�lás�ter�mé�sze�tes�sé vá�lá�sa,
el�is�me�ré�se,� leg�alább�is� a� mun�ka�erő-pi�a�ci� szük�ség�le�tek�nek� meg�fe�le�lő�en.”� (Maróti:2002)
né�meth�Ba�lázs�né�hány�év�vel�ké�sőbb��az�LLL-paradigma�sa�já�tos�té�nye�ző�je�ként említte,�hogy
az� fel�ér�té�ke�li�azo�kat�az�esz�kö�zö�ket,�ame�lyek�a� ta�nu�lás�ered�mé�nyes�sé�gét�be�fo�lyá�sol�ják.
ki�eme�li�ezek�kö�zül�az�alap�kész�sé�gek�fej�lesz�té�sét,�az�út�mu�ta�tást�és�ta�nács�adást,�a�meg�úju�ló
ta�ní�tá�si�mód�sze�re�ket,� az� em�be�ri� erő�for�rás�ok� fej�lesz�té�sét,� a� ta�nu�lás�nak� az� ott�ho�nok�hoz
tör�té�nő�kö�ze�lebb�vi�te�lét�(né�meth�2007).�

óhidy�And�rea�össze�fog�lal�ja�a�nem�zet�kö�zi�lifelong�learning�kon�cep�ci�ók�ha�son�ló�sá�ga�it
és�kü�lönb�sé�ge�it.�kö�zös�elem�ként�eme�li�ki,�hogy�kü�lön�bö�ző�meg�kö�ze�lí�té�se�ik�el�le�né�re,
va�la�mennyi�nem�zet�kö�zi�do�ku�men�tum�ban�kö�zös�a�„kon�cep�ció�mag”,�még�pe�dig�az,�hogy
pe�da�gó�gi�ai� pa�ra�dig�ma� lett� az� egész� éle�ten� át� tar�tó� ta�nu�lás.� kö�zös� je�gyek�ként� em�lí�ti� a
szebb� jö�vő�cél�ki�tű�zés�ét,�a� ta�nu�lá�si� fo�lya�mat�kö�zép�pont�ba�he�lye�zé�sét,�az�ön�irá�nyí�tott
ta�nu�lás�szer�ve�zést,�a�meg�vál�to�zott�ta�ná�ri�sze�re�pet.�ki�eme�li,�hogy�a�do�ku�men�tu�mok�ban�a
ta�nu�lás�leg�fon�to�sabb�tar�tal�ma�a�ta�nu�lá�si�ké�pes�sé�gek�fej�lesz�té�se,�az�ok�ta�tá�si�rend�szer�in�téz�-
mé�nye�i�nek�nyi�tott�sá�ga�és�össze�kap�cso�lá�sa�va�la�mint,�hogy�a�fi�ze�tett�mun�kát�a�tár�sa�dal�mi
participáció�leg�fon�to�sabb�elő�fel�té�tel�ének�és�egy�ben�a�sze�mé�lyi�ség�fon�tos,�ta�lán�leg�fon�to�-
sabb�ré�szé�nek�te�kin�tik.

k.�kraus�né�ze�te�alap�ján�óhidy�az�eu�ró�pai�lifelong�learning-koncepciók�kü�lönb�sé�ge�i�ként
a�ki�dol�go�zó�szer�ve�ze�tek�cél�ja�i�nak�el�té�ré�se�it�je�lö�li�meg:�az�el�ső�sor�ban�kul�tu�rá�lis�és�po�li�ti�kai
cé�lo�kat,� il�le�tő�leg� a� min�de�nek�előtt� gaz�da�sá�gi� cé�lo�kat� kö�ve�tő� szer�ve�ze�tek� cso�port�já�nak
kon�cep�ci�ó�it�(kraus�2001).�

Egyet�ér�tünk�óhidy�And�rea�azon�né�ze�té�vel,�mely�sze�rint�a�lifelong�learning�kon�cep�ci�ó�ja
ma�el�ső�sor�ban�gaz�da�sá�gi,�il�let�ve�tár�sa�dal�mi-po�li�ti�kai�cé�lo�kat�hi�va�tott�meg�va�ló�sí�ta�ni.�A�kon�-
cep�ci�ó�hoz�kap�cso�ló�dó�két� leg�fon�to�sabb� cél�ki�tű�zés:� a�de�mok�rá�ci�á�ra�ne�ve�lés� és� az� em�be�ri
erő�for�rás,� az�az�a�hu�mán�tő�ke� fej�lesz�té�se.�Eu�ró�pá�ban�a� ta�nu�lás� esz�mé�je�kez�de�tek�től� fog�va
erő�sen�össze�kap�cso�ló�dott� a�de�mok�rá�ci�á�ra�ne�ve�lés� ide�á�já�val.�A� ta�nu�lás� fo�gal�ma�ma�gá�ban
fog�lal�ta�a�sza�bad�ság�(ön�fel�sza�ba�dí�tás)�moz�za�na�tát�nem�csak�fi�lo�zó�fi�ai�és�ant�ro�po�ló�gi�ai
sí�kon,�ha�nem�tár�sa�dal�mi�szem�pont�ból� is.�Ez�az�ér�tel�me�zés�a�20.�szá�zad�ban�ér�te�el�a
te�tő�pont�ját,�ami�kor�is�a�tár�sa�dal�mi�esély�egyen�lő�ség�biz�to�sí�tá�sa�az�ok�ta�tás�ál�tal�vi�lág�szer�te
el�is�mert�po�li�ti�kai�cél�ki�tű�zés�sé�vált.”�(óhidy�2006a).

A� fen�ti�ek�ben�át�te�kin�tet�tük,�hogy�az�egész�éle�ten�át� tar�tó� ta�nu�lás�át�fo�gó�esz�kö�ze�a
tár�sa�da�lom�po�li�ti�kai� és� gaz�da�ság�fej�lesz�té�si� cé�lok� meg�va�ló�sí�tá�sá�nak,� ki�emelt� esz�kö�ze�
a�fog�lal�koz�ta�tás�po�li�ti�ká�nak.�Elő�se�gí�ti�az�egyé�ni�élet�mi�nő�ség�és�a�vál�la�la�ti-nem�ze�ti�ver�seny�ké�-
pes�ség�ja�ví�tá�sát�is,�ko�he�rens�stra�té�gi�a�ként�egy�ség�be�fog�lal�ja�a�for�má�lis,�nem-for�má�lis�és
in�for�má�lis�ta�nu�lást.�

3.5.�Ta�nu�lás�Éle�ten�áT�-�Ma�gyar�or�szág�az�ez�red�for�du�lón�

A�be�mu�ta�tott�nem�zet�kö�zi�ta�pasz�ta�la�tok,�a�per�ma�nens�kép�zés,�az�egész�éle�ten�át�tar�tó
ta�nu�lás�gon�do�la�ta�ha�zánk�ban�is�fo�lya�ma�to�san�je�len�van�nép�mű�ve�lés�és�a�mun�ka�ügy�sza-
k�te�rü�le�te�in�mű�kö�dő�el�mé�le�ti�és�gya�kor�la�ti�szak�em�be�rek�fo�lya�ma�to�san�részt�vet�tek�és�részt
vesz�nek� nem�zet�kö�zi� ta�lál�ko�zó�kon,� ezek� ered�mé�nye�it� szö�veg�gyűj�te�mé�nyek,� ta�nul�má�nyok és
egye�te�mi�elő�adá�sok�ré�vén�köz�ve�tí�tet�ték�ha�zánk�ban.�
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Az�eu�ró�pai�fel�nőtt�kép�zé�si�év�és�a�ham�bur�gi�vi�lág�ta�lál�ko�zó�ha�tá�sá�ra�Ma�gya�ror�szá�gon�is
a�vál�to�zás�je�lei�mu�tat�koz�tak.�1998-ban�ke�rült�be�elő�ször�a�kor�mány�prog�ram�ba�a�fel�nőtt�kép�-
zés.�hosszas�elő�ké�szí�tés�után�a�ma�gyar�or�szág�gyű�lés�el�fo�gad�ta�a�2001.�évi�ci.�tör�vényt�a�fel�-
nőtt�kép�zés�ről,�me�lyet�több�vég�re�haj�tá�si�ren�de�let�kö�ve�tett.�A�fel�nőtt�kép�zé�si�tör�vény�leg�főbb
vív�má�nyai�kö�zé�tar�to�zik�a�fo�gyasz�tó�vé�de�lem,�a�mi�nő�ség�biz�to�sí�tás�ér�de�ké�ben�a�fel�nőtt�kép�zé�-
si� nyil�ván�tar�tás,� a� fel�nőtt�kép�zé�si� szer�ző�dés,� az� akkreditáció� be�ve�ze�té�se� és� a� fi�nan�szí�ro�zá�si
rend�szer�le�fek�te�té�se.�A�köz�ok�ta�tá�si,�a�fel�ső�ok�ta�tá�si,�a�szak�kép�zé�si�és�a�szak�kép�zé�si�hoz�zá�já�ru�-
lás�ról�szó�ló�tör�vény,�va�la�mint�ezek�vég�re�haj�tá�si�ren�de�le�te�i�vel�együtt�2005-re�az�egész�éle�ten
át�tar�tó�ta�nu�lás�fel�té�tel�rend�sze�ré�nek,�mű�kö�dé�sé�nek,�fej�lesz�té�sé�nek,�fi�nan�szí�ro�zá�si�kér�dé�se�i�-
nek�jog�sza�bá�lyi�hát�te�re�lé�nye�gé�ben�tel�jes�sé�vált,�s�fo�lya�ma�to�san�ki�tel�je�se�dik a�fel�nőtt�kép�zés�in�-
téz�mény�rend�sze�re�is,�me�lyet�má�ra�az�ok�ta�tás�új,�önál�ló�rend�sze�ré�nek�te�kint�he�tünk.�A�nem�-
ze�ti�fej�lesz�té�si�ter�ve�ken�és�az�ope�ra�tív�prog�ra�mo�kon�ke�resz�tül�kü�lö�nö�sen tá�mo�ga�tot�tá�vált�a�fel�-
nőtt�kép�zés,�el�ső�sor�ban�a�fog�lal�koz�ta�tá�si�cé�lú�kép�zé�sek.

3.5.1. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak stra té gi á ja az egész éle ten át tar tó ta nu lás ról
A�fen�ti�ered�mé�nyek�nyo�mán�2005-ben�el�ké�szült�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�ról�szó�ló
kor�mány�stra�té�gia,�mely�a�2007-2013-as� idő�szak�ra�ha�tá�roz�za�meg�az�em�be�ri�erő�for�rás
fej�lesz�té�sé�nek�irá�nya�it.�A�stra�té�gia�a�ta�nu�ló�ál�lam�pol�gárt,�a�ta�nu�lást,�az�egyé�ni�kom�pe�ten�-
cia�fej�lesz�tést�ál�lít�ja�kö�zép�pont�já�ba.�Új�sze�rű�sé�ge�egye�bek�kö�zött�ab�ban�áll,�hogy�túl�lép�az
in�téz�mény�rend�szer�hez�kö�tő�dő�ága�za�ti� szem�lé�le�ten,� és� rend�szer�sze�rű� fej�lesz�té�si�mo�dellt
vá�zol�fel:�„Az�ok�ta�tás�ról�va�ló�gon�dol�ko�dás�és�az�ok�ta�tás�meg�szer�ve�zé�sé�nek�ko�ráb�bi mo�dell�jei
az�in�téz�mény�rend�szert�és�a�hoz�zá�juk�kap�cso�ló�dó�el�vá�rá�so�kat�he�lyez�ték�a�fej�lesz�té�si
po�li�ti�kák�kö�zép�pont�já�ba.�Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�fó�ku�szá�ban�a�ta�nu�lás�nak,�a�ta�nu�-
lá�si�fo�lya�mat�sze�mély�re�sza�bá�sá�nak,�a�ta�nul�ni�aka�ró�egyén�szük�ség�le�te�i�nek és�ké�pes�sé�ge�i�nek
kell�áll�nia.�Min�den�kit�ér�de�kelt�té�kell�ten�ni�a�ta�nu�lás�ban,�és�ké�pes�sé�kell�ten�ni�a�tanulásra.”
(Magyar�köz�tár�sa�ság�2005:13).

A�stra�té�gia�öt�pri�o�ri�tást�je�lölt�ki:
• az�ok�ta�tás,�kép�zés�esély�te�rem�tő�sze�re�pé�nek�erő�sí�té�se;
• az�ok�ta�tás,�kép�zés�és�a�gaz�da�ság�kap�cso�la�ta�i�nak�erő�sí�té�se;
• új�kor�mány�za�ti�mód�sze�rek,�köz�po�li�ti�kai�el�já�rá�sok�al�kal�ma�zá�sa;
• az�ok�ta�tás,�kép�zés�ha�té�kony�sá�gá�nak�ja�ví�tá�sa,�össz�tár�sa�dal�mi�rá�for�dí�tá�sa�i�nak�nö�ve�lé�se;
• az�ok�ta�tás,�kép�zés�mi�nő�sé�gé�nek�ja�ví�tá�sa.

Az� öt� pri�o�ri�tás� men�tén� hét� olyan� fej�lesz�té�si� kulcs�te�rü�le�tet� je�löl� meg,� ahol� szük�sé�ges�
a�be�avat�ko�zás:
• alap�kész�sé�gek�és�kulcs�kom�pe�ten�ci�ák�fej�lesz�té�se�a�köz�ok�ta�tás�ban;
• szé�les�és�gaz�dag�kí�ná�lat�a�szak�kép�zés�ben,�fel�ső�ok�ta�tás�ban�és�a�fel�nőtt�ko�ri�ta�nu�lás�ban;
• fo�lya�ma�to�san�bő�vü�lő�ta�nu�lá�si�le�he�tő�sé�gek�(ikT,�mun�ka�he�lyi�ta�nu�lás,�in�for�má�lis�ta�nu�lás);
• pá�lya�ori�en�tá�ció,�ta�nács�adás�és�pá�lya�kö�ve�tés;
• az�in�for�má�lis�és�nem-for�má�lis�ta�nu�lás�el�is�me�ré�se;
• hát�rá�nyos� hely�ze�tű� és�mun�ka�erő-pi�a�ci� szem�pont�ból� ve�szé�lyez�te�tett� cso�por�tok� tá�-

mo�ga�tá�sa�(le�mor�zso�ló�dás�meg�elő�zé�se,�esély�az�LLL-be�va�ló�be�kap�cso�ló�dás�ra);
• új�faj�ta� ta�ní�tá�si-ta�nu�lá�si� kul�tú�ra� meg�ho�no�sí�tá�sa� (új� pe�da�gó�gus�sze�re�pek,� mi�nő�ség�-

kul�tú�ra).�
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1.�sz.�áb�ra.�Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�stra�té�gi�á�já�nak�cél�rend�sze�re�

For rás:  www.okm.gov.hu(2009)

A�stra�té�gia�rö�vid�tá�von�igyek�szik�ja�ví�ta�ni�a�je�len�le�gi�ok�ta�tá�si�rend�szert�a�mun�ka�erő-pi�a�ci
el�vá�rá�sok� azon�na�li� ki�elé�gí�té�se� ér�de�ké�ben.�En�nek� esz�kö�ze� kü�lö�nö�sen� a� fel�nőtt�kép�zés�ben
va�ló�rész�vé�tel�nö�ve�lé�se,�az�ala�csony�kép�zett�sé�gű�ek�kép�zé�se-�és�to�vább�kép�zé�se,�az�55�év
fe�let�ti�ek�kép�zé�se.�hosszú�tá�von�elő�se�gí�ti� egy�kom�pe�ten�cia-ala�pú�kép�zés�re� épü�lő�új� ta�nu�lá�si
kul�tú�ra�ki�ala�kí�tá�sát.�A�fel�nőtt�ko�ri�ta�nu�lást�nem�egy�sze�rű�en�a�fog�lal�koz�tat�ha�tó�ság�ja�ví�tá�sát
szol�gá�ló�esz�köz�nek�te�kin�ti,�ha�nem�az�élet�mi�nő�sé�get�min�den�élet�kor�ban�és�élet�hely�zet�ben
át�ha�tó�„ön�ma�gá�ért�va�ló�jó�ként”.

A�stra�té�gia�fel�hív�ja�a�fi�gyel�met�az�in�téz�mény�rend�szer�fej�lesz�té�sé�re.�idéz�ve:�„az�egész�éle�-
ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�te�rü�le�tén�mű�kö�dő�ci�vil�szer�ve�ze�te�ket�az�ál�la�mi�tá�mo�ga�tá�si�rend�szer�-
nek�pre�fe�rál�nia�szük�sé�ges,�kü�lö�nö�sen�azo�kat,�ame�lyek�a�hát�rá�nyos�hely�ze�tű�gyer�me�kek,
fi�a�ta�lok� és� fel�nőt�tek� ok�ta�tá�sát-kép�zé�sét� se�gí�tik,� ilyen� cé�lú� prog�ra�mo�kat� va�ló�sí�ta�nak
meg.”�(Ma�gyar�köz�tár�sa�ság�2005:9).

3.5.2. Az egész éle ten át tar tó ta nu lás cél- és fel adat rend sze re Ma gya ror szá gon
zachár�Lász�ló�sze�rint�egy�or�szág�fej�lett�ség�ét�az�ok�ta�tás�és�kép�zés�ál�la�mi�tá�mo�ga�tá�si�rend�sze�-
ré�nek�ki�ter�jedt�sé�ge�is�mu�tat�ja,�töb�bek�kö�zött�az,�hogy�az�ál�lam�biz�to�sít�ja-e�meg�fe�le�lő�kép�pen
az�ok�ta�tá�si�és�fel�nőtt�ok�ta�tá�si�in�téz�mény�rend�szer�fenn�tar�tá�sát,�tá�mo�gat�ja-e�a�fej�lesz�té�se�ket.
szük�sé�ges� to�váb�bá�az�egyén�köz�vet�len�és�dif�fe�ren�ci�ált� tá�mo�ga�tá�sa/ösz�tön�zé�se�cél�prog�ra�-
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mok,�adó�ked�vez�mé�nyek,�költ�ség�té�rí�té�sek�for�má�já�ban,�il�let�ve�lé�nye�ges�az�ál�lam�be�fo�lyá�so�ló
sze�re�pe� a� jog�sza�bá�lyi� hát�tér� meg�te�rem�té�sé�ben,� a� ked�vez�mé�nyek� ki�ala�kí�tá�sá�ban
(zachár:2008:24).�zachár�ta�nul�má�nyá�ban�a�nem�zet�kö�zi�és�a�ha�zai�kö�ve�tel�mé�nyek�alap�ján
össze�fog�lal�ta�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�cél-�és�fel�adat�rend�sze�rét.�há�rom�as�pek�tus�ból
ren�de�zi�a�jel�lem�ző�ket,�az�alap�el�vek�a�ta�nu�lá�si�cé�lok�és�az�ál�la�mi�tá�mo�ga�tás�fel�ada�ta�i�nak
össze�füg�gé�sé�ben�(3.sz.�táb�la).�

3.�sz.�táb�la.�Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�cél-�és�fel�adat�rend�sze�re�Ma�gya�ror�szá�gon

For rás: Zachár 2008.

3.5.3. TÉT: Ta nu lás éle ten át 
Bár�ta�nul�má�nyunk�írá�sa�kor�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�ról�szó�ló�idé�zett�kor�mány�stra�té�gia
hi�va�ta�los�ér�té�ke�lé�se,�az�ada�tok�össze�ve�té�se�még�nem�áll�ren�del�ke�zé�sünk�re,�a�stra�té�gia�kap�csán
kri�ti�kai�han�gok�már�több�ször�meg�je�len�tek.�kü�lö�nö�sen�ab�ban�a�te�kin�tet�ben,�hogy�a�meg�va�-
ló�su�lás�túl�sá�go�san�a�fog�lal�koz�ta�tás�po�li�ti�kai�cé�lo�kat�szol�gál�ja,�ez�ál�tal�a�hang�súly�a�szak�mai,�a
mun�ka�erő-pi�a�ci�cé�lo�kat�szol�gá�ló�kép�zé�sek�re�te�vő�dik�így�ezek�alá�ren�delt�sé�gé�be�kerülek�az
ál�ta�lá�nos�kép�zé�sek,�a�köz�mű�ve�lő�dé�si�cé�lok,�a�ci�vil�tár�sa�dal�mat�erő�sí�tő�kép�zé�sek,�vagy�az�idő�sek
ta�nu�lá�sa� (Maróti�2002,�vercseg�2004,�sz.�Mol�nár�2005,�pethő�2006,�Arapovics�2007a,
2007d�és�má�sok).�

né�meth�Ba�lázs�mar�káns�kri�ti�kát�fo�gal�maz�meg�a�kor�mány�kon�cep�ció�kap�csán.�„Fon�tos
le�szö�gez�nünk,�hogy�Ma�gya�ror�szá�gon�a�lifelong�learning�stra�té�gi�á�ja�és�a�stra�té�gia�al�ko�tá�si
fo�lya�mat�nem�kel�lő�ala�pos�ság�gal�vesz�tu�do�mást�a�már� lé�te�ző�uni�ós�kez�de�mé�nye�zé�sek�ről,
pél�dá�ul�a�ta�nu�ló�ré�gió�mo�dell�jé�ről,�amely�mo�tor�ja�le�het�ne�a�lo�ká�lis�és�re�gi�o�ná�lis�ta�nu�lást
tá�mo�ga�tó�szol�gál�ta�tók�együtt�mű�kö�dé�sé�nek.�ugyan�ak�kor�nem�kép�vi�se�li�az�al�ter�na�tív�ta�nu�lá�si
for�má�kat� és� az� in�for�má�lis� ta�nu�lás� le�he�tő�sé�ge�it� sem,�úgy� vé�lem� te�hát,� hogy� a�dek�la�rált
szán�dé�kok�el�le�né�re�Ma�gya�ror�szá�gon�a� szem�lé�let�mód�még�erő�sen�köz�ok�ta�tás-,� fel�ső�ok�ta�tás-,
va�la�mint� fog�lal�koz�ta�tás-cent�ri�kus,� ugyan�ak�kor� a� fel�ső�ok�ta�tá�si� té�mát� szin�te� „le�tud�ja”� a
Bo�lo�gna�-struk�tú�ra�be�ve�ze�té�sé�vel.”�(né�meth�2006).
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ALAPELVEK

Tanulási�
célok�
(a�tudás
fejlesztése)

állami�
támogatás
feladatai

ESÉLYEGYENLŐSÉG�
BIZTOSÍTÁSA

Alap�kész�sé�gek
fej�lesz�té�se
– olvasás
– írás
– számolás
– tanulási�ké�pes�ség

ha�té�kony�fel�nőtt�kép�zé�si
rend�szer�biz�to�sí�tá�sa
– alapoktatás�fej�lesz�té�se
– a�kö�zép�és�fel�ső
– fo�kú�ok�ta�tás�fej�lesz�té�se
– iskolarendszeren�kí�vü�li
kép�zés�fej�lesz�té�se

EGYÉNI�ADOTTSÁGOK
TÁMOGATÁSA

kulcskompetenciák�
(cselekvési�készségek)
fejlesztése
– kommunikációs
képesség

– idegen
– nyelv�ismerete
– informatikai�jártasság
– műszaki�és�vállalkuzási
kultúra

hatékony�módszerek
elterjesztésének�ösztönzése
– nyitott�tanulás
– távoktatás
– e-learning
– otthoni�tanulás

SZÉLES�KÉPZÉSI�KÍ�-
NÁLAT�BIZTOSÍTÁSA

Együttműködési
készségek�fejlesztése
– önkritika
– önértékelés
– empátia
– tolerancia
– együttműködési
készség

Folyamatos�infrastruk-
turális�támogatás
– állami�források
növelése

– gazdasági�szereplők
ösztönzése

– technikai�
eszköztámogatás



La�da�Lász�ló�vi�szont�mél�tat�ja�a�meg�va�ló�sult�hEFop�és�TáMop�prog�ra�mok�fej�lesz�té�se�it,
ki�emel�ve�azok�rész�ered�mé�nye�it�(La�da�2008).�sze�rin�te�1996-2008�kö�zött�„óri�á�si�vál�to�zá�so�kat
fi�gyel�he�tünk�meg”,�me�lyek�nek�azon�ban�nem�tö�ret�len�az�íve,�in�kább�egy�hul�lám�zó�gör�bé�re
em�lé�kez�tet�„ahol�a�fel�fe�lé�íve�lő�sza�ka�szok�min�dig�va�la�mi�lyen�kül�ső�ha�tás-�ál�ta�lá�ban�uni�ós
po�li�ti�kai�dön�tés,�ál�lás�fog�la�lás�–�kö�vet�kez�mé�nyé�nek�te�kint�he�tők”�(i.m.�53).�né�ze�te�sze�rint�„a
szak�ma�2005-2006-ra�már�tel�jes�mér�ték�ben�fel�dol�goz�ta�a�vi�lág�kon�fe�ren�cia�ko�ráb�ban�még
új�sze�rű�nek�lát�szó�szem�lé�let�mód�ját”�és�„ki�ala�kult�egy�fej�lett�mun�ka�erő-pi�a�ci� in�téz�mény�-
rend�szer, amely�ké�pes�volt�a�mun�ka�erő-pi�a�ci�fe�szült�sé�gek�ke�ze�lé�sé�ben�az�ak�tív�in�téz�ke�-
dé�sek�ma�gas�szín�vo�na�lát�biz�to�sí�ta�ni.”�(i.m.57).���

2008-ban�a�conFinTEA�Bu�da�pes�ten�ren�dez�te�a�vi�lág�kon�fe�ren�cia�elő�ké�szí�tő�ta�lál�ko�zó�ját,
mely�al�kal�má�ból�MTA�Ta�nács�adó�Bi�zott�ság�szer�ve�ző�dött�ha�zánk�ban.�A�bi�zott�ság�fel�vet�te�az
ádám�györgy�aka�dé�mi�kus�nyel�vi�for�du�la�tá�nak�kö�szön�he�tő�en�(ádám�2008,�La�da�2008)
be�ve�ze�tett�a�Ta nu lás éle ten át (TÉT)�fo�gal�mat,�s�an�nak�hasz�ná�la�tát.�A�TÉT�bi�zott�ság�ja�vas�-
la�to�kat�fo�gal�ma�zott�meg�a�kor�mány�stra�té�gia�meg�va�ló�su�lá�sá�val�kap�cso�la�to�san,�ér�té�kel�ve�az
ed�di�gi�hely�ze�tet.�Meg�ál�la�pí�tá�sa�ik� sze�rint� „az� eu�ró�pai� és�ha�zai�pri�o�ri�tá�sok�el�le�né�re� a
fej�lesz�tés�gya�kor�la�tá�ban�az�el�vek�csak�kor�lá�to�zot�tan�ér�vé�nye�sül�nek”�ezért�a�bi�zott�ság�sze�rint
ko�or�di�nál�tabb�és�ha�té�ko�nyabb�prog�ra�mok�ra�len�ne�szük�ség�(TÉT�2008:�27).�kri�ti�kát�fo�gal�-
maz�nak�meg�ab�ban�a�te�kin�tet�ben�is,�hogy�az�Új�Ma�gyar�Fej�lesz�té�si�Terv�ne�csu�pán�az
át�fo�gó�cél�jai�kö�zött�utal�jon�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�szük�sé�ges�sé�gé�re.�csak�rész�-
le�ges�meg�ol�dás�nak�te�kin�tik�a�TáMop�és�Tiop�ál�tal�kí�nált�ke�re�te�ket,�a�konk�rét�in�téz�ke�dé�-
sek�ből�nem�tük�rö�ző�dik�az�át�fo�gó�kon�cep�ció.�A�bi�zott�ság�in�do�kolt�nak�tart�ja�a�nemformális
ta�nu�lás�el�is�me�ré�sé�nek�fej�lesz�té�sét,�a�fel�nőtt�ko�ri�ta�nu�lás�tá�mo�ga�tá�sá�nak�szé�le�sí�té�sét.�A�ta�nu�lá�si
ak�ti�vi�tás�cél�já�ból�új�alfabetizációs�prog�ra�mo�kat�ja�va�sol,�mely�a�di�gi�tá�lis�írás�tu�dás és�a�nyelv�ta�-
nu�lá�si�prog�ra�mok�fej�lesz�té�sét�is�szol�gál�ja.�„En�nek�alap�ve�tő�szín�te�rei�az�is�me�retter�jesz�tés�és�mű�-
ve�lő�dés�re�gi�o�ná�lis�és�he�lyi�szint�je�in�mű�kö�dő�ön�kor�mány�za�ti,�ci�vil�in�téz�mé�nyei�le�het�nek,�me�lyek
ké�pe�sek� meg�te�rem�te�ni� a� non-for�má�lis� és� in�for�má�lis� ta�ní�tás-ta�nu�lás� le�he�tő�sé�ge�it.”
(TéT:2008:28)�Egyút�tal�ja�vas�la�tot�fo�gal�maz�tak�meg�ar�ra�vo�nat�ko�zó�an,�hogy�mi�vel�ha�zánk�ban
két�kü�lön�tár�ca� igaz�gat�ja�a�köz�mű�ve�lő�dé�si�és�a� fel�nőtt�kép�zé�si� szín�te�re�ket,�az�ok�ta�tá�si�és
kul�tu�rá�lis�il�let�ve�a�szo�ci�á�lis�és�Mun�ka�ügyi�Mi�nisz�té�ri�um�szo�ro�sabb�együtt�mű�kö�dé�se�több
prog�ram�kap�csán�is�in�do�kolt�len�ne�(pl.�piAAc�–�prog�ram�for�international�Assessment�of
Adult�competences,�il�let�ve�a�fel�nőtt�kép�zés�köz�mű�ve�lő�dé�si�funk�ci�ó�i�nak�be�épí�té�se�a�stra�té�gia,
az�az�az�nFT�ii�ke�re�ti�kö�zé)�.�Az�MTA�Bi�zott�ság�– mely�ben�a�nép�fő�is�ko�lák�és�a�tu�do�má�nyos�is�-
me�ret�ter�jesz�tő�szer�ve�ze�tek�kép�vi�se�lői�is�je�len�van�nak�–�Fi�gye�lem�re�mél�tó,�„Eu�kom�pa�ti�bi�lis”
aján�lást� fo�gal�maz�meg�a�kor�mány�zat�nak:�„A� je�len�le�gi�nél� lé�nye�ge�sen�na�gyobb� sze�re�pet
kel�le�ne�ad�ni�a�ci�vil�szek�tor�nak,�mint�le�het�sé�ges�sze�rep�lő�nek,�po�ten�ci�á�lis�fej�lesz�té�si�és�moz�-
gó�sí�tó�té�nye�ző�nek,�erő�sít�ve�a�ta�nu�lást�szol�gá�ló�ci�vil�kez�de�mé�nye�zé�se�ket.�Ese�tük�ben�van�a
leg�na�gyobb�fo�gé�kony�ság�az�új�ra,�a�kí�sér�le�te�zés�re,�ahol�az�erő�for�rás�ok�moz�gó�sít�ha�tó�sá�ga�is
ru�gal�ma�sabb�mint�kor�mány�za�ti�szin�ten.”�(u.o.29).

Tény,�ugyan�ak�kor,�hogy�Ma�gyar�or�szág�fog�lal�koz�ta�tá�si�és�ta�nu�lás�ban�va�ló�rész�vé�te�li�ada�tai
messze�nem�érik�el�az�uni�ós�át�la�got.�A�25-64�éves�kor�osz�tály�ban�az�Eu�25�ta�nu�lá�si�rész�vé�te�-
li�ará�nya�42%�volt,�míg�ha�zán�ké�mind�össze�12%�az�Eurostat�2005.�évi�ada�tai�alap�ján.�Ez
a�ten�den�cia�az�óta�sem�so�kat�vál�to�zott.
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2.�sz.�áb�ra.�Az�EU25�or�szá�gok�ta�nu�lás�ban�va�ló�rész�vé�te�li�ará�nya�ne�mek�és�szá�mok�sze�rint,�2003.

For rás: Eurostat: Lifelong Learning in Europe, 2005.

3.5.4. Ten den ci ák a fel nőtt kép zés ben
Bár�az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�fo�gal�ma�be�ke�rült�a�köz�tu�dat�ba,�a�meg�ér�té�se�még�fel�szí�nes.
Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�pa�ra�dig�má�ja�sze�rint�a�ta�nu�lás�az�is�ko�lai�elő�ké�szí�tés�től�a
nyug�díj�utá�ni�ko�rig�ter�je�dő�en�ma�gá�ban�fog�lal�min�den�for�má�lis,�nem-for�má�lis�és�in�for�má�lis
ta�nu�lást,�min�den�olyan�ta�nu�lá�si�te�vé�keny�sé�get,�amely�sze�mé�lyes,�ál�lam�pol�gá�ri,�tár�sa�dal�mi,
fog�lal�koz�ta�tá�si�szem�pont�ból�tu�dás,�kész�sé�gek�és�ké�pes�sé�gek�fej�lesz�té�se�cél�já�ból�tör�té�nik.
Az� élet�hosszig� tar�tó� ta�nu�lás� gaz�da�sá�gi� szem�pont�ok�kö�vet�kez�té�ben�ke�rült� az� eu�ró�pai
ok�ta�tás�po�li�ti�ka�kö�zép�pont�já�ba�az�ál�tal,�hogy�Lissza�bon�ban�meg�fo�gal�ma�zó�dott�az�am�bi�ci�-
ó�zus,�ugyan�ak�kor�ele�ve�ku�dar�ca�ítélt�cél,�hogy�Eu�ró�pa�vál�jon�a�vi�lág�leg�di�na�mi�ku�sabb�és
leg�ver�seny�ké�pe�sebb�tu�dás�ala�pú�gaz�da�sá�gá�vá.�Fon�tos�vi�szont,�hogy�a�je�len�tős�de�mok�rá�cia�-
de�fi�cit�tel�ren�del�ke�ző�uni�ós�tag�or�szág�ok�az�ok�ta�tá�si�do�ku�men�tu�mok�ban�ket�tős�fel�ada�tot
ál�lí�ta�nak�az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�meg�va�ló�sí�tá�sa�elé:�a�fog�lal�koz�tat�ha�tó�ság�és�az�ál�lam�-
pol�gá�ri�tu�da�tos�ság�nö�ve�lé�sét.�A�csat�la�ko�zó�Ma�gyar�or�szág�en�nek�meg�fe�le�lő�en�al�kot�ta�meg
az�nem�ze�ti�Fej�lesz�té�si�Ter�vet,�a�stra�té�gi�át�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�ról,�majd�az�Új
Ma�gyar�or�szág�Fej�lesz�té�si�Ter�vet,�ki�ala�kít�va�az�uni�ós�tá�mo�ga�tá�sok�fo�ga�dá�sá�ra�az�ope�ra�tív
prog�ra�mo�kat.� A� fel�nőtt�kép�zés� tá�mo�ga�tá�sa� a� hu�mán� Erő�for�rás-fej�lesz�té�se� ope�ra�tív�
prog�ram�pá�lyá�za�ta�in,�majd�a�Tár�sa�dal�mi�Meg�úju�lás�és�a�Tár�sa�dal�mi�inf�rast�ruk�tú�ra�ope�ra�tív
prog�ra�mo�kon� ke�resz�tül� nagy�ság�ren�dek�kel�megnövekedett� a� fel�nőtt�kép�zés�re� for�dít�ha�tó
tá�mo�ga�tá�sok�össze�ge.
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ku�ta�tá�sunk�azt�vizs�gál�ta,�hogy�a�civil-nonprofit�szer�ve�ze�tek�mi�lyen�sze�re�pet�vál�lal�nak
Ma�gya�ror�szá�gon�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�meg�va�ló�sí�tá�sá�ban.�A�kö�vet�ke�ző�fe�je�ze�tek�-
ben�össze�fog�lal�juk,�hogy�mit�ér�tünk�nonprofit�szek�to�ron,�mi�lyen�fel�nőtt�kép�zé�si�szer�ve�ze�tek
mű�köd�nek,�majd� azt� a� delfi� ku�ta�tást� is�mer�tet�jük,�mely� so�rán� a� nonprofit� szer�ve�ze�tek
nemformális�ta�nu�lá�si�sze�re�pé�nek�be�mu�ta�tá�sa�kö�vet�ke�zik.
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4.�A�NONPROFIT�SZEK�TOR

Az�elő�ző�fe�je�ze�tek�ben�már�be�mu�tat�tuk�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�fo�gal�má�nak�vál�to�zá�sát�a
tör�té�nel�mi idők�től�nap�ja�in�kig,�meg�vizs�gál�tuk�az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�pa�ra�dig�má�ját.

Ezek� so�rán� több�ször� utal�tunk� a� nonprofit� szer�ve�ze�tek�re,� ezek� le�het�sé�ges� sze�re�pe�i�re, de�
a�rész�le�tes�be�mu�ta�tá�suk�ra�eb�ben�a�rész�ben�ke�rül�sor.�Be�mu�tat�juk�a�fo�ga�lom�ki�ala�ku�lá�sát, a
leg�főbb�nonprofit�el�mé�le�te�ket,�nem�zet�kö�zi�és�ha�zai�kör�ké�pet�adunk.�

4.1.�A�nonprofit�szek�tor�fo�gal�ma�

A� ci�vil� tár�sa�da�lom� fo�gal�má�nak� esz�me�tör�té�ne�ti� vál�to�zá�sá�nak� be�mu�ta�tá�sa�kor� fel�idéz�zük�
a�köz�gaz�da�sá�gi�meg�kö�ze�lí�té�se�ket,�me�lyek�hang�sú�lyoz�zák�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�be�ágya�zott�sá�gát
a� nonprofit� szer�ve�ze�tek�be.�A� nonprofit� szek�tor� hu�sza�dik� szá�za�di� fo�ga�lom,� de� gyak�ran
egyéb� el�ne�ve�zé�sek�kel� il�le�tik,� a� be�szé�lő� szán�dé�ká�nak� meg�fe�le�lő�en� és� at�tól� füg�gő�en,� a
szek�tor�mely�jel�lem�ző�jét�kí�ván�ják�ki�emel�ni.�gya�ko�ri�a�ci�vil�vagy�har�ma�dik�szek�tor�meg�-
ne�ve�zés,�em�le�ge�tett�az�ala�pít�vá�nyi-egye�sü�le�ti�szfé�ra,�a�tár�sa�dal�mi�ön�szer�ve�ző�dé�sek,�az�ön�-
kén�tes�szek�tor�fo�gal�ma.

Ma�gya�ror�szá�gon�a�szek�tor�ral�fog�lal�ko�zó�szak�em�be�rek�kö�zött�so�ká�ig�nem�volt�egyet�ér�tés az
el�ne�ve�zést�il�le�tő�en.��„Az�el�ne�ve�zés�–�úgy�tű�nik�–�el�dőlt�anél�kül,�hogy�va�la�ki�el�dön�töt�te
vol�na.�Egy�aránt�nonprofit�szek�tor�ról�be�szél�nek�és� ír�nak�a�ku�ta�tók,�a�szek�tor�gya�kor�la�ti
szak�em�be�rei�és�mi�nisz�te�ri�á�lis�irá�nyí�tói.�nyel�vünk�be�is�mét�be�vo�nult�te�hát�egy�an�gol�(pon�to�-
sab�ban:�ez�út�tal�ki�fe�je�zet�ten�ame�ri�kai)�ki�fe�je�zés,�s�is�mét�anél�kül,�hogy�az�ál�ta�la�le�írt�fo�ga�-
lom�mal�akár�csak�azok�is�tisz�tá�ban�len�né�nek,�akik�a�di�va�tos�szót�nap�mint�nap�hasz�nál�ják.”
(kuti-Marshall�1991:�65-66).

de� ez�nem�csak�ha�zán�kat� jel�lem�zi.�oro�szor�szág�ban� és� a� volt� szov�jet� utód�ál�lam�ok�ban
szin�tén�a�nonprofit�(nem�vállakozási�szek�tor/szer�ve�ze�tek)�az�az�a�„nyekommercseszkij�szek�-
tor”,�„nyekommercsiszkije�orgánizácii”�(некоммерческий сектор, некоммерческие орга-
низации) el�ne�ve�zést�hasz�nál�ják.�A�szek�tor�kü�lön�bö�ző�or�szá�gok�ban,�a�tör�té�nel�mi-gaz�da�-
sá�gi� fo�lya�ma�tok�nak�meg�fe�le�lő�en� kü�lön�bö�ző� el�ne�ve�zé�sek�kel� il�le�tik� (sa�la�mon� 1990,�kuti-
Marchall�1991,�kuti�1998,�pavluska�1999,�Bartal�2005).�A�szek�tor�meg�ne�ve�zé�se�nem
vé�let�len�sze�rű,� sok�szor�utal�ar�ra,�hogy�az�adott�or�szág�mi�lyen�tár�sa�dal�mi-gaz�da�sá�gi� fej�lő�dé�sen
ment�ke�resz�tül,�mennyi�re�ré�sze�a�szek�tor�az�or�szág�-�tág�ér�te�lem�be�vett�–�kul�tú�rá�já�nak.�

A�nagy�ha�gyo�má�nyok�kal�ren�del�ke�ző�nagy-Bri�tan�ni�á�ban�leg�gyak�rab�ban�az�ön�te�vé�keny
vagy�ön�kén�tes� szek�tor� (voluntary� sector)� fo�gal�má�nak�a�hasz�ná�la�ta� jel�lem�ző�a�köz�na�pi
em�lí�té�sek�ben,� de� a� nem-kor�mány�za�ti� szer�ve�ze�tek� (non-governmental� organizations,
ngos)�a�jó�té�kony�sá�gi�szer�ve�ze�tek�(charities),�a�nem-hi�va�ta�los�szer�ve�ze�tek�(non-statutory
organizations)� és� a� nonprofit� szek�tor� (non-pro�fit� sector)� em�lí�té�se� is� ked�velt.� Az�Ame�ri�kai
Egye�sült�ál�la�mok�ban�leg�jel�lem�zőbb�a�nonprofit�szek�tor�(nonprofit�sector)�vagy�har�ma�dik
szek�tor�(third�sector)�el�ne�ve�zés,�de�gya�ko�ri�a�füg�get�len�szek�tor�(independent�sector),�ön�te�-
vé�keny�vagy�ön�kén�tes�szek�tor�(voluntary�sector),�adó�men�tes�szek�tor�(tax-exempt�sector)
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il�let�ve�az�em�ber�ba�rá�ti�szek�tor�(philanthropic�sector)�ki�fe�je�zés.�Fran�ci�a�or�szág�ban�a�tár�sa�dal�-
mi/szo�ci�á�lis� gaz�da�ság� (économie� sociale)� a� nem-pro�fit�cé�lú� szek�tor� (secteur� a� but� non-
lucratif)�pro�fit�nél�kü�li�szek�tor�(secteur�sans�but�lucratif)�el�ne�ve�zés�sel�il�le�tik�a�szer�ve�ze�tek�összes�-
sé�gét. né�me�tor�szág�ban,� Auszt�ri�á�ban,� svájc�ban� az� egye�sü�le�ti,� kö�zös�sé�gi� (vereins-� und
verbandswesen)� vagy� köz�jót� szol�gál�ta�tó� szek�tor� (gemeinnütziger� sektor)� em�lí�té�se
nép�sze�rű,� de� hasz�ná�la�tos� a� köz�szol�gál�ta�tó� gaz�da�ság� (gemeinwirtschaft)� és� a� nem� üz�le�ti
szek�tor�el�ne�ve�zés� is� (nicht-Erwerbssector)� il�let�ve�az�ala�pít�vá�nyok�(stiftungen)�ki�eme�lé�se.
ola�szor�szág�ban�az�ön�te�vé�keny�ség�(volontariato),�az�egye�sü�le�ti�moz�ga�lom�(associazionismo)
vagy� a� har�ma�dik� szek�tor� (terzo� settore)� fo�gal�ma�hsználatos.�A� fej�lő�dő�or�szá�gok�ban
(jel�lem�ző�en�Af�ri�ká�ban)�több�nyi�re�nagy�nem�zet�kö�zi�szer�ve�ze�tek�van�nak�je�len,�ezek�fő�ként�a
po�li�ti�ka�men�tes�sé�get�hang�sú�lyo�zó�an�gol�nem-kor�mány�za�ti� szer�ve�ze�tek� (non-governmental
organizations,�ngos)�el�ne�ve�zést�hasz�nál�ják,�ugyan�úgy,�mint�La�tin-Ame�ri�ká�ban,�a�fo�ga�lom
hát�te�ré�ben vi�szont�el�té�rő�je�len�tés�tar�ta�lom�áll.�Ja�pán�ban�a�nonprofit�je�len�tés�tar�tal�mú�„koeku
hojin”,�szin�tén�más�je�len�tést�hor�doz,�mint�a�nyu�ga�ti�tár�sa�dal�mak�nál.

A�ma�gyar�fo�ga�lom�hasz�ná�lat�ban�a�ci�vil�szer�ve�zet,�ci�vil�szek�tor�ki�fe�je�zés�fő�leg�ak�kor
je�le�nik�meg,�ami�kor�az�ál�lam�pol�gá�ri�kez�de�mé�nye�zé�sek�fon�tos�sá�gát�kí�ván�ják�hang�sú�lyoz�ni. Az
ön�kén�tes,�ön�te�vé�keny�szer�ve�ze�tek�meg�je�lö�lés�sel�leg�in�kább�az�el�len�szol�gál�ta�tás�nél�kü�li�mun�ka
tár�sa�dal�mi�hasz�nos�sá�gá�nak�ki�fe�je�zé�se�kor�ta�lál�ko�zunk,�a�har�ma�dik�szek�tor�ki�fe�je�zés pe�dig�az
ál�la�mi�és�pi�a�ci�szek�tor�tól�va�ló�el�kü�lö�nü�lés�meg�fo�gal�ma�zá�sá�ra�al�kal�mas�(Bartal�2005).

Több�szak�em�ber�hang�sú�lyoz�za,�hogy�nincs�egyet�len�hi�va�ta�los�vagy�ki�zá�ró�la�gos�meg�je�lö�lés,
ugyan�ak�kor�vi�lág�ten�den�ci�át�kö�vet�a�ma�gyar�nyelv�ben�a�nonprofit�fo�ga�lom�meg�ho�no�so�dá�sa.
Ta�lán�nem�vé�let�len,�hogy�a�ha�zai�szek�tort�be�mu�ta�tó�összeg�ző�szak�iro�dal�má�nak�„hív�juk
ta�lán�nonprofitnak…”�a�cí�met�vi�se�li�(kuti�1998).�Az�ame�ri�kai�el�ne�ve�zés�át�vé�te�le�annyi�ból
elő�nyös,�hogy�a�szek�tor�egyik�leg�fon�to�sabb�jel�lem�ző�jét�eme�li�ki:�a�nem�pro�fit�cé�lo�kat�kö�ve�tő
mű�kö�dést� és� az� eset�leg�ke�let�ke�ző� (vál�lal�ko�zói� vagy�egyéb�be�vé�tel�ből� szár�ma�zó)�pro�fit
szét�osz�tá�sá�nak�ti�lal�mát.�To�váb�bi�elő�nye�a�szó�hasz�ná�lat�nak�az�is,�hogy�a�nem�zet�kö�zi�sta�tisz�ti�kai
rend�sze�rek�(pl.�az�Ensz�nem�ze�ti�El�szá�mo�lá�si�rend�sze�re,�a�snA,�az�oEcd,�az�Eu�ró�pai�unió
sta�tisz�ti�kai�rend�sze�re�–�Eurostat)�dön�tő�több�sé�gük�ben�a�nonprofit�ki�fe�je�zést�hasz�nál�ják,
al�kal�ma�zá�sa� te�hát� könnyí�ti� a� szek�tor�ral� kap�cso�la�tos� nem�zet�kö�zi� kom�mu�ni�ká�ci�ót� (sa�la�mon
1990,�kuti-Marshall�1991,�pavluska�1999).�hát�rányt�je�lent�vi�szont,�hogy�so�kan�szó�sze�rint
al�kal�maz�zák�a�nonprofit�fo�gal�mat,�ami�fél�re�ér�té�sek�re�ad�al�kal�mat�és�nem�tük�rö�zi�azt�a
sok�szí�nű�sé�get,�amit�a�szek�tor�ma�gá�ba�fog�lal.�kuti�Éva�ta�lá�ló�an�jegy�zi�meg,�hogy�az�el�ne�ve�zés
ér�ték�és�ide�o�ló�gia�men�tes�ezért�„el�ső�lett�az�egyen�lők�kö�zött”�(kuti1998:�15).

4.2.�A�de�fi�ní�ció�al�ko�tás�fo�lya�ma�ta�és�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�is�mér�vei

A�nonprofit� szek�tor� tu�do�má�nyos� igé�nyű�vizs�gá�la�tá�ra� a�gaz�da�sá�gi-tár�sa�dal�mi�vál�sá�gok,
kü�lö�nö�sen�az�1970-es�évek�be�li�prob�lé�mák�irá�nyí�tot�ták�a�fi�gyel�met.�A�nonprofit�szer�ve�ze�-
tek�kel� kap�cso�la�tos� definició� meg�fo�gal�ma�zá�sa� meg�je�le�nik� Bourdillon,�Wolfenden,�Maria
Brenton�va�la�mint�a�knapp-kendall�szer�ző�pá�ros�mun�ká�i�ban,�is�mert�tör�té�ne�ti�át�te�kin�tést�és
elem�zést�pe�dig�egy�an�gol�ku�ta�tó,�perri�6�tesz�1991-ben�meg�je�lent�kö�te�té�ben�(Bourdillon
1945,�Wolfenden�1978,�Brenton�1985,�knapp-kendall�1991,�6�perri�1991).�A� szek�tort
érin�tő�el�ső�szé�les�kö�rű�ku�ta�tá�si�prog�ra�mot�a�yale�Egye�tem�mun�ka�tár�sai�in�dí�tot�ták�el�1977-ben.
A�„prog�ram�on�nonprofit�organizations”� (ponpo)�ne�vű�ku�ta�tás� el�ső�ként�össze�gez�te�a
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szek�tor�in�ter�disz�cip�li�ná�ris�ku�ta�tá�si�ered�mé�nye�it�(powell�1987).�A�nem�zet�kö�zi�leg�el�fo�ga�dott
de�fi�ní�ció�al�ko�tá�sa�az�1990-ben�in�du�ló,�a�baltimore-i�– John�hopkins�university�institute�for
policy�studies�mun�ka�tár�sai,�Lester�sa�la�mon�és�helmut�Anheier�ál�tal ve�ze�tett�nem�zet�kö�zi
prog�ram�já�ban�va�ló�sult�meg.�A�vizs�gá�lat�(The�Johns�hopkins�comparative�nonprofit�sector
pro�ject)� elő�ször� tett� kí�sér�le�tet� tu�do�má�nyo�san�meg�ala�po�zott,� egyez�te�tett� fo�gal�ma�kon� és
egy�sé�ges�mód�sze�re�ken�ala�pu�ló�nem�zet�kö�zi�össze�ha�son�lí�tó�ku�ta�tás�ra.�(sa�la�mon�– Anheier
1994,�1995,�1999;�sa�la�mon�–�sokolowski�–�List�2003).�

Az�1990-ben�má�ju�sá�ban�el�in�dí�tott�Johns�hopkins�ku�ta�tá�si�prog�ram�a�vi�lág�12�or�szá�gát
kép�vi�se�lő�ku�ta�tók�együtt�mű�kö�dé�sé�vel�va�ló�sult�meg�egy�kö�zös�fo�ga�lom�rend�szer�al�kal�ma�zá�sá�val
be�mu�tat�va�és�ele�mez�ve�a�vizs�gált�or�szá�gok�nonprofit�szek�to�rá�nak�leg�fon�to�sabb�jel�lem�ző�it.11

A�vizs�gá�la�tot�több�lé�pés�ben�va�ló�sí�tot�ták�meg,�1991-ben�12�or�szá�got,�1995�el�ső�kö�ré�ben
22�or�szá�got,�majd�35�or�szá�got�von�tak�be�a�fel�mé�rés�be.

A� nonprofit� szek�tor� mé�re�té�nek,� szer�ke�ze�té�nek� és� pénz�ügyi� alap�ja�i�nak� nem�zet�kö�zi
össze�ha�son�lí�tá�sá�ra� irá�nyu�ló� nem�zet�kö�zi� ku�ta�tás� Lester� sa�la�mon� és�helmut� Anheier
ve�ze�té�sé�vel�egy�olyan�nonprofit�de�fi�ní�ci�ót�dol�go�zott�ki,�amely�tel�je�sebb�az�Ensz�és�az
Eu�ró�pai�unió�nem�zet�gaz�da�sá�gi�szám�la�rend�sze�re�ál�tal�al�kal�ma�zott�meg�ha�tá�ro�zás�nál�(sa�la�mon–
Anheier�1992).�Az�össze�ha�son�lí�tó�prog�ram�cél�ja�i�ra�ki�ala�kí�tott�strukturális-operacionális�de�fi�-
ní�ció�sze�rint�a�nonprofit�szek�tor�ba�azok�a�szer�ve�ze�tek�tar�toz�nak,�ame�lyek�in�téz�mé�nye�sül�tek
(hi�va�ta�lo�san�be�jegy�zet�tek),�a�ma�gán�szek�tor�ba�tar�toz�nak�(az�ál�lam�tól�szer�ve�ze�ti�leg�füg�get�le�nek),
pro�fit�ju�kat�nem�oszt�ják�szét,�ön�kor�mány�zat�tal�ren�del�kez�nek�és�bi�zo�nyos�mér�té�kig�ön�kén�te�sek.
Bár�a�de�fi�ní�ció�kri�té�ri�u�ma�i�nak�az�egy�há�zak�és�a�po�li�ti�kai�pár�tok�is�ele�get�tesz�nek,�eze�ket�a
ku�ta�tá�si�prog�ram�nem�te�kin�tet�te�a�nonprofit�szek�tor�ré�szé�nek.�ki�ala�kí�tot�tak egy�olyan�osz�tá�-
lyo�zá�si�rend�szert,�amely�nek�se�gít�sé�gé�vel�meg�va�ló�sít�ha�tó�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�le�író�jel�le�gű
és� elem�zé�si� cé�lú� cso�por�to�sí�tá�sa.�Meg�ál�la�pí�tot�ták,� hogy� a� nonprofit� szer�ve�ze�tek� be�vé�te�li
szer�ke�ze�te�te�kin�te�té�ben�há�rom�nagy�cso�por�tot�kü�lön�böz�tet�tük�meg:�az�ál�la�mi�tá�mo�ga�tá�so�kat,
a� ma�gán�ado�má�nyo�kat� és� a� te�vé�keny�ség�gel� össze�füg�gő� sa�ját� be�vé�te�le�ket.� A� szek�tor
mé�re�té�nek�és�szer�ke�ze�té�nek�meg�ha�tá�ro�zá�sá�hoz�becs�lé�si�mód�sze�re�ket�ala�kí�tot�tak�ki.�Az
adott�or�szág�nonprofit�jel�lem�ző�i�nek�meg�ál�la�pí�tá�sá�nál�öt�fő�szem�pon�tot�vet�tek�fi�gye�lem�-
be�a�ku�ta�tók:�a�he�te�ro�ge�ni�tást,�a�jó�lé�ti�ál�lam�fej�lett�ség�ét,�az�or�szág�gaz�da�sá�gi�fej�lett�sé�gi
szin�tet,�a�jo�gi�ke�re�te�ket�és�a�tör�té�nel�mi�ha�gyo�má�nyo�kat�(sa�la�mon�-�Anheier�1995).

Az�1992-ben�az�össze�ha�son�lí�tó�cé�lú�adat�gyűj�tés�éhez�sa�la�mon�és�Anheier�ne�vé�hez
fű�ző�dő�de�fi�ní�ció�a�leg�el�fo�ga�dot�tabb�–�kon�szen�zu�son�ala�pu�ló�–�fo�ga�lom�meg�ha�tá�ro�zá�sa.�A
részt�ve�vő�or�szá�gok�ku�ta�tói�ele�mez�ték�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�le�írá�sá�ra�or�szá�ga�ik�ban�hasz�-
nált� el�ne�ve�zé�se�ket,� és�meg�vizs�gál�ták� a� szek�tor�ba� so�rolt� in�téz�mé�nyek� tí�pu�sa�it.� Ez� alap�ján
össze�gyűj�töt�ték�azo�kat�a�jel�lem�ző�ket,�me�lyek�min�den�or�szág�ban�meg�je�len�tek.�így�öt�kulcs�-
ele�met�azo�no�sí�tot�tak,�(me�lyek�kö�zül�az�el�ső�há�rom�a�leg�ál�ta�lá�no�sabb),�ezek:�
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11� kezdetektől� bekapcsolódott� a� programba� Magyarország,� az� 1989-ben� alapított� nonprofit
kutatócsoport�munkatársai�által�(kuti�1998,�11.�o.)�Ekkor�Magyarországon�a�szektor�vizsgálatának�még
nem�alakult�ki� a�ma� ismeretes� statisztikai� adatgyűjtése.�A� rendelkezésre� álló� egyesületi� adatok�mellé� a
nonprofit� kutatócsoport� saját� felmérést� végzett.� A� program� hozzájárult� ahhoz,� hogy� későbbiekben� a
központi�statisztikai�hivatal�gyűjtsön�adatokat�a�magyar�nonprofit�szektorról.



a) szer ve zett ség, in téz mé nye sült ség, 
b) a pro fit szét osz tás ti lal ma 
c) ön kor mány zó szer ve ze tek, az ál lam tól va ló füg get len ség
d) köz jó, köz ér dek szol gá la ta
e) ön kén tes ség.

a) Szer ve zett ség, in téz mé nye sült ség
A� nonprofit� szer�ve�ze�tek� for�má�lis,� sza�bá�lyo�zott,� sta�bil� struk�tú�rá�val� ren�del�kez�nek.� Leg�-
több�ször�ez�a� jo�gi� sze�mé�lyi�ség�el�nye�ré�sét,�a� for�má�lis�be�jegy�zé�sét� je�len�ti,�ami�együtt� jár
mű�kö�dé�si�sza�bá�lyok�meg�al�ko�tá�sá�val.�nem�tar�toz�nak�a�nonprofit�szek�tor�ba�az�ide�ig�le�nes,
in�for�má�lis,� rö�vid� élet�tar�ta�mú,� la�za� bel�ső� szer�ke�ze�tű� vagy� ve�ze�té�sű� em�ber�cso�por�tok,
moz�gal�mak,�ak�ci�ók.
b) Pro fit szét osz tás ti lal ma
Az�egyik� leg�fon�to�sabb� is�mérv,�hogy�nem�pro�fit�cé�lok�ál�tal� ve�zé�relt� szer�ve�ze�tek,� te�hát�a
pro�fit�szét�osz�tás�ti�lal�ma�vo�nat�ko�zik�rá�juk.�A�nonprofit�szer�ve�ze�tek�gaz�dál�ko�dá�suk,�eset�le�ges
vál�lal�ko�zá�suk�ered�mé�nyét�a�szer�ve�zet�hez�tar�to�zók�(ala�pí�tók,�tu�laj�do�no�sok,�ta�gok,�ve�ze�tők)
közt�nem�oszt�hat�ják�fel.�El�sőd�le�ges�cél�juk�nem�is�jö�ve�de�lem�szer�zés�re,�üz�let�sze�rű�gaz�da�sá�gi
te�vé�keny�ség� vég�zé�sé�re� irá�nyul,� ha�nem�va�la�mi�lyen�kö�zös� cél� elő�se�gí�té�sé�re.�Az� eset�le�ges
be�vé�telt� vissza� kell� for�gat�ni� az� alap�te�vé�keny�ség�re.� Alap�ve�tő�en� eb�ben� kü�lön�böz�nek� a
nonprofit�szer�ve�ze�tek�a�ma�gán�szek�tor�töb�bi�sze�rep�lő�jé�től,�a�ma�gán�vál�la�lat�ok�tól.�
c) Ön te vé keny ség, füg get len ség az ál lam tól 
A�szer�ve�ze�tek�el�kü�lö�nül�nek�az�ál�la�mi-kor�mány�za�ti�szer�vek�től,�nem�ré�szei�az�ál�la�mi�in�téz�-
mény�há�ló�zat�nak. A kor mány zat tól köz vet le nül nem füg gő szer ve ze tek, az�az�sem�in�téz�mé�-
nye�sen,�sem�jo�gi�lag�nem�tar�toz�nak�az�ál�la�mi�szfé�rá�ba,�ami�nem�zár�ja�ki,�hogy�ál�la�mi�tá�-
mo�ga�tás�ban� vagy� kor�mány�za�ti� meg�ren�de�lé�sek�ben� ré�sze�sül�je�nek.� Te�vé�keny�sé�gük� fö�lött� a
kor�mány�za�ti�szer�ve�ze�tek�csak�tör�vé�nyes�sé�gi�el�len�őr�zést�gya�ko�rol�nak.�

ál�lan�dó�kér�dést� je�lent,�hogy�mi�lyen�mér�ték�ben�függ�nek�az�ál�lam�tól�az�ú.n.�quangók
(quasi non-governmental organization) -�ha�zai�pél�da�rá�a�köz�ala�pít�vány�ok,�a�köz�tes�tü�le�tek,
a�kht-k�lét�re�jöt�te.

ki�ma�rad�tak�az�ál�ta�lá�nos�de�fi�ní�ci�ó�ból�a�kö�vet�ke�ző�jel�lem�zők,�ame�lyek�bi�zo�nyos�szer�ve�-
ze�te�ket�ki�zár�nak,�azon�ban�a�szak�em�be�rek�több�sé�ge�ab�ban�még�egyet�ért,�hogy�ezek�lé�nye�ges�és
több�sé�gé�ben�el�fo�ga�dott�is�mér�vek:
d) a köz jó, köz ér dek szol gá la ta
Ez�a�kri�té�ri�um�pél�dá�ul�az�an�gol�ha�gyo�má�nyok�sze�rint�el�en�ged�he�tet�len,�de�más�or�szá�gok�ban
mind�azo�kat�a�szer�ve�ze�te�ket�ki�zár�ná�a�nonprofit�szek�tor�ból,�ame�lyek�ki�zá�ró�lag�sa�ját�tag�ja�ik�nak
nyúj�ta�nak� szol�gál�ta�tá�so�kat,� és� nem� a� tá�gabb� kö�zös�ség� (he�lyi,� te�le�pü�lé�si,� nem�ze�ti,� vagy
egy-egy�cél�cso�por�tot�pl.�kis�ma�mák,�nyug�dí�ja�sok)�ér�de�ke�it� szol�gál�ják.�ha�zánk�ban�eze�ket
a�szű�kí�tő�je�gye�ket�(és�a�ve�le�já�ró�ked�vez�mé�nye�ket�és�kö�te�les�sé�ge�ket)�hor�doz�za�ma�gá�ban�a
köz�hasz�nú�és�a�ki�emel�ke�dő�en�köz�hasz�nú�jo�gi�stá�tus,�me�lyet�az�1997.�évi�cLXi.�köz�hasz�nú
szer�ve�ze�tek�ről�szó�ló�tör�vény�sza�bá�lyoz.
e) ön kén tes ség
sok� szer�ve�zet� be�vé�te�le�i�nek� szá�mot�te�vő� ré�sze� ön�ként� fel�aján�lott� ma�gán�ado�má�nyok�ból
szár�ma�zik,�a�te�vé�keny�sé�gét�a�ta�gok�és�tá�mo�ga�tók�ön�kén�te�sen�vál�lalt�mun�ká�já�ra�ala�poz�va
vég�zik.�va�la�mi�lyen�for�má�ban�a�leg�több�szer�ve�zet�nél�meg�je�le�nik�az�ön�te�vé�keny�ség,�ugyan�-
ak�kor�sok�nem�alul�ról�szer�ve�ző�dő,�de�a�fen�ti�kri�té�ri�u�mok�nak�meg�fe�le�lő�szer�ve�ze�tet�ki�zár�na
e�jel�lem�ző.
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f) hit éle ti (egy há zi) te vé keny ség ki zá rá sa
A�szer�ve�zet�nem�egy�ház�ként�mű�kö�dik,�nem�a�val�lá�si�ta�nok�ter�jesz�té�se�a�fő�cél,�a�szer�ve�zet
nem� el�ső�sor�ban� val�lá�si� te�vé�keny�sé�get� foly�tat.� kuti� és�Marschall� cik�kük�ben� meg�jegy�zik,
hogy�az�egy�há�zak�te�hát�nem�so�rol�ha�tók�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�kö�zé,�de�az�egy�há�zi�irá�nyí�tás
és�el�len�őr�zés�alatt�mű�kö�dő,�egy�há�zi�fi�nan�szí�ro�zá�sú�ok�ta�tá�si,�kul�tu�rá�lis�és�szo�ci�á�lis�szer�ve�ze�tek
igen�(kuti-Marshall�1991).
g) párt po li ti kai te vé keny ség ki zá rá sa 
Az�az�el�ső�sor�ban�nem�po�li�ti�kai�cél�ra�jött�lét�re,�nem�tű�zi�ki�cé�lul�a�po�li�ti�kai�ha�ta�lom�meg�szer�-
zé�sét,�így�di�rekt�mó�don�(pl.�je�lölt�ál�lí�tás�sal)�vagy�kam�pánnyal�nem�veszt�részt�a�po�li�ti�ká�ban
egyik�párt�ol�da�lán�sem.

gaz�da�sá�gi�szem�pont�ból�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�olyan,�ön�szer�ve�ző�dés�sel� lét�re�jö�vő,�az
ál�lam�tól�füg�get�le�nül�mű�kö�dő,�be�jegy�zett,�for�ma�li�zált,�ma�gán�sze�mé�lyek�ből�vagy�cso�por�to�-
su�lá�sok�ból�ál�ló,�kö�zös�sé�gi�cé�lo�kat�szol�gá�ló�for�má�tu�mok,�me�lyek�nem�ter�mel�nek�szét�oszt�ha�tó
pro�fi�tot.�A�for�ma�li�zált�nonprofit�szer�ve�ze�tek,�a�nem�for�ma�li�zált�cso�por�tok�és�egyé�nek
al�kot�ják�a�ci�vil� tár�sa�dal�mat.�Tág�ér�te�lem�ben�a�ci�vil� tár�sa�dal�mat�al�kot�ja�min�den�egyén�és
min�den�olyan�tár�su�lás�–�be�le�ért�ve�a�pi�a�ci�szek�tort�-�mely�nem�ál�la�mi.�

4.3.�Nonprofit�el�mé�le�tek

A�kö�zös�sé�gi�élet�szer�ve�zé�se,�az�ön�te�vé�keny�ség,�az�egy�más�se�gí�té�se�a�ci�vi�li�zá�ció�kez�de�té�re�nyú�lik
vissza,�de�nonprofit�szek�tor�ról,�nonprofit�el�mé�le�tek�ről�csak�a�má�so�dik�vi�lág�há�bo�rút�kö�ve�-
tő�en�be�szél�he�tünk�(kuti�1998:18).�A�há�rom�szek�to�ros�gaz�da�ság�lét�re�jöt�tét�a�jó�lé�ti�ál�lam
ki�ala�ku�lá�sa�ad�ja�(Brachinger�1999,�pavluska�1999,�Bartal�2005).�

Berend�T.�iván�a�jó�lé�ti�ál�la�mot�te�kin�ti�a�XX.�szá�zad�leg�na�gyobb�tár�sa�dal�mi�vív�má�nyá�nak
(Berend�T:�2003).�A�jó�lé�ti�ál�lam�in�téz�mé�nyé�nek�ki�ala�ku�lá�sa�a�XiX.�szá�zad�vé�gi�be�teg�ség�és
bal�eset�biz�to�sí�tá�si� rend�sze�re�kig� nyúl� vissza,� mely� Bis�marck�nak� kö�szön�he�tő�en� ter�jedt� el
né�me�tor�szág�ban,�ezt�kö�ve�tő�en�a�skan�di�náv�or�szá�gok�ban.�A�ki�bon�ta�ko�zás�a�nagy�vi�lág�gaz�-
da�sá�gi�vál�ság�és�a�má�so�dik�vi�lág�há�bo�rú�éve�i�re�jött�el,�své�dor�szág�ban�ala�kult�ki�az�el�ső�kom-
p�lex�rend�szer.�A�má�so�dik�vi�lág�há�bo�rú�ide�jén�meg�je�le�nő�írá�sa�i�ban�Temple�yorki�ér�sek�a
de�mok�rá�ci�ák�jó�lé�ti�(welfare)�te�vé�keny�sé�gét�szem�be�ál�lí�tot�ta�a�dik�ta�tú�rák�erő�sza�kos�és�há�bo�rús
rend�sze�ré�vel�(warfare).�A�jó�lé�ti�ál�lam�ki�fe�je�zést�ezt�kö�ve�tő�en�az�Egye�sült�ki�rály�ság�ra,�majd
nyu�gat-Eu�ró�pa�töb�bi�or�szá�gá�ra�kezd�ték�hasz�nál�ni.�A�biz�to�sí�tá�sok�kö�re�egy�re�szé�le�se�dett
lét�re�jöt�tek�az�ál�lam�pol�gá�ri�jo�gon�já�ró�in�gye�nes�is�ko�lá�zá�si,�egész�ség�ügyi�és�nyug�díj�rend�sze�rek,
a�mun�ka�idő�egy�re�rö�vi�dült,� tá�mo�ga�tott� la�kás�bér�le�tek�egyéb�szol�gál�ta�tá�sok�és� ked�vez�mé�nyek
ala�kul�tak�ki.�A�hi�deg�há�bo�rús�ka�to�nai�és�gaz�da�sá�gi�ver�seny�mel�lett�jó�lé�ti�ver�seny�is�ki�bon�ta�-
ko�zott�a�ka�pi�ta�lis�ta�és�a�szo�ci�a�lis�ta�vi�lág�rend�kö�zött.�Berend�T.�meg�fo�gal�ma�zá�sa�sze�rint
lét�re�jött�a�jö�ve�de�lem�ki�egyen�lí�tő�ál�lam�„A�jó�lé�ti�ál�lam ma gas adóz ta tás sal és a jö ve del mek
új ra el osz tá sá val tö re ke dett a tár sa dal mi egyen lő sí tés re. Az�in�gye�nes�tár�sa�dal�mi�jut�ta�tá�sok�és
a�prog�resszív�adóz�ta�tás�együt�tes�ha�tá�sá�ra a jö ve del mi po la ri zált ság ér dem ben csök kent.” A
jó�lé�ti�ál�lam�biz�ton�sá�ga�meg�te�rem�tet�te�a�ki�egyen�sú�lyo�zott�bel�ső�pi�a�cot�(Berend�T:�2003).

A�het�ve�nes� évek�olaj�vál�sá�gá�ra� az�Egye�sült�ál�la�mok� gyor�sab�ban� és� si�ke�re�seb�ben
tu�dott�re�a�gál�ni,�mint�Eu�ró�pa.�A�het�ve�nes�éve�kig�Ame�ri�ká�ban�és�nyu�gat-Eu�ró�pá�ban�a
tár�sa�dal�mi-gaz�da�sá�gi�fo�lya�ma�tok�ér�tel�me�zé�se�kor�a�pi�a�ci�és�az�ál�la�mi�szek�tor�ket�tős�sé�ge�volt
jel�lem�ző.�Az�olaj�vál�ság�ha�tá�sá�ra�a�jó�lé�ti�ál�la�mok�két�szek�to�ros�gaz�da�sá�ga�meg�inog�ni�lát�szott,
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egy�re�töb�ben�vár�ták�a�ki�ve�ze�tő�utat�a�min�dig�is�je�len�le�vő,�de�ke�vés�bé�meg�ha�tá�ro�zó har�ma�dik
szek�tor�tól.� kü�lö�nö�sen� a� jó�lé�ti� szol�gál�ta�tá�sok� és� a� szo�ci�á�lis� te�rü�le�ten� a� há�rom�szek�to�ros
együtt�mű�kö�dés�egy�re�ha�té�ko�nyabb�mű�kö�dés�nek�in�dult�(Bartal�2005:�47).

A�har�ma�dik�szek�tor�sze�re�pé�ről�egy�re�több�köz�gaz�da�ság�ta�ni�és�multidiszciplináris
el�mé�let� és� ér�tel�me�zés� lá�tott� nap�vi�lá�got,� egy� ré�szük� a� nonprofit� szer�ve�ze�tek� sze�re�pé�vel
fog�lal�ko�zó�ke�res�le�ti�és�kí�ná�la�ti�mo�del�le�ket,�más�ré�szük�a�szer�ve�ze�tek�vi�sel�ke�dé�sé�vel�fog�-
lal�ko�zó� el�mé�le�te�ket,� az� op�ti�má�lis� és� a� ha�té�kony�sá�gi� mo�del�le�ket� fog�lal�ja� egy� cso�port�ba
(Bartal�1999:�36).�Az�aláb�bi�ak�ban�rö�vi�den�be�mu�tat�juk�Bruton�A.Weisbrod�he�te�ro�ge�ni�tás�-
el�mé�le�tét,�hen�ry�hansmann�bi�za�lom�el�mé�le�tét,�Estelle�James�kí�ná�la�ti�el�mé�le�tét,�Lester�M.
sa�la�mon�az�ön�te�vé�keny�ség�ku�dar�ca�el�mé�le�tét.

A�John�F.�ken�nedy�és�Lyndon�B.�Johnson�el�nök�ta�nács�adó�ja�ként�is�ak�tív�sze�re�pet�vál�la�ló
ame�ri�kai�Burton Weisbrod he te ro ge ni tás el mé le te ad�ta�az�el�ső�je�len�tős�ma�gya�rá�za�tát�a�non-
profit�szek�tor�ki�ala�ku�lá�sá�nak.�1975-ben�je�lent�meg�A há rom szek to ros gaz da ság ban mű kö dő
ön te vé keny nonprofit szek tor egy el mé le te fe lé cí�mű�ta�nul�má�nya,�mely�nek�leg�főbb�gon�do�-
la�ta�az,�hogy�sem�a�pi�ac,�sem�az�ál�lam�nem�tud�ja�ki�elé�gí�te�ni�a�köz�ja�vak�irán�ti�tár�sa�dal�mi
szük�ség�le�tet�(Weisbrod�1975,�1991).�A�köz�ja�vak�(a�ma�gán�ja�vak�kal�szem�ben)�olyan�jó�szá�gok
(ja�vak),�me�lyek,�ha�lét�re�jöt�tek,�több�fo�gyasz�tó�hasz�nál�ja�őket�(ilyen�a�köz�vi�lá�gí�tás�pél�dá�ja).
A�kor�má�nyok�fel�ada�ta�az,�hogy�elő�ál�lít�sák�a�köz�ja�va�kat.�Weisbrod�el�mé�le�te�sze�rint�a�de�mok�-
rá�ci�ák�ban�a�köz�ja�vak�kor�mány�za�ti�elő�ál�lí�tá�sá�nak�egyik�alap�fel�té�te�le�az,�hogy�az�adó�fi�ze�tő
ál�lam�pol�gár�ok�kö�zött�egyet�ér�tés�ala�kul�jon�ki�a�bi�zo�nyos�köz�ja�vak�elő�ál�lí�tá�sa�és�a�fo�gyasz�-
tók�ke�res�le�te�kö�zött.�vi�szont�a�kor�má�nyok�az�át�la�gos�sza�va�zó�pol�gá�rok�vé�le�mé�nyét�ve�szik
fi�gye�lem�be,�ezért�a�la�kos�ság�egy�ré�sze�min�dig�elé�ge�det�len�lesz�a�kor�mány�za�tok�ál�tal�biz�-
to�sí�tott� köz�ja�vak� és� a� fi�ze�ten�dő� adók� mér�té�ké�vel.� En�nek� kö�vet�kez�té�ben a� köz�ja�vak� iránt
reziduális� (ki�elé�gí�tet�len,�ma�rad�vány)�ke�res�let� je�lent�ke�zik.�Az�ál�lam�ku�dar�ca,�a�kor�mány�za�ti
elé�ge�det�len�ség�-�az�az,�hogy�az�ál�lam�nem�tud�min�den�egyes�fo�gyasz�tó�egyé�ni�ke�res�le�té�nek
meg�fe�le�lő�kí�ná�la�tot�te�rem�te�ni�a�köz�ja�vak�ból�–�ott�je�lent�ke�zik,�ahol�he�te�ro�gén�a�po�pu�lá�ció.
A�la�kos�ság�he�te�ro�ge�ni�tá�sa�ott�nagy,�ahol�na�gyok�az�el�té�ré�sek�a�jö�ve�del�mi�és�va�gyo�ni�vi�szo�-
nyok,�a�val�lá�sos�ság,�az�is�ko�lá�zott�ság�te�kin�te�té�ben,�mert�el�té�rő�vé�le�mé�nyek�ala�kul�nak�ki
ar�ról,�hogy�a�költ�ség�ve�té�si�szek�tor�mennyi�és�mi�lyen�köz�jót�ál�lít�son�elő.�Az�elé�ge�det�len�ség
ab�ból�is�ered,�hogy�min�dig�van�nak�„po�tya�utas”�(free�rider)�ál�lam�pol�gár�ok,�akik�hoz�zá�já�ru�lás
nél�kül,�vagy�ke�vés�fi�ze�tés�sel�él�ve�zik�a�köz�ja�va�kat.�Weisbrod�sze�rint�a�fo�gyasz�tói�pre�fe�ren�ci�ák
szem�pont�já�ból�is�hát�rány�ban�van�nak�a�köz�ja�vak�a�ma�gán�ja�vak�kal�szem�ben,�ez�vé�le�mény�-
kü�lönb�ség�a�szu�ve�re�ni�tás�ban,�a�szol�gál�ta�tá�sok�test�re�sza�bott�sá�gá�ban�és�mi�nő�sé�gé�ben�fog�ha�tó
meg.�A�mi�nő�ség�gel�elé�ge�det�len�fo�gyasz�tók leg�gyak�rabb�vá�lasz�tá�sa�a�ma�gán�szek�tor�ra�esik.�A
pro�fit�ori�en�tált� vál�lal�ko�zá�sok� szol�gál�ta�tá�sai szé�les� kí�ná�la�tot� nyúj�ta�nak,� vi�szont� ezek� tel�jes
költ�sé�gét�át�há�rít�ják�a�fo�gyasz�tók�ra.�

A he te ro ge ni tás el mé let sze rint te hát a pi ac és ál lam ku dar ca te remt le he tő sé get a non-
profit szer ve ze tek te vé keny sé gé nek. ugyan�is�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�ki�egé�szít�he�tik�az�ál�lam
ál�tal� nyúj�tott� szol�gál�ta�tá�sok� kí�ná�la�tát,� és� így� csök�kent�he�tik� az� igé�nyek�től� el�ma�ra�dó� kor�-
mány�za�ti�kí�ná�lat�hát�rá�nyos�ha�tá�sa�it,�ez�ál�tal�al�ter�na�tí�vát�je�lent�het�nek�a�pi�ac�ál�tal�elő�ál�lí�tott
ma�gán�ja�vak�kal� szem�ben� is.� „ha� az� ön�te�vé�keny� szer�ve�ze�tek� va�ló�ban� kol�lek�tív� ja�va�kat
nyúj�ta�nak,�ak�kor�vár�ha�tó�an�pénz�ügyi�ne�héz�sé�gek�kel�ke�rül�nek�szem�be,�mi�vel�az�em�be�rek
haj�la�nak�ar�ra,�hogy�po�tya�utas�ként�vi�sel�ked�je�nek,�anél�kül�ve�gyék�igény�be�a�kol�lek�tív
ja�va�kat,�hogy�ah�hoz�hoz�zá�já�rul�ná�nak.�Mi�vel�azon�ban�a�ki�elé�gí�tet�len�ke�re�se�tű�fo�gyasz�tók
szá�má�ra� kí�nál�ko�zó� töb�bi� meg�ol�dás� sem� ha�té�kony,� ér�de�mes� le�het� az� ön�te�vé�keny
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szer�ve�ze�te�ket� a�má�so�dik� leg�jobb�meg�ol�dás�ként� lét�re�hoz�ni� és� fenn�tar�ta�ni.”� (Weisbrod
1991:21).�Az�ön�te�vé�keny�szek�tor�ré�sze�se�dé�se�egy-egy�ága�zat�ban�a�ki�elé�gí�tet�len�fo�gyasz�tók
szá�má�tól,�a� la�kos�ság�he�te�ro�ge�ni�tá�sá�tól,�an�nak�ke�res�le�té�től�függ.�Mi�nél�sok�szí�nűbb�és
na�gyobb�– az�adó�ter�hek�mel�lett�– a�ki�elé�gí�tet�len�ke�res�let�mér�té�ke, an�nál�na�gyobb�a�non-
profit� szek�tor.� A� ta�nul�mány� ar�ra� is� rá�mu�tat,� hogy� egy� bi�zo�nyos� jö�ve�de�lem� fe�lett� a
köz�ja�va�kat�ma�gán�ja�vak�kal�he�lyet�te�sí�tik�az�em�be�rek,�mert�ezek�na�gyobb�sza�bad�sá�got
ad�nak�a�fel�hasz�ná�ló�nak.�

A�szek�tor�sze�re�pé�nek�to�vább�gon�do�lá�sát�hen�ry�hansmann�te�szi�meg�a�nyolc�va�nas�évek�ben,
(hansmann�1987,�1991)�bár�el�mé�le�té�nek�meg�ala�po�zá�sa�a�yale�egye�tem�ku�ta�tá�sa�i�hoz�fű�ző�dik
(Barbetta� 1991:15).� A� ko�ráb�bi� szo�ci�o�ló�gi�ai� vizs�gá�la�tok� ered�mé�nyei� sze�rint� az� ame�ri�kai
gyer�mek�in�téz�mé�nyek�azért�mű�köd�nek�jó�részt�nonprofit�for�má�ban,�mert�a�szü�lők� job�ban
bíz�nak�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�ben,�mint�a�pro�fit�ori�en�tál�tak�ban,�ahol�a�ha�szon�irán�ti vágy
na�gyobb,�mint� a�mi�nő�ség�meg�tar�tá�sá�nak� igé�nye.�hansmann�bi za lom el mé le te (avagy a
szer ző dé ses kap cso la tok ku dar ca) sze�rint�a�fo�gyasz�tók�ak�kor�for�dul�nak�nonprofit�szer�ve�ze�tek
szol�gál�ta�tá�sa�i�hoz,�ha�bi�zony�ta�la�nok,�vagy�nincs�ele�gen�dő�in�for�má�ci�ó�juk�az�adott�szol�gál�ta�-
tás�ról.�A�köz�gaz�dász�ab�ból�in�dul�ki,�hogy�kor�rekt�szer�ző�dé�ses�kap�cso�lat�ak�kor�ala�kul�hat�ki,
ha�a�vá�sár�ló�pon�tos�és�meg�bíz�ha�tó� in�for�má�ci�ók�kal�ren�del�ke�zik�az�adott�pi�a�ci� ter�mék�ről.
ugyan�ak�kor� a� szol�gál�ta�tá�sok� mi�nő�sé�gé�ben,� a� szol�gál�ta�tá�sok�ra� kö�tött� szer�ző�dé�sek�ben
sok�szor� csa�ló�dott� és� be�csa�pott� fo�gyasz�tók� úgy� ér�zik,� a� szer�ző�dé�ses� kap�cso�la�tok� nem
nyúj�ta�nak�ele�gen�dő�biz�ton�sá�got.�A�szer�ző�dé�ses�kap�cso�la�tok�ku�dar�cá�nak�el�mé�le�te�sze�rint
a� fo�gyasz�tók� job�ban�bíz�nak� a�pro�fit�szét�osz�tást� til�tó�ön�te�vé�keny� szer�ve�ze�tek�ben,�mert� itt
nincs,� aki� zseb�re� te�gye� a�ma�gas� szol�gál�ta�tá�si� díj�ból� vagy� a�mi�nő�ség�ron�tás�ból� szár�ma�zó
hasz�not.�sőt,�az�eset�le�ges�pro�fi�tot�vissza�kell�for�gat�ni�a�szol�gál�ta�tá�sok�mi�nő�sé�gé�nek�ja�ví�tá�-
sá�ra,�vagy�tá�mo�ga�tás�ként,�ado�mány�ként�át�kell�ad�ni.

hansmann�a�nonprofit�szer�ve�ze�te�ket�jö�ve�de�lem�for�rá�suk�és�irá�nyí�tá�suk�mód�ja�sze�rint
meg�kü�lön�böz�tet�te�ado�má�nyok�ból�élő�vagy�üz�le�ti�be�vé�tel�ből�élő�szer�ve�ze�tek�re,
il�let�ve�ön�igaz�ga�tó�vagy�vál�lal�ko�zói�szer�ve�ze�tek�re.�Az�ado�má�nyo�zás�sal�kap�cso�lat�ban�ve�ti
fel,�hogy�ado�má�nyo�zó�tu�laj�don�kép�pen�a�szol�gál�ta�tá�sok�vá�sár�ló�ja,�ab�ban�tér�el�a�töb�bi
vá�sár�ló�tól,�hogy�a�szol�gál�ta�tást�nem�ma�ga,�ha�nem�má�sok�(sze�gé�nyek,�rá�szo�ru�lók)�ré�szé�re
vá�sá�rol�ja.�Ado�má�nyo�zó�le�het�ma�ga�az�ál�lam�is,�hi�szen�in�di�rekt�ado�mány�le�het�az�adó�ked�-
vez�mény,�di�rekt�ado�mány�pél�dá�ul�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�nek�jut�ta�tott�szub�ven�ció.�Az�az
a�bi�za�lom�el�mé�let�ki�ter�jeszt�he�tő�az�ál�lam�és�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�szer�ző�dé�ses�vi�szo�nyá�ra
is,�mert�a�pro�fit�szét�osz�tás�ti�lal�ma�mi�att�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�meg�bíz�ha�tóbb�szol�gál�ta�tók,
mint�ma�gán�szek�tor.�Ez�kü�lö�nö�sen�igaz�olyan�hosszú�tá�vú,�koc�ká�za�tos�szol�gál�ta�tás�ese�tén,
ami�ről�elő�re�nincs�sok�in�for�má�ci�ó�ja�az�igény�be�ve�vő�nek,�és�má�sok�ra�ter�jesz�ti�ki�a�szol�gál�-
ta�tást,� te�hát�kü�lö�nö�sen�koc�ká�za�tos,�mint�pél�dá�ul� az�ok�ta�tás,� az� idős�gon�do�zás,� vagy�az
egész�ség�ügy.�

hansmann�ki�tér�az�1986-ban�Ben-ner�ál�tal�ki�dol�go�zott fo gyasz tói el len őr zés el mé -
le té re is,�ami�kor�nem�a�szer�ző�dé�ses�vi�szony�az� in�for�má�ció�hi�ány,�a�pi�ac�ku�dar�cá�nak�az
oka,�ha�nem�az�ext�ra�pro�fit�elő�ál�lí�tá�sa,�il�let�ve�a�mo�no�pol�hely�zet.�En�nek�meg�aka�dá�lyo�zá�sa
cél�já�ból�szük�ség�sze�rű�a�fo�gyasz�tói�kont�rollt�meg�va�ló�sí�tó�ön�igaz�ga�tó�nonprofit�szer�ve�ze�tek
lét�re�ho�zá�sa,� pél�dá�ul� az� ala�csony� áron� tart�ha�tó� szol�gál�ta�tá�so�kat� nyúj�tó� klu�bok� ál�tal,
mi�nő�ség�biz�to�sí�tás�cél�já�ból�vagy�ti�pi�ku�san�kol�lek�tív�fo�gyasz�tá�si� ja�vak�elő�ál�lí�tá�sa�ese�tén,
ami�kor�a�kö�zös�sé�gek�dön�té�sei�na�gyobb�egyé�ni�ha�szon�nal�jár�nak,�mint�a�pi�a�ci�sze�rep�lő�ké
(pl.�utak�épí�té�se).

A�nonproFiT�szEkTor 59



Estelle�James�te�ó�ri�á�ja�a�nonprofit�szek�tor�nem�zet�kö�zi�vizs�gá�la�tán�ala�pul,�szem�ben�a
be�mu�ta�tott� ame�ri�kai� tár�sa�da�lom�ra� ala�po�zott� el�mé�le�tek�kel� (James�1987,�1991).� James
kí ná la ti ol dal el mé le te el�len�tét�ben�az�elő�ző�ek�kel� azt� ál�lít�ja,�hogy�a�nonprofit� szek�tor� is
kvá�zi�köz�ja�va�kat�ál�lít�elő,�ami�egy�szer�re�szol�gál�ja�a�köz-�és�a�ma�gán�fo�gyasz�tá�si�igé�nye�ket,
te�hát�tu�laj�don�kép�pen�nem�a�pi�a�ci�szek�tor�ral�áll�ver�seny�ben,�ha�nem�az�ál�la�mi�val.�És,�bár�a
szol�gál�ta�tá�sok�nyúj�tá�sá�ban�ver�seny�tár�sak�ugyan,�de�a�fi�nan�szí�ro�zás�te�kin�te�té�ben�a�kor�ri�-
gá�lás�és�az�együtt�mű�kö�dés�áll�a�mun�ka�meg�osz�tá�suk�kö�zép�pont�já�ban.�A�nem�zet�kö�zi�vizs�gá�-
la�tok�ar�ra�mu�tat�tak�rá,�hogy�a�vi�lág�kü�lön�bö�ző�or�szá�ga�i�ban�el�té�rő�a�tör�té�nel�mi�hát�tér�és�a
nonprofit�szek�tor�nagy�sá�ga,�de�ab�ban�ha�son�ló�ak,�hogy�el�sőd�le�ge�sen�a�hu�mán�szol�gál�ta�-
tá�sok�(pl.�ok�ta�tás,�egész�ség�ügy)�te�rü�le�tén�jön�nek�lét�re�nonprofit�szer�ve�ze�tek.��James�há�rom
ok�kal�ma�gya�ráz�za,�hogy�mi�ért�ru�ház�za�át�az�ál�lam�a�köz�ja�vak�lét�re�ho�zá�sá�nak�fel�ada�tát�a�non-
profit�szer�ve�ze�tek�re.�Az�el�ső�ma�gya�rá�zat�po�li�ti�kai,�bi�zo�nyos�tár�sa�dal�mi�ré�te�gek�(egy�há�zak,
ide�o�ló�gi�ai� szer�ve�ze�tek)� tá�mo�ga�tá�sát� így�pró�bál�ja�meg�sze�rez�ni.�Más�részt�gaz�da�sá�gi�okai
van�nak� az� együtt�mű�kö�dés�nek,� ugyan�is� ke�ve�sebb� költ�ség�gel� jár,� ha� nem� az� ál�la�mi
in�téz�mé�nyek� vé�gez�nek� bi�zo�nyos� szol�gál�ta�tá�so�kat.� A� har�ma�dik� ok� szin�tén� gaz�dál�ko�dás�sal
kap�cso�la�tos:�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�az�ala�cso�nyabb�bér�költ�sé�gek�kel�és�az�ön�kén�tes�mun�ka
moz�gó�sí�tá�sá�val� ala�cso�nyabb� bér�költ�sé�gek�kel� dol�goz�nak.� James� fel�so�rol�ja� a� nonprofit
szer�ve�ze�tek�lét�re�ho�zá�sá�nak�mo�ti�vá�ci�ó�it�is,�fel�té�ve�a�kér�dést,�hogy�mi�in�dít�egy�vál�lal�ko�zót
ar�ra,�hogy�nonprofit�szer�ve�ze�tet�ala�pít�son.

Az� egyik�mo�ti�vá�ló� té�nye�ző�meg�le�he�tő�sen� ellentmodásos:� sze�rin�te� ugyan�is� a� csa�lás,� a
pro�fit�mo�tí�vum�az�egyik,�mert�tu�laj�don�kép�pen�rej�tett�vál�lal�ko�zás�ként�sze�ret�né�nek�mű�köd�ni.
A�nonprofit�szer�ve�ze�tek�nek�já�ró�adó�és�egyéb�ked�vez�mé�nyek�ki�hasz�ná�lá�sa�ér�de�ké�ben�és
fél�le�gá�lis�mó�don�szét�oszt�va�jut�ta�tá�so�kat.�Az�ilyen�cél�lal�lét�re�ho�zott�szer�ve�ze�tek�nél�meg�le�he�-
tő�sen�ma�gas�bér�költ�sé�ge�ket�és�költ�ség�té�rí�té�se�ket�fi�zet�nek�a�me�nedzs�ment�nek,�szol�gál�ta�-
tá�sa�i�kat�ma�gas�áron�szá�mol�ják�el.�A�má�sik�in�dí�ték�a�presz�tízs�cé�lok�ból�ered:�az�ala�pí�tók
tár�sa�dal�mi�el�is�me�rést,�stá�tu�szuk�el�is�me�ré�sét,�po�li�ti�kai�be�fo�lyá�suk�nö�ve�lé�sét�sze�ret�nék�el�ér�ni.
A�har�ma�dik�–�leg�erő�sebb�– mo�tí�vum�az�ala�pí�tás�ra�pe�dig�az�ide�o�ló�gi�ai�in�dí�ték.�Eze�ket�a
szer�ve�ze�te�ket� olyan� val�lá�si,� po�li�ti�kai,� kul�tu�rá�lis� cél�ból� hoz�zák� lét�re� egy�há�zak,� pár�tok,
szak�szer�ve�ze�tek,�me�lyek�az�ál�ta�luk�kép�vi�selt� ide�o�ló�gi�át�kí�ván�ják�a� szer�ve�ze�ten�ke�resz�tül
ter�jesz�te�ni,�vagy�tá�mo�ga�tó�ik�szá�mát�akar�ják�nö�vel�ni.�Jó�pél�dát�ad�nak�er�re�a�kü�lön�bö�ző
ér�ték�ren�det�köz�ve�tí�tő�egy�há�zi�is�ko�lák,�kór�há�zak,�szo�ci�á�lis�vagy�kul�tu�rá�lis�in�téz�mé�nyek.�Egy�-
részt,�mert�ezek�elő�nye�az,�hogy�az�„ügy�fe�lek”�egy�ré�sze�ele�ve ga�ran�tált,�a�hí�vek�től�könnyű
anya�gi�és�ön�kén�tes�mun�ká�ból�ere�dő�tá�mo�ga�tást�sze�rez�ni.�ki�szá�mít�ha�tóbb�be�vé�tel�lel�ren�del�-
kez�nek,�adók�vagy�költ�ség�ve�té�si�for�rá�sok�ból,�ezért�ked�ve�zőbb�szol�gál�ta�tá�si�dí�ja�kat�tud�nak
meg�ha�tá�roz�ni,�mint�vi�lá�gi�ver�seny�tár�sa�ik.�Más�részt�ter�mé�sze�tük�nél�fog�va�ezek�a�te�vé�keny�-
sé�gek�a�leg�al�kal�ma�sab�bak�az�ide�o�ló�gia�nem�túl�erő�sza�kos�ter�jesz�té�sé�re,�nem�di�rekt,�sok�kal
in�kább�szer�ves�köz�ve�tí�té�sé�re,�hi�szen�a�mér�sé�kelt�árak�vonz�zák�majd�a�na�gyobb�ke�res�le�tet,
amit�a�sza�bá�lyo�zá�si�elő�nyök�ki�hasz�ná�lá�sa�még�job�ban�erő�sít.�James�új�szel�le�mi�sé�ge�ab�ban�is
áll,�köz�gaz�da�sá�gi�je�len�sé�get�ma�gya�ráz „pu�ha”�ide�o�ló�gi�ai,�val�lá�si�po�li�ti�kai�és�kul�tu�rá�lis�té�nye�-
zők�kel�(pavluska�1999:83).

Lester�sa�la�mon�1987-ben� írt� ta�nul�má�nya�a�köz�szol�gál�ta�tás�ok�ban�ki�ala�kult�part�ne�ri
vi�szony�el�mé�le�te�újabb,�ad�dig�nem�tár�gyalt�as�pek�tust�vet�fel�(sa�la�mon�1987,�1991).�Új�sze�-
rű�sé�ge�ab�ban�állt,�hogy�a�nonprofit� szek�tort�mint�egy� ter�mé�sze�tes� szö�vet�sé�gest,�ko�ope�rá�ló
part�nert�mu�tat�ja�be,�aki�az�ál�lam�ter�mé�sze�tes�szö�vet�sé�ge�se�a�köz�ja�vak�elő�ál�lí�tá�sá�ban.�A
ma�gyar�szár�ma�zá�sú�szer�ző�– aki�nek�ku�ta�tá�sa�i�ra�a�ké�sőb�bi�ek�ben�vissza�té�rünk�–�ar�ra�hív�ja
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fel�a�fi�gyel�met,�hogy�a pi ac ku dar cá ra a tár sa da lom ön te vé keny szer ve ze tek lét re ho zá sá val
re a gál, ugyan�is� az� ál�lam� las�sab�ban� és� költ�sé�ge�seb�ben� tesz� lé�pé�se�ket� az� új� szük�ség�le�tek
meg�je�le�né�se�kor.� A� nonprofit� szer�ve�ze�tek� te�hát� ha�té�ko�nyab�ban� tud�nak� vá�la�szol�ni� az
egyen�lőt�len�ség�ki�hí�vá�sa�i�ra.�Az�ál�lam�csak�ak�kor�kezd�el�cse�le�ked�ni,�ami�kor�már�je�len�tős
tár�sa�dal�mi�cso�port�áll�a�prob�lé�mák�hát�te�ré�ben,�a�több�sé�gi�dön�tés,�a�tör�vény�ke�zé�si�fo�lya�mat
le�zá�rult.� Ez�zel� szem�ben� az� ön�te�vé�keny� szer�ve�ze�tek�nél� egy� kis� cso�port� ké�pes� azon�na�li
cse�lek�vés�re.�Ezért�az�ál�la�mi�szek�tor�ér�de�ke,�hogy�ne�szo�rít�sa�vissza�ezt�az�ön�te�vé�keny�sé�get,
ha�nem�tá�mo�gas�sa�szer�ző�dé�ses�vi�szony�for�má�já�ban.�sa�la�mon�sze�rint�az�ön�te�vé�keny�szek�tor
is�se�gít�ség�re�szo�rul,�hi�szen�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�te�vé�keny�sé�gét�négy�té�nye�ző�is�kor�lá�-
toz�hat�ja.�pa�ra�dox�mó�don�az�elő�nye�ik�je�len�tik�a�hát�rá�nya�i�kat�is�egy�ben.�El�ső�ként�az ala -
csony ha té kony sá got em lí ti Sa la mon. A� köz�ja�vak elő�ál�lí�tá�sá�hoz� eset�le�ges� for�rá�sok�kal
ren�del�ke�zik�a�ugyan�a�szek�tor,�de�nin�cse�nek�tör�vé�nyes�esz�kö�zei�adó�be�vé�te�lek�re,�mint
az�ál�lam�nak.�Fel�me�rül�a�po�tya�utas�prob�lé�ma�is,�va�la�mint�a�te�rü�le�ti�szét�szó�ró�dás.�Más�részt
a�par ti ku la riz mus em�lít�he�tő,�az,�hogy�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�spe�ci�á�lis�cé�lok�ra�jöt�tek�lét�re,
kis�cso�por�tok�igé�nye�i�nek�ki�elé�gí�té�sé�re, ez�ál�tal�más�cso�por�to�kat�kirekesztenek�a�szol�gál�ta�-
tá�sok�ból.�har�mad�részt�a�fi lant róp paternalizmus je�lent�ko�moly�aka�dályt,�az,�hogy�az�ado�-
mány�osz�tók,� jó�té�kony�ko�dók� ér�de�ke�it kell� va�la�mi�lyen� for�má�ban� szol�gál�ni,� és� nem� a
ked�vez�mé�nye�zet�tek�vagy�a�kö�zös�ség�ér�de�ke�it.�Ez�ki�szol�gál�ta�tott�sá�got�ered�mé�nyez.�ne�gyed�részt
pe�dig�a�fi�lant�róp�ama�tö�riz�mus�is�jel�lem�zi�a�szer�ve�ze�te�ket,�ami�a�lét�re�ho�zá�suk�leg�na�gyobb
mo�ti�vá�ci�ó�ja,�vi�szont�a�jó�szán�dé�kú�cse�lek�vés�hez�nem�min�dig�pá�ro�sul�szak�mai�hoz�zá�ér�tés.
Ezért� ál�lít�ja� sa�la�mon,� hogy� a� két� szek�tor� part�ne�ri� vi�szo�nya� nél�kü�löz�he�tet�len,� hi�szen
egy�más�gyen�ge�sé�ge�it�és�erős�sé�ge�it�egé�szí�tik�ki�a�szek�to�rok.

A�kor�mány�zat�po�ten�ci�á�li�san�meg�bíz�ha�tóbb�part�ner�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�ál�tal�nyúj�tott
szol�gál�ta�tá�sok�for�rá�sa�te�kin�te�té�ben,�a�szol�gál�ta�tá�si�pri�o�ri�tá�sok�de�mok�ra�ti�zá�lá�sá�ban,�az�el�-
lá�tá�sok�ál�lam�pol�gá�ri�jogkénti�biz�to�sí�tá�sá�ban,�a�mi�nő�ség�biz�to�sí�tá�sá�ban.�A�nonprofit�szer�ve�ze�tek
vi�szont�al�kal�ma�sab�bak�ar�ra,�hogy�„test�re�szab�ják”�és�sze�mé�lyes�sé�te�gyék�a�szol�gál�ta�tást,
ru�gal�ma�san�al�kal�maz�kod�ja�nak�a�tár�sa�dal�mi�igé�nyek�hez�és�to�váb�bi�ver�seny�hely�ze�tet�te�remt�-
se�nek�a�szol�gál�ta�tá�sok�pi�a�cán.

sa�la�mon� el�mé�le�tét,� a� part�ne�ri� vi�szony�ki�ala�kí�tá�sá�nak�ma�gyar�or�szá�gi� le�he�tő�sé�gét�kuti
Éva�ele�mez�te�és�már�hi�vat�ko�zott�1998-ban�meg�je�lent�Hív juk ta lán nonprofitnak… cí�mű
mun�ká�já�ban�(kuti�1998).�

4.4.�Nem�zet�kö�zi�kör�kép�az�ez�red�vé�gi�nonprofit�szek�tor�ról

A�szek�tor�nem�zet�kö�zi�szin�tű�be�mu�ta�tá�sá�ra�–�mint�ahogy�fen�tebb�em�lí�tet�tük�–��1991-ben�12
or�szág�be�vo�ná�sá�val,�majd�1995-ben�szé�le�sebb�22,�il�let�ve�a�har�ma�dik�kör�ben�a�ki�lenc�ve�nes évek
vé�gén� 35� or�szág� be�vo�ná�sá�val� ke�rült� sor� a� Johns� hopkins� össze�ha�son�lí�tó� nem�zet�kö�zi
nonprofit�szek�tor�pro�jekt�ke�re�té�ben.�Az�eh�hez�kap�cso�ló�dó�szak�iro�da�lom�alap�ján�mu�tat�juk
be�a�har�ma�dik�szek�tort�jel�lem�ző�tren�de�ket.�A�ku�ta�tás�min�den�fá�zi�sá�ban�Ma�gyar�or�szág�is
be�kap�cso�ló�dott,�az�ered�mé�nye�ket�több�nyel�ven�és�több�kö�tet�ben�je�len�tet�ték�meg�a�ku�ta�tók
pl.:�The rise of the nonprofit sector (Sa la mon 1994), Global Ci vil Society (2003) Global
ci vil society: Dimensions of the nonprofit sector, me lye ket itt hon Szek tor szü le tik I-II, A
ci vil tár sa da lom vi lág né zet ben, Glo bá lis ci vil tár sa da lom: A nonprofit szek tor di men zi ói
cím�mel� pub�li�kál�ták,� ezek�re,� il�let�ve� a� hoz�zá�fér�he�tő� sta�tisz�ti�kai� ada�tok�ra� tá�masz�kod�va
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ké�szült�az�aláb�bi�össze�fog�la�ló�elem�zé�sünk�(salamon–Anheier�1994,�1995,�1999,�salamon-
sokolowski-List�2001,�Anheier-glasius-kaldor�2004).

4.4.1. A szek tor rá vá lás
1991-ben�12�or�szág�ra�ter�jedt�ki�a�vizs�gá�lat,�hogy�ele�mez�zék�a�nonprofit�szek�tor�sze�re�pét,
mé�re�te�it,�szer�ke�ze�tét�és�pénz�ügye�it.�Em�pi�ri�kus�adat�gyűj�tés�re�az�Ame�ri�kai�Egye�sült�ál�la�mok�ban,
az�Egye�sült�ki�rály�ság�ban,�Fran�ci�a�or�szág�ban,�né�me�tor�szág�ban,�ola�szor�szág�ban,�Ja�pán�ban
és�egy�volt�szo�ci�a�lis�ta�or�szág�ban,�Ma�gya�ror�szá�gon�ke�rült�sor,�a�he�lyi�ku�ta�tók�se�gí�tet�tek
ké�pet�al�kot�ni�Bra�zí�lia,�ghana,�Egyip�tom,�Thai�föld�és�in�dia�nonprofit�szfé�rá�já�ról.

Az� egyik� cél� az� volt,� hogy� át�fo�gó� ké�pet� kap�ja�nak� a� vizs�gált� or�szá�gok� nonprofit
szek�to�rá�ról�és�gaz�da�sá�gi�sze�re�pé�ről.�A�szé�les�kö�rű�ku�ta�tás�ok�ta�tás�ra�és�je�len�fel�mé�ré�sünk
szem�pont�já�ból� re�le�váns�ered�mé�nye�it� emel�jük�ki� fe�je�ze�tünk�ben,�az�aláb�bi�ak�ban�min�den
adat� a� John� hopkins� pro�jekt� össze�fog�la�ló�i�ból� és� országismertetőiből� szár�ma�zik
(salamon–Anheier�1994,�1995).

A� ku�ta�tás� so�rán�meg�ál�la�pí�tot�ták,� a� nonprofit� szek�tor� a� szer�ve�ze�tek� szé�les� ská�lá�ját
fog�lal�ja�ma�gá�ban,�ezek�kö�zös�ne�ve�ző�je�az�in�téz�mé�nye�sült�ség;�a�kor�mány�zat�tól�va�ló�szer�ve�ze�ti
el�kü�lö�nült�ség;�a�nem�pro�fit�ori�en�tált�mű�kö�dés;�a�sa�ját�ve�ze�tő�ség�és�bi�zo�nyos�fo�kú�ön�te�vé�-
keny�ség,�ön�kén�tes�ség.�A�vizs�gált�szer�ve�ze�tek�kö�ré�ből�ki�zár�ták�az�egy�há�za�kat�és�a�ki�fe�je�zet�ten
po�li�ti�kai� szer�ve�ze�te�ket.�Az� így�meg�ha�tá�ro�zott�nonprofit� szek�tor�ról�meg�ál�la�pí�tot�ták,�hogy
ko�moly� gaz�da�sá�gi� erőt� kép�vi�selt,� hi�szen� 1991-ben�min�den� hu�sza�dik� ál�lás� a� nonprofit
szek�tor�ba� tar�to�zott.� (kö�zel� 12�mil�lió� fog�lal�koz�ta�tot�tal),� a� szol�gál�ta�tó� ága�za�tok�ban� pe�dig
min�den� nyol�ca�dik� al�kal�ma�zot�tat� a� nonprofit� szer�ve�ze�tek� fog�lal�koz�tat�tak.� A� szer�ve�ze�tek
mun�ká�ját� pe�dig� összes�sé�gé�ben� 4,7� mil�lió� tel�jes� mun�ka�idős� fog�lal�koz�ta�tott� mun�ká�já�val
egyen�ér�té�kű�ön�kén�tes�se�gí�tet�te.�

A�nonprofit� szek�tor� fo�lyó�ki�adá�sa�i�nak�össze�ge�a�hét�or�szág�össze�sí�tett�brut�tó�ha�zai
ter�mé�ké�nek�kö�zel�5�szá�za�lé�kát�tet�te�ki.

A�ku�ta�tás�meg�ál�la�pí�tot�ta,�hogy�a�nonprofit�szek�tor�nem�csak�nagy,�de�nö�vek�szik�is.�
vizs�gál�ták�az�or�szá�gok�kö�zöt�ti�kü�lönb�sé�ge�ket�is.�Ta�lán�nem�meg�le�pő,�hogy�1991-ben

min�den� te�kin�tet�ben� az� Ame�ri�kai� Egye�sült� ál�la�mo�kat� jel�le�mez�te� a� leg�na�gyobb� nonprofit
szek�tor:�az�összes�ame�ri�kai�fog�lal�koz�ta�tott�6,8�szá�za�lé�ka�volt�nonprofit�szer�ve�zet�al�kal�ma�-
zá�sá�ban.�Fran�ci�a�or�szág�ban,�né�me�tor�szág�ban�és�az�Egye�sült�ki�rály�ság�ban�ez�az�arány�3–4
szá�za�lé�kos.� Jó�val� több� em�bert� fog�lal�koz�ta�tott� a� ja�pán�nonprofit� szek�tor,� bár� a� ja�pán
gaz�da�ság�egé�szé�hez�ké�pest�kis�sze�le�tet�tesz�ki,�de�ab�szo�lút�szá�mok�ban�mér�ve�a�má�so�dik
leg�na�gyobb�szek�tor�a�vizs�gált�or�szá�gok�közt.�ha�zánk�ban�ek�kor�már�több�mint�20�ezer�(!)
be�jegy�zett� szer�ve�ze�tet� tar�tot�tak�nyil�ván,�az�al�kal�ma�zot�ti� lét�szá�ma�el�ér�te�a� szol�gál�ta�tás�ban
fog�lal�koz�ta�tot�tak�3�szá�za�lé�kát.�

A�nonprofit�szer�ve�ze�tek�szá�ma�Egyip�tom�ban�20�ezer�fö�lött�volt,�Bra�zí�li�á�ban�jó�val�200
ezer�fe�lett,�míg�a�thai�föl�di�nonprofit�szek�tor�ban�15�ezer�be�jegy�zett�szer�ve�zet�és�szám�ta�lan
nem�re�giszt�rált�fa�lu�si�és�kis�kö�zös�sé�gi�egye�sü�let�tar�tot�tak�nyil�ván.

A�be�vé�te�lek�össze�ve�té�se�kor�ar�ra�az�ered�mény�re� ju�tot�tak,�hogy�a�nonprofit�szek�tor
be�vé�te�le�i�nek�át�la�go�san�csak�10�szá�za�lé�ka�(!)�szár�ma�zott�ma�gán�ado�má�nyok�ból,�ami�még
az�Ame�ri�kai�Egye�sült�ál�la�mok�ban�sem�ha�lad�ta�meg�a�20�szá�za�lé�kot.�A�leg�fon�to�sabb�be�-
vé�te�li�for�rás�nak�át�la�go�san�a�sa�ját�be�vé�te�lek�(tő�ke�ho�zam,�szol�gál�ta�tá�si�dí�jak,�ár�be�vé�te�lek,
vál�lal�ko�zá�si�be�vé�te�lek)� szá�mí�tot�tak�1991-ben.�Má�so�dik� leg�fon�to�sabb�be�vé�telt�az�ál�la�mi
tá�mo�ga�tá�sok�je�len�tet�ték,�a�sa�ját�be�vé�te�lek�ará�nya�át�la�go�san�47,�az�ál�la�mi�tá�mo�ga�tá�so�ké
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43� szá�za�lék� volt� a� 7� or�szág� te�kin�te�té�ben.� Az� ál�la�mi� tá�mo�ga�tá�sok� né�me�tor�szág�ban� és
Fran�ci�a�or�szág�ban� a� nonprofit� szek�tor� leg�fon�to�sabb� be�vé�te�li� for�rá�sát� je�len�tet�ték,� de� az
összes�töb�bi�or�szág�ban�is� je�len�tő�sek.�A�né�met�nonprofit�szer�ve�ze�tek�be�vé�te�le�i�nek�68,�a
fran�ci�á�ké�nak� 59� szá�za�lé�ka� szár�ma�zott� az� ál�la�mi� tá�mo�ga�tás�ból.� Az� alap�te�vé�keny�ség�ből
szár�ma�zó� sa�ját� be�vé�te�lek� nagy� sze�re�pet� ját�sza�nak� az� üz�le�ti� ér�dek�kép�vi�se�le�tet� el�lá�tó,� a
kul�tu�rá�lis,�rek�re�á�ci�ós,�ok�ta�tá�si�és�la�kás�ügyi�szol�gál�ta�tá�so�kat�nyúj�tó,�va�la�mint�a�kör�nye�zet�-
vé�del�mi�szer�ve�ze�tek�gaz�dál�ko�dá�sá�ban.�Az�ál�la�mi�tá�mo�ga�tá�sok�ará�nya�kü�lö�nö�sen�ma�gas�az
egész�ség�ügyi,�a�szo�ci�á�lis,�va�la�mint�a�jog-�és�ér�dek�vé�del�mi�szer�ve�ze�tek�be�vé�te�lei�kö�zött.

A�ku�ta�tás�fo�gal�maz�ta�meg�elő�ször�azt,�hogy�a�ma�gán�ado�má�nyok�csak�a�nem�zet�kö�zi
se�gély�szer�ve�ze�tek�szá�má�ra�je�len�tik�a�leg�fon�to�sabb�be�vé�te�li�for�rást.

4.4.2. A nonprofit szer ve ze tek főbb te vé keny sé ge
A�nonprofit�szer�ve�ze�tek�összes�ki�adá�sa�i�nak�át�la�go�san�há�rom�ne�gye�de�négy�fő�te�vé�keny�sé�gi
te�rü�let�re�össz�pon�to�sul:�1.�ok�ta�tás-ku�ta�tás,�2.�egész�ség�ügy,�3.�szo�ci�á�lis�el�lá�tás�és�a�4.�kul�tú�-
ra-pi�he�nés.�Az�or�szá�gok�kö�zöt�ti�kü�lönb�sé�gek�vi�szont�igen�el�té�rő�ek.�Ja�pán�ban�és�az�Egye�sült
ki�rály�ság�ban�az�ok�ta�tás�a�nonprofit� szer�ve�ze�tek� leg�főbb� te�vé�keny�sé�gi� te�rü�le�te,�né�me�tor�-
szág�ban�és�az�usá-ban�az�egész�ség�ügy,�a�Fran�ci�a�or�szág�ban�és�az�ola�szor�szág�ban�a�szo�ci�á�lis
el�lá�tás�a�ve�ze�tő�ága�zat,�Ma�gya�ror�szá�gon�pe�dig�a�kul�tú�ra�és�pi�he�nés.�A�fej�lő�dő�or�szá�gok�ban
az� ál�ta�lá�no�san� „fej�lesz�té�si� szer�ve�ze�tek”� gyűj�tő�cso�port�já�ba� tar�to�zó�ngo-k� van�nak� je�len
leg�na�gyobb�szám�ban.

A�ku�ta�tá�si�ered�mé�nyek�sze�rint�az�ok�ta�tás�és�a�ku�ta�tás�te�rü�le�tén�össz�pon�to�sul�a�szek�tor
ki�adá�sa�i�nak� kö�zel� ne�gye�de,� ezen� be�lül� a� leg�na�gyobb� rész� a� fel�ső�ok�ta�tás� fi�nan�szí�ro�zá�sát
szol�gál�ja,�de�az�alap-�és�a�kö�zép�fo�kú�ok�ta�tás�ki�adá�sai�is�szá�mot�te�vő�nagy�sá�gú�ak.�

3.�sz.�áb�ra.�7�or�szág�nonprofit�szek�to�rá�nak�össze�té�te�le�a�te�vé�keny�ség�tí�pu�sa�szerint
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né�hány�adat�a�te�vé�keny�ség�ered�mé�nye�i�ről:�né�me�tor�szág�ban�az�óvo�dás�gye�re�kek�egy�har�-
ma�da�nonprofit�óvo�dák�ba�jár,�Fran�ci�a�or�szág�ban�az�al�só-�és�kö�zép�fo�kú�ok�ta�tás�ban�a�nonprofit
is�ko�lák�ba�já�rók�ará�nya�kö�ze�lí�tő�leg�1�az�5-höz,�az�Ame�ri�kai�Egye�sült�ál�la�mok�ban�az�egye�te�mek
és�egyéb�fel�ső�ok�ta�tá�si�in�téz�mé�nyek�fe�le�nonprofit�for�má�ban�mű�kö�dik,�Ja�pán�ban�az�egye�te�mi
hall�ga�tók�több�mint�75�szá�za�lé�ka�nonprofit�egye�te�mek�re�jár,�az�Egye�sült�ki�rály�ság�ban�az
al�só-�és�kö�zép�fo�kú�ok�ta�tás�ta�nu�ló�i�nak�22�szá�za�lé�ka�nonprofit�is�ko�lák�ba�jár.�ola�szor�szág�ban
az�óvo�dák�21�szá�za�lé�ka�nonprofit�for�má�ban�mű�kö�dik�(sa�la�mon�1995:24).

A�vizs�gá�lat�ban�részt�vett�or�szá�gok�kö�zül�Ja�pán�ban�és�az�Egye�sült�ki�rály�ság�nonprofit
szek�to�rá�ban�az�ok�ta�tá�si�szer�ve�ze�tek�do�mi�nál�nak:�az�Egye�sült�ki�rály�ság�ban�a�szer�ve�ze�tek�43,
Ja�pán�ban�pe�dig�40�szá�za�lé�kát�az�ok�ta�tás�és�ku�ta�tás�te�rü�le�tén�mű�kö�dő�szer�ve�ze�tek�ki�adá�sai
te�szik�ki.�A�két�or�szág�in�téz�mény�rend�sze�re�és�nonprofit�szek�to�ra�vi�szont�je�len�tős�kü�lönb�-
sé�get�mu�tat.

össze�gez�ve�a�ku�ta�tá�si�ered�mé�nye�ket�el�mond�ha�tó,�hogy�az�ál�la�mi�és�a�nonprofit�szek�tor
együtt�mű�kö�dé�se� nö�vek�vő,� a� nonprofit� szer�ve�ze�tek� egy�re� több� szol�gál�ta�tást� át�vál�lal�nak� a
kor�mány�za�ti� fi�nan�szí�ro�zá�sú� szol�gál�ta�tá�sok� meg�szer�ve�zé�sé�ből.� Ez�ál�tal� az� ál�lam� jó�lé�ti
sze�rep�vál�la�lá�sa�nö�ve�ked�het�anél�kül,�hogy�az�ál�la�mi�szek�tor�bő�vül�ne�és�egy�re�több�or�szág�ban
ér�vé�nye�sül�a�„fi�nan�szí�ro�zó�ál�lam"�kon�cep�ci�ó�ja.

4.4.3. A szek tor meg erő sö dé se 
Lester�M.�sa�la�mon-�helmut�Anheimer�szer�ző�pá�ros�már�a�ki�lenc�ve�nes�évek�vé�gén�glo�bá�lis
egye�sü�le�ti�for�ra�da�lom�ról�ír.�„Az�utób�bi�évek�ben�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�re�irá�nyu�ló,�a�vi�lág
min�den�tá�ján�ta�pasz�tal�ha�tó�ér�dek�lő�dés�el�ső�sor�ban�az�ál�lam�több�mint�két�év�ti�ze�de�tar�tó
vál�sá�gá�nak�tu�laj�do�nít�ha�tó.�A�fej�lett�észa�kon�a�vál�ság�a�ha�gyo�má�nyos�jó�lé�ti�szo�ci�ál�po�li�ti�ka
meg�kér�dő�je�le�zé�sé�ben,�a�fej�lő�dő�dél�je�len�tős�ré�szén�az�ál�lam�ál�tal�irá�nyí�tott�fej�lő�dés�ből�va�ló
ki�áb�rán�du�lás�ban,� kö�zép-ke�let-Eu�ró�pá�ban� az� ál�lam�szo�ci�a�liz�mus� össze�om�lá�sá�ban� nyil�vá�nult
meg.�vi�lág�szer�te�ko�moly�ag�go�dal�mat�kel�tett�az�a�tény�is,�hogy�az�ál�lam�az�egész�em�be�ri�ség
biz�ton�sá�gát�fe�nye�ge�tő�kör�nye�zet�vé�del�mi�szem�pon�to�kat�hát�tér�be�szo�rí�tot�ta.�Az�ál�lam�sze�re�pé�nek
ez�a�meg�kér�dő�je�le�zé�se�nem�csak�a�pi�ac�ori�en�tált�gaz�da�ság�po�li�ti�ka�tá�mo�ga�tá�sá�nak�ked�ve�zett,
ha�nem�a�leg�több�tár�sa�da�lom�ban�elő�tér�be�he�lyez�te�a�ci�vil�szer�ve�ze�te�ket�és�meg�nö�vel�te�a�ve�lük
kap�cso�la�tos�vá�ra�ko�zá�so�kat.�A�nonprofit�szek�tor�ra�irá�nyu�ló�fi�gye�lem�oka�ugyan�ak�kor�a�ci�vil
szer�ve�ze�tek�szá�má�nak�és�sú�lyá�nak�nö�ve�ke�dé�sé�ben�is�ke�re�sen�dő.�va�ló�já�ban egy�>globális�egye�-
sü�le�ti�forradalom<�zaj�lik,�a�szer�ve�zett�ma�gán�kez�de�mé�nye�zé�sek�és�az�ön�kén�tes�te�vé�keny�ség
erő�tel�jes�bő�vü�lé�sé�nek�le�he�tünk�szem�ta�núi.�A�ci�vil�szer�ve�ze�tek�sza�po�ro�dá�sát�rész�ben�az�idéz�te
elő,�hogy�egy�re�több�a�két�ség�az�ál�lam�prob�lé�ma�meg�ol�dó�ké�pes�sé�ge�it�il�le�tő�en,�egy�re�ke�vés�bé
lát�szik�va�ló�szí�nű�nek,�hogy�az�ál�lam�ké�pes�a�ma�ga�ere�jé�ből�meg�ol�da�ni�azo�kat�a�szo�ci�á�lis,�fej�lesz�té�si
és�kör�nye�zet�vé�del�mi�prob�lé�má�kat,�ame�lyek�kel�a�mai�nem�ze�tek�nek�szem�be�kell�néz�ni�ük.
A�ci�vil�tár�sa�da�lom�fej�lő�dé�sé�hez�hoz�zá�já�rult�ugyan�ak�kor�az�el�múlt�két�év�ti�zed�kom�mu�ni�-
ká�ci�ós�for�ra�dal�ma�va�la�mint�az�a�tény�is,�hogy�a�nö�vek�vő�mű�velt�kö�zép�osz�tály�a�gaz�da�sá�gi
és�po�li�ti�kai�vé�le�mény-nyil�vá�ní�tás�lép�ten-nyo�mon�ta�pasz�talt�hi�á�nyát�ál�lan�dó�fruszt�rá�ci�ó�ként�éli
meg.”�(sa�la�mon�–�Anheier�1999:12).

Az�1991.�évi�John�hopkins�össze�ha�son�lí�tó�ku�ta�tást�1995-ben�egy�újabb�kö�vet�te,�mely
elő�se�gí�tet�te�a�szek�tor�mé�re�te�i�nek�és�sa�já�tos�sá�gá�nak�szé�le�sebb�kö�rű,�22�or�szág�ra�ki�ter�jesz�tett
vizs�gá�la�tát.�A�be�vont�or�szá�gok�kö�re�az�Eu�ró�pai�uni�ó�ból:�Auszt�ria,�Bel�gi�um,�Finn�or�szág,
Fran�cia�or�szág,�né�met�or�szág,�ír�or�szág,�hol�lan�dia,�spa�nyol�or�szág�és�az�Egye�sült�ki�rály�ság,
az�Eu�ró�pán�kí�vü�li�fej�lett�or�szág�kö�zül:�Auszt�rá�lia,�iz�ra�el,�Ja�pán�és�az�Ame�ri�kai�Egye�sült
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ál�la�mok;�kö�zép-Eu�ró�pá�ból� a�cseh�köz�tár�sa�ság,�Ma�gyar�or�szág,�ro�má�nia� és� szlo�vá�kia;
La�tin-Ame�ri�ká�ból� pe�dig� Ar�gen�tí�na,� ko�lum�bia,�Me�xi�kó� és� pe�ru,� va�la�mint� dél-Af�ri�ka.
(sa�la�mon�–�Anheier,�1999)�ek�kor�már�vizs�gál�ták�a�val�lá�si�szer�ve�ze�tek�ada�ta�it�is,�me�lyet�az
ér�té�kek�hez�nem�hoz�zá�ad�va,�kü�lön�tün�tet�tek�fel.�A�ku�ta�tás�cél�ja,�az�volt,�hogy�a�vi�lág�több
mint�húsz�or�szá�gá�ban�fel�mér�je�a�nonprofit� szek�tor�mé�re�tét�és�szer�ke�ze�tét,�a�szek�tor�ra�
jel�lem�ző�fej�lő�dé�si�min�ták�kö�zöt�ti�el�té�ré�sek�oka�i�val�fog�lal�koz�zon�a�jo�gi,�tör�té�nel�mi�és�a�szé�le�sebb
ér�te�lem�ben�vett�tár�sa�dal�mi�vo�nat�ko�zá�sok�tük�ré�ben;�va�la�mint,�hogy�a�szek�tor�tel�je�sít�mé�nyét
fog�lal�ja�össze.�A�ta�nul�mány�a�nonprofit�szek�tor�mé�re�té�re,�szer�ke�ze�té�re,�pénz�ügye�i�re�és
sze�re�pé�re�vo�nat�ko�zó�leg�fon�to�sabb�meg�ál�la�pí�tá�sai�az�aláb�bi�ak:
– Je�len�tős�gaz�da�sá�gi�té�nye�ző�vé�vált�a�szek�tor
– or�szá�gon�ként�és�ré�gi�ón�ként�je�len�tő�sek�a�mé�ret�be�li�kü�lönb�sé�gek�
– A�jó�lé�ti�szol�gál�ta�tá�sok�do�mi�nan�ci�á�ja�jel�lem�ző
– A�be�vé�te�lek�nagy�ré�sze�sa�ját�for�rás�ból�és�ál�la�mi�tá�mo�ga�tás�ból�szár�ma�zik,�a�ma�gán�jó�té�-

kony�ság�nem�je�len�tős
– A�szek�tor�mint�fog�lal�koz�ta�tás-élén�kí�tő�té�nye�ző�van�je�len�a�gaz�da�ság�ban.

4.4.4. A jó lé ti szol gál ta tá sok és az ok ta tás do mi nan ci á ja
1995-ben�a�nonprofit�szek�tor�ban�fog�lal�koz�ta�tot�tak�két�har�ma�da�há�rom�ha�gyo�má�nyos�jó�lé�ti
szol�gál�ta�tás�ban�je�lent�meg:�30�szá�za�lé�kuk�az�ok�ta�tás,�20�szá�za�lé�kuk�az�egész�ség�ügy,�18
szá�za�lé�kuk�a�szo�ci�á�lis�el�lá�tás�te�rü�le�tén�dol�go�zik�A�fen�ti�ek�től�nem�ma�rad�el�je�len�tő�sen�a
sza�bad�idő�és�kul�tú�ra�te�rü�le�tén�fog�lal�koz�ta�tot�tak�ará�nya�sem�(14�szá�za�lék).�Amennyi�ben
fi�gye�lem�be�vesszük�az�ön�kén�te�sek�sze�re�pét,�ak�kor�vi�szont�mó�do�sul�a�kép,�mert�az�ön�kén�te�sek
55�szá�za�lé�ka�két�alap�ve�tő�te�rü�le�ten,�a�sza�bad�idő�és�a�szo�ci�á�lis�el�lá�tás�te�rü�le�tén�nyújt�se�gít�-
sé�get,�és�nagy�szám�ban�vesz�nek�részt�kör�nye�zet�vé�del�mi,�jog�vé�del�mi�és�a�gaz�da�ság�fej�lesz�-
tés�sel�fog�lal�ko�zó�szer�ve�ze�tek�mun�ká�já�ban.

ha�re�gi�o�ná�li�san�vizs�gál�juk�a�nonprofit�szek�tort,�je�len�tős�el�té�ré�se�ket�ész�le�lünk.�nyu�-
gat-Eu�ró�pa� or�szá�ga�i�ban� a� nonprofit� fog�lal�koz�ta�tot�tak� há�rom�ne�gye�de� az� ok�ta�tás,� az
egész�ség�ügy�és�a�szo�ci�á�lis�el�lá�tás�te�rü�le�tén�dol�go�zik.�Ez�a�szám�arány�a�ku�ta�tók�meg�ál�la�-
pí�tá�sa�sze�rint�a�ka�to�li�kus�és�a�pro�tes�táns�egy�há�zak�nak�az�ok�ta�tás�ban�és�a�szo�ci�á�lis�el�lá�tás�ban
be�töl�tött�év�szá�za�dos,� tör�té�nel�mi� sze�re�pét� tük�rö�zi.�pél�da�er�re� ír�or�szág,�ahol�a�ka�to�li�kus
egy�ház�ha�tá�sa�kü�lö�nö�sen�erős�az�ok�ta�tás�ban,�nö�vel�ve�ez�ál�tal�a�te�rü�let�fog�lal�koz�ta�tot�ta�i�nak
szá�mát.� né�me�tor�szág�ban,� hol�lan�di�á�ban� és� Bel�gi�um�ban,� va�la�mint� ki�sebb� mér�ték�ben
Auszt�ri�á�ban�és�spa�nyo�lor�szág�ban�a�szubszidiaritás�el�vén�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�erő�tel�je�sen
je�len�van�nak�a�szo�ci�á�lis,� jó�lé�ti�prob�lé�mák�kal�foly�ta�tott�küz�de�lem�ben,�és�egy�eset�le�ges
ál�la�mi�be�avat�ko�zás�is�ve�lük�együtt�mű�köd�ve,�raj�tuk�ke�resz�tül�tör�té�nik.�Ezek�ben�az�or�szá�-
gok�ban�in�kább�az�ön�kén�te�sek�szá�má�nak�te�kin�te�té�ben�je�len�tős�a�sport�és�rek�re�á�ció,�va�la�-
mint�a�jog�vé�de�lem�te�rü�le�te.�

kö�zép-Eu�ró�pá�ban�to�vább�ra�is�a�sza�bad�idő�és�a�kul�tú�ra�te�rü�le�tén�erő�tel�jes�a�je�len�lét,�a
ré�gi�ó�ban�a�nonprofit�szek�tor�szá�mí�tott�fő�ál�lá�sú�fog�lal�koz�ta�tott�ja�i�nak�több�mint�egy�har�ma�da
kul�tu�rá�lis�és�rek�re�á�ci�ós�egye�sü�le�tek�ben�dol�go�zik,�kö�szön�he�tő�en�a�szo�ci�a�lis�ta�ha�gyo�má�nyok�nak,
hi�szen�ezek�az�egye�sü�le�tek�a�rend�szer�vál�tás�ide�jén�előnnyel,�ese�ten�ként�sa�ját�tu�laj�do�nú�vá
vá�ló�– ko�ráb�ban�ál�la�mi�tu�laj�don�ban�lé�vő�– in�gat�lan�nal�ren�del�kez�tek.�ugyan�csak je�len�tős�az
üz�le�ti,�mun�ka�vál�la�lói�és�szak�mai�ér�dek�kép�vi�se�le�tek�ben�a�tel�jes�nonprofit�fog�lal�koz�ta�tás.�A
kül�föl�di�tá�mo�ga�tás�erő�sí�ti�vi�szont�a�kör�nye�zet�vé�de�lem�mel�és�a�jog�vé�de�lem�mel�fog�lal�ko�zó
nonprofit� szer�ve�ze�te�ket.� A� ha�gyo�má�nyos� jó�lé�ti� szol�gál�ta�tá�sok� – egész�ség�ügy,� ok�ta�tás,
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szo�ci�á�lis�el�lá�tás�-�te�rü�le�tén�azon�ban�jó�val�ke�ve�sebb�mun�ka�erőt�fog�lal�koz�tat�nak, mert�ezek
a�te�rü�le�tek�to�vább�ra�is�ál�la�mi�el�lá�tás�ban�ma�rad�tak.

La�tin-Ame�ri�ká�ban�a�ka�to�li�kus�egy�ház�nak�az�ok�ta�tás�ban�be�töl�tött�ki�emel�ke�dő�sze�re�pe
kap�csán�a�nonprofit� fog�lal�koz�ta�tot�tak� je�len�tős�ré�sze�az�ok�ta�tás�ban�ta�lál�ha�tó.�A�fel�ső-�és
kö�zép�osz�tály�pe�dig�a�költ�sé�ges�ma�gán�ok�ta�tás� in�téz�mé�nye�it�erő�sí�ti.�A�gaz�da�sá�gi-tör�té�nel�mi
ha�gyo�má�nyok�nak� meg�fe�le�lő�en� igen� ma�gas� itt� az� üz�le�ti-szak�mai� ér�dek�kép�vi�se�le�tek
rész�ará�nya�is.

A�töb�bi�fej�lett�or�szág�ban�ke�vés�bé�egy�sé�ges�ké�pet�ka�punk.�Az�Egye�sült�ál�la�mok,�Ja�pán,
Auszt�rá�lia�és�iz�ra�el�a�nonprofit�fog�lal�koz�ta�tot�tak�leg�na�gyobb�ré�sze�(35%)�az�egész�ség�ügy�ben
dol�go�zik,�ezt�kö�ve�ti�az�ok�ta�tás�(29%).�Ezt�a�ké�pet�leg�in�kább�az�Egye�sült�ál�la�mok�ban�és
Ja�pán�ban�nyert�ada�tok�ala�kít�ják,�ugyan�is�a�nonprofit�te�vé�keny�sé�gek�dön�tő�több�sé�ge�it�mind�két
or�szág�ban�az�egész�ség�ügy�és�a�fel�ső�ok�ta�tás�ad�ja.�Ezek�ben�az�or�szá�gok�ban�egye�dül az�egész�ség�ügy
a�tel�jes�nonprofit�fog�lal�koz�ta�tás�kö�zel�fe�lét�te�szi�ki,�míg�az�ok�ta�tás,�el�ső�sor�ban�a�fel�ső�-
ok�ta�tás�to�váb�bi�22�szá�za�lé�kot.�iz�ra�el�ben�vi�szont�for�dí�tott�a�kép,�az�ok�ta�tás�ban�–�fő�ként�az
alap-�és�kö�zép�fo�kú�ok�ta�tás�ban�–�el�éri�az�50�szá�za�lé�kot�a�fog�lal�koz�ta�tá�si rész�arány,�az�egész�-
ség�ügy�ben�pe�dig�a�27�szá�za�lé�kot.�A�jó�lé�ti�szol�gál�ta�tá�sok�hoz�kö�tő�dő�te�vé�keny�sé�gek�Auszt�-
rá�li�á�ban�is�do�mi�nán�sak,�de�itt�a�há�rom�te�rü�let�–�az�egész�ség�ügy,�az�ok�ta�tás�és�a�szo�ci�á�lis
el�lá�tás�–�egyen�súly�ban�van,�át�la�go�san�20%�kö�rül.�

A�vizs�gált�22�or�szág�nonprofit� szek�to�rá�ban�do�mi�nan�cia� szem�pont�já�ból�öt,� töb�bé-
ke�vés�bé�el�té�rő�szer�ke�zet�tí�pust�kü�lön�böz�tet�he�tünk�meg.

a) Az�ok�ta�tás�do�mi�nan�ci�á�ja
b) Az�egész�ség�ügy�do�mi�nan�ci�á�ja
c) A�szo�ci�á�lis�el�lá�tás�do�mi�nan�ci�á�ja
d) A�kul�tú�ra-rek�re�á�ció�do�mi�nan�ci�á�ja
e) Az�egyen�sú�lyi�mo�dell�(nincs�do�mi�nan�cia)

3.sz.�táb�la.�A�nonprofit�szek�to�rok�szer�ke�zet�tí�pu�sai�or�szá�gon�ként

For rás: Sa la mon – Anheier 1999
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A�DOMINÁNS�TERüLET�ALAPJÁN
MEGHATÁROZOTT�TÍPUS*

oktatás

Egészségügy

szociális�szolgáltatások

kultúra/rekreáció

Egyensúlyi

ORSZÁG

Argentína,�Belgium,�Brazília,�írország,�Mexikó,�izrael,�
peru,�Egyesült�királyság

usA,�Japán,�hollandia

Ausztria,�Franciaország,�németország,�spanyolország

cseh�köztársaság,�Magyarország,�románia,�szlovákia

Ausztrália,�kolumbia,�Finnország

*�A�fi�ze�tett�al�kal�ma�zot�tak�szá�ma�alap�ján�



A�3.sz.�táb�lá�zat�ban�rend�sze�re�zi,�hogy�mely�or�szág�ra�mely�ará�nyok�a�leg�jel�lem�zőb�bek.�Az
ok�ta�tá�si�do�mi�nan�cia�a�vizs�gált�22�or�szág�kö�zül�nyolc�ra�jel�lem�ző.�Bel�gi�um,�ír�or�szág,�Egye�sült
ki�rály�ság,�Ar�gen�tí�na,�Bra�zí�lia,�pe�ru,�Me�xi�kó�és�iz�ra�el�te�kin�te�té�ben,�mint�lát�ha�tó,�a�leg�ma�-
ga�sabb�a�fog�lal�koz�ta�tá�si�arány�az�ok�ta�tás�te�rü�le�tén,�az�al�kal�ma�zot�tak�át�la�go�san�48�szá�za�lé�ka
dol�go�zik�az�ok�ta�tás�ban.�Erő�tel�jes�a�ka�to�li�kus�egy�ház�je�len�lé�te�a�la�tin-ame�ri�kai�or�szá�gok�ban,
Bel�gi�um�ban� és� íror�szág�ban,� kü�lö�nö�sen� az� alap-� és� kö�zép�fo�kú� ok�ta�tás�ban.� iz�ra�el�ben
ha�son�ló�an�az�ok�ta�tás�nak�az�egy�ház�hoz�va�ló�vi�szony�ha�tá�roz�za�meg�az�ok�ta�tá�si�te�rü�le�ten�a
nonprofit�sze�rep�vál�la�lást.�Az�Egye�sült�ki�rály�ság�ban�a�már�be�mu�ta�tott�fel�ső�ok�ta�tá�si�sze�rep
az�in�dok.�Az�or�szá�gok�ter�mé�sze�te�sen�ab�ban�kü�lön�böz�nek,�hogy�mely�egyéb�te�rü�le�ten�erő�-
tel�jes�a�nonprofit�je�len�lét.

A�ko�ráb�bi�ak�ban�már�em�lí�tést�tet�tünk�a�töb�bi�mo�dell�ről,�új�ka�te�gó�ri�át�je�lent�vi�szont�az
„egyen�sú�lyi�mo�dell”,�ahol�egyet�len�te�vé�keny�sé�gi�cso�port�sem�emel�ke�dik�ki�je�len�tő�sen.�ide
tar�to�zik�Auszt�rá�lia,�ko�lum�bia�és�Finn�or�szág,�ahol�az�ok�ta�tás,�az�egész�ség�ügy�és�a�szo�ci�á�lis
el�lá�tás� tel�jes�nonprofit� fog�lal�koz�ta�tá�son�be�lü�li� rész�ará�nya�egyen�ként�nem�emel�ke�dik�26
szá�za�lék�fö�lé.

össze�fog�la�ló�an�el�mond�ha�tó�te�hát,�hogy�a�nonprofit�szek�tor�di�na�mi�ku�san�fej�lő�dik,�de
min�den�or�szág�ban�el�té�rő�ütem�ben,�a�he�lyi�kul�tu�rá�lis,�tör�té�nel�mi,�po�li�ti�kai�és�gaz�da�sá�gi�vi�-
szo�nyok�függ�vé�nyé�ben�a�tár�sa�dal�mi-gaz�da�sá�gi�igé�nyek�nek�meg�fe�le�lő�en.�„A�ci�vil�szer�ve�ze�tek
a�pol�gá�rok�szó�csö�vei,�be�szá�mol�tat�hat�ják�a�kor�má�nyo�kat,�te�le�pü�lé�se�ket�tá�mo�gat�hat�nak, ki�elé�gí�-
tet�len�szük�ség�le�tek�re�irá�nyít�hat�ják�a�fi�gyel�met�és�ál�ta�lá�nos�ság�ban�ja�vít�hat�ják�az�élet�mi�nő�sé�-
gét.�A�szek�tor�he�lyé�nek�a�vi�lág�szel�le�mi�tér�ké�pén�tör�té�nő�ki�je�lö�lé�se�ezért�rend�kí�vül�sür�ge�tő
fel�adat.”�(salamon-Anheier�1995:37).

4.5.�A�„glo�bá�lis�egye�sü�le�ti�for�ra�da�lom”

Johns�hopkins�össze�ha�son�lí�tó�elem�zés�har�ma�dik�sza�ka�sza�el�ső�sor�ban�Af�ri�ka,�a�kö�zel�-ke�let
és�dél-ázsia�15�or�szá�gá�ra�fó�ku�szált�és�a�13�új�or�szág�nonprofit�szek�to�rá�nak�le�írá�sa�mel�lett
össze�ha�son�lí�tó� elem�zé�sek� is� ké�szül�tek� a� ko�ráb�bi� ku�ta�tá�sok� ered�mé�nyei� és� a� har�ma�dik
sza�kasz� ered�mé�nyei� alap�ján.� így� a� fel�mé�rés� a� vi�lág�35�or�szá�gá�nak� ci�vil� tár�sa�dal�má�ról� és
nonprofit�szek�to�rá�ról�adott�át�fo�gó�ké�pet.�Az�or�szá�gok�ból�16�a�fej�lett�ipa�ri,�14��fej�lő�dő
or�szág,�5�pe�dig�kö�zép-�és�ke�let-eu�ró�pai�ál�lam.�A�ku�ta�tás�ered�mé�nye�it�fog�lal�ja�össze�Anheier,
glasius�és�kaldor�ál�tal�szer�kesz�tett�Glo bá lis ci vil tár sa da lom I-II (Anheier-glasius-kaldor
2002,�2004)�il�let�ve�a�sa�la�mon,�sokolowski�és�List�ál�tal�ké�szí�tett�ci�vil�tár�sa�da�lom�vi�lág�-
né�zet�ben�cím�mű�ta�nul�mány�(salamon-sokolowski-List�2003).

A�ku�ta�tás�egyik�alap�té�zi�se� sze�rint�a�ka�ri�ta�tív,�nem�kor�mány�za�ti� szer�ve�ze�tek�mű�kö�dé�se
nem�új�je�len�ség,�vi�szont�ezek�szá�ma�és�te�vé�keny�sé�gi�kö�re�ug�rás�sze�rű�en�meg�emel�ke�dett�az
el�múlt�évek�ben.�„A�szer�ve�zett�ma�gán�és�ön�kén�tes�te�vé�keny�ség�nagy�mér�té�kű�elő�re�tö�ré�se,�egy�-
faj�ta�iga�zi�’globális�egye�sü�le�ti�for�ra�da�lom’�lát�szik�ki�bon�ta�koz�ni�a�vi�lág�szin�te�min�den�tá�ján
–�Észak-Ame�ri�ka�fej�lett�or�szá�ga�i�ban,�nyu�gat-Eu�ró�pá�ban,�ázsi�á�ban,�kö�zép-ke�let�Eu�ró�pa-
szer�te,� il�le�tő�leg�a�fej�lő�dő�or�szá�gok�több�sé�gé�ben.�sőt,�a�ci�vil� tár�sa�da�lom�meg�erő�sö�dé�se�a
hu�sza�dik�szá�zad�má�so�dik�fe�lé�ben�és�a�hu�szon�egye�dik�szá�zad�el�ső�fe�lé�ben�olyan�je�len�tős
fej�le�mény�nek�bi�zo�nyul�hat,�mint� a�nem�zet�ál�lam�ki�ala�ku�lá�sa� volt� a� ti�zen�ki�len�ce�dik� szá�zad
má�so�dik� fe�lé�ben,� a� hu�sza�dik� szá�zad� elején.”(salamon-� sokolowski-List� 2003:9).� En�nek
ma�gya�rá�za�ta,�töb�bek�kö�zött,�hogy�egy�sze�rű�sö�dött�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�lét�re�ho�zá�sa,�ami
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se�gí�ti�az�ál�lam�pol�gá�ri�ak�ti�vi�tás�nö�ve�ke�dé�sét�is,�mi�köz�ben�a�tár�sa�dal�mi�prob�lé�mák�iránt�nyi�tott
em�be�re�ket�az�in�for�ma�ti�ka�könnyen�össze�hoz�hat�ja.�Ezen�fo�lya�ma�tok�mel�lett�nőtt�az�elé�ge�-
det�len�ség�mind�a�pi�a�ci,�mind�az�ál�la�mi�me�cha�niz�mu�sok�kal�szem�ben.�Az�össze�fog�la�ló�meg�ál�-
la�pí�tá�sok�sze�rint�az�ál�la�mi�szek�tort�az�a�vád�éri,�hogy�me�rev�bü�rok�ra�ti�kus�in�téz�mé�nye�ket�hoz
lét�re�és�egy�re�töb�bet�igé�nyel�a�nem�ze�ti�jö�ve�de�lem�ből,�míg�a�pi�a�ci�szek�tor a�sa�ját�ér�de�ke�it
he�lye�zi�csak�elő�tér�be,�mellyel�tár�sa�dal�mi�egyen�lőt�len�sé�ge�ket�ge�ne�rál.�Egy�re�több�köz�gaz�dász,
szo�ci�o�ló�gus�és�po�li�ti�kus�fo�gal�maz�ta�meg,�hogy�va�la�mi�fé�le�„kö�zép�utat”�kell�ke�res�ni�az�ál�lam�tól
és�a�pi�ac�tól�va�ló�ki�zá�ró�la�gos�füg�gés�fel�ol�dá�sá�ra�a�kö�zös�sé�gi�prob�lé�mák�meg�ol�dá�sa�ér�de�ké�ben.
Fon�tos�stra�té�gi�ai�part�ne�rek�en�nek�meg�va�ló�sí�tá�sá�ban�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek.�Anthony�giddens
sza�va�it� idéz�ve� „Az� ak�tív� ci�vil� tár�sa�da�lom� tá�mo�ga�tá�sa� a� har�ma�dik� út� po�li�ti�ká�já�nak
alapeleme”(giddens:�1998:78).�hi�szen�ki�sebb�mé�re�tük�és�szer�ve�ze�ti� fel�épí�té�sük�mi�att
ké�pe�sek�a�ha�té�kony�mű�kö�dés�re,�mi�köz�ben�az�egyé�ni,�ál�lam�pol�gá�ri�kez�de�mé�nye�zé�se�ket�a
kö�zös�ség�szol�gá�la�tá�ba�tud�ják�ál�lí�ta�ni.�A�ko�ráb�ban�be�mu�ta�tott�coleman�vagy�putnam�né�ze�tei
sze�rint�az�ilyen�nonprofit�szer�ve�ze�tek�ké�pe�sek�nagy�mér�ték�ben�hoz�zá�já�rul�ni�a�„tár�sa�dal�mi
tő�ke”�meg�te�rem�té�sé�hez,�az�az�a�bi�za�lom�és�köl�csö�nös�ség�kö�te�lé�ké�nek�ki�ala�ku�lá�sá�hoz,�mely
alap�ve�tő� fel�té�te�le� a� de�mok�rá�ci�á�nak� il�let�ve� a� gaz�da�sá�gi� nö�ve�ke�dés�nek.� (coleman� 1990,
putnam�1993,�salamon-sokolowski-List�2003).

A�ci�vil� szer�ve�ze�tek� szá�má�nak�nö�ve�ke�dé�sét� az� is�be�fo�lyá�sol�ta,�hogy�az�1960-as,�70-es
évek�től�kez�dő�dő�en�vi�lág�szer�te�nőtt�a�kép�zett�szak�em�be�rek�szá�ma,�ami�kü�lö�nö�sen�az�el�nyo�mó
po�li�ti�kai� re�zsi�mek�kel� szem�ben�se�gí�tet�ték�a� tár�sa�dal�mi� szer�ve�ze�tek�ala�pí�tá�sát.�A�kü�lön�bö�ző
kül�ső�sze�rep�lők�(egy�há�zak,�nyu�ga�ti�ka�ri�ta�tív�ala�pít�vá�nyok)�gyak�ran�a�szük�sé�ges�pénz�ügyi
vagy�hu�mán� erő�for�rás�ok� biz�to�sí�tá�sá�val� já�rul�tak�hoz�zá� a� ci�vil� tár�sa�da�lom�mű�kö�dé�sé�hez
(sa�la�mon�és�tsai�2003).

A�szek�tor�ál�ta�lá�nos�jel�lem�ző�it�–�az�újabb�ku�ta�tás�sze�rint�–��öt�pont�ban�le�het�össze�fog�-
lal�ni.

1.�A�35�or�szág�ra�vo�nat�koz�ta�tott�ku�ta�tás�leg�fon�to�sabb�ered�mé�nyei�is�mét�ar�ra�vi�lá�gí�ta�nak
rá,�hogy�a�nonprofit�szek�tor�fon�tos�gaz�da�sá�gi�té�nye�ző,�a�„vi lág he te dik leg na gyobb gaz da sá ga”.
(ha�a�35�or�szág�ci�vil�szek�to�ra�egyet�len�önál�ló�nem�zet�gaz�da�ság�len�ne.�

2.�Fon tos mun kál ta tó: a�vizs�gált�or�szá�gok��át�la�go�san�a�gaz�da�sá�gi�lag�ak�tív�né�pes�ség�4,4
szá�za�lé�kát� fog�lal�koz�tat�ják,� va�gyis�majd�nem�min�den� hu�sza�dik� ke�re�ső�ké�pes� sze�mélyt� non-
profit�szer�ve�zet�fog�lal�koz�tat�ja,�együt�te�sen�tíz�szer�több�em�bert�fog�lal�koz�tat�nak,�mint�ezen
or�szá�gok�kom�mu�ná�lis�szol�gál�ta�tó�ága�za�ta�és�tex�til�ipa�ra.

A�fi�ze�tett�al�kal�ma�zot�tak�és�ön�kén�tes�se�gí�tők�szá�ma�ön�ma�gá�ért�be�szé�lő�adat:�a�39,5
mil�lió�szá�mí�tott�fő�ál�lá�sú�fog�lal�koz�ta�tott�ból�kö�rül�be�lül�16,8�mil�lió,�az�az�43%�az�ön�kén�tes
se�gí�tő�és�22,7�mil�lió,�az�az�57%�a�fi�ze�tett�al�kal�ma�zott.�va�ló�ban�el�mond�ha�tó,�hogy�a
har�ma�dik�szek�tor�nagy�arány�ban�ké�pes�ön�kén�test�mo�bi�li�zál�ni.�ugyan�ak�kor�nagy�el�té�ré�-
sek� fi�gyel�he�tők�meg�az�or�szá�gok�kö�zött.� � pél�dá�ul� a� szek�tor� ál�tal� ál�tal� fog�lal�koz�ta�tot�tak
hol�lan�di�á�ban�a�gaz�da�sá�gi�lag�ak�tív�né�pes�ség�14%-át,�míg�Me�xi�kó�ban�mind�össze�0,4%-át
te�szi�ki.�A�ku�ta�tás�sze�rint�a�fej�lett�or�szá�gok�ban�a�ci�vil�szek�tor�re�la�tí�ve�na�gyobb,�ugyan�-
ak�kor�sok�fej�lő�dő�or�szág�ban�igen�erős�ha�gyo�má�nyai�van�nak�azok�nak�a�csa�lá�di,�ge�ne�rá�ci�ós
vagy�fa�lun�be�lü�li�kap�cso�lat�rend�sze�rek�nek,�ame�lyek�a�ci�vil�szer�ve�ze�te�ké�hez�ha�son�ló�se�gí�tő/
ka�ri�ta�tív�funk�ci�ó�kat�lát�nak�el.�El�té�rő,�hogy�az�egyes�or�szá�gok�mennyi�re�tá�masz�kod�nak
a� fi�ze�tett� al�kal�ma�zot�tak�ra,� il�let�ve� az� ön�kén�te�sek�re.� Az� ön�kén�tes� mun�ka� ki�hasz�ná�lá�sa
Egyip�tom�ban� a� leg�ala�cso�nyabb:� 10%-os� mu�ta�tó�val,� ugyan�ak�kor� své�dor�szág�ban� és
Tan�zá�ni�á�ban�75%-os�az�arány.�
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Meg�le�pő,� hogy� a� hu�mán�erő�for�rás� ka�pa�ci�tás� te�kin�te�té�ben� nin�cse�nek� szisz�te�ma�ti�kus
kü�lönb�sé�gek�a�fej�lett�és�a�fej�lő�dő�or�szá�gok�kö�zött.�Az�ön�kén�tes�se�gí�tők�szá�ma�is�ma�gas�azon
or�szá�gok�nagy�több�sé�gé�ben�is,�ahol�a�ci�vil�szek�tor�vi�szony�lag�sok�fi�ze�tett�mun�ka�vál�la�lót fog�lal�-
koz�tat.�ugyan�ak�kor�az�ala�csony�nonprofit� fog�lal�koz�ta�tás�sal� jel�le�mez�he�tő�or�szá�gok�dön�tő
több�sé�gé�ben�az�ön�kén�tes�mun�ka�erő�is�ki�sebb.�csak�há�rom�skan�di�náv�or�szág�ban�for�dult�elő,
hogy�a�ci�vil�szfé�rá�ban�fog�lal�koz�ta�tot�tak�ala�csony�szá�ma�el�le�né�re�ma�gas�volt�az�ön�kén�te�sek
ará�nya.

3.�A�har�ma�dik�meg�ál�la�pí�tás�az,�hogy�a�ci�vil�szek�tor�funk�ci�ó�ja�több�mint�pusz�ta�szol�gál�-
ta�tó�te�vé�keny�ség.�

A�sa�la�mon,�sokolowski,�List�szer�ző�hár�mas�ál�tal�írt�össze�fog�la�ló�ta�nul�mány�a�nonprofit
szek�tor�négy�sze�re�pét�ha�tá�roz�za�meg:�a hu mán szol gál ta tá so kat, a kép vi se le ti sze re pet, az
ér ték ki fe je ző funk ci ót és a kö zös ség épí tés szem�pont�ja�it.

A�szek�to�ron�be�lül�túl�súly�ban�van�nak�a�szol�gál�ta�tó�funk�ci�ók.�ha�a�hit�élet�re�vo�nat�ko�zó
ada�to�kat�nem�vesszük�fi�gye�lem�be�ak�kor�azt�ta�lál�juk,�hogy�a�szek�to�ron�be�lül�a�mun�ka�erő
több�mint�60%-a� az� el�ső�sor�ban� szol�gál�ta�tó� funk�ci�ó�kat� el�lá�tó� szer�ve�ze�tek�ben�dol�go�zik.
Do mi náns szol gál ta tó funk ció az ok ta tás és a szo ci á lis el lá tás. A�nonprofit� szek�tor
szol�gál�ta�tó�te�vé�keny�sé�gei�kö�zül�az�ok�ta�tás�és�a�szo�ci�á�lis�el�lá�tás�a�do�mi�náns�–�a�fi�ze�tett�és
ön�kén�tes�mun�ka�erő�több�mint�40�%-a�eze�ken�a�te�rü�le�te�ken�dol�go�zik.�ki�emel�he�tő,�hogy�a
ci�vil� szer�ve�ze�tek� több�nyi�re�ki�elé�gí�tet�len�ke�res�le�tet� cé�loz�nak�meg,� in�no�va�tí�vak,� jó�mi�nő�sé�get
kép�vi�sel�nek és�leg�in�kább�a�rá�szo�ru�ló�kat�szol�gál�ják.�de�más�szol�gál�ta�tá�si�te�rü�le�te�ken�pl.�a
la�kás�ügy,�gaz�da�ság�fej�lesz�tés�te�rén�is�erő�tel�jes�a�je�len�lét�ük.

Fon�tos�a�szek�tor�kép vi se le ti sze�re�pe�is,�az�olyan�ér�té�kek,�mint�pl.�az�alap�ve�tő�em�be�ri�jo�gok
vé�del�me,�vagy�kör�nye�zet�vé�del�mi,�et�ni�kai,�kö�zös�sé�gi�ér�dek�kör�be�tar�to�zó�kér�dé�sek�meg�fo�gal�-
ma�zá�sa�és�nyil�vá�nos�ság�ra�ho�zá�sa.�nél�kü�löz�he�tet�len�és�ha�gyo�má�nyos�funk�ció�ez,�hi�szen�a�ci�vil
tár�sa�dal�mi�moz�gal�mak�le�he�tő�vé�te�szik,�hogy�azok�a�tár�sa�dal�mi�cso�por�tok,�ame�lye�ket va�la�mi�-
lyen�sé�re�lem�ért,�ügyü�ket�má�sok�előtt�is�meg�fo�gal�maz�has�sák,�tá�mo�ga�tó�kat�gyűjt�ve�a�cél�nak,
vagy�po�li�ti�kai�dön�té�sek�és�a�po�li�ti�kai�gya�kor�lat�be�fo�lyá�so�lá�sát�kí�ván�ják�el�ér�ni�kul�tu�rá�lis,
val�lá�si,� szak�mai� vagy� gya�kor�la�ti� ér�té�kek� és� ér�de�kek� kép�vi�se�le�té�ben.� szá�mos� kul�tu�rá�lis,
sza�bad�idős,�hit�éle�ti� szer�ve�zet,� szak�mai�egye�sü�let,�ér�dek�kép�vi�se�let�és�kö�zös�sé�gi� szer�ve�ző�dés
tar�to�zik�eb�be�a�cso�port�ba,�s�itt�kü�lö�nö�sen�nagy�az�ön�kén�te�sek�ará�nya.�át�la�go�san majd�nem�min�-
den�har�ma�dik�dol�go�zó�kép�vi�se�le�ti�funk�ci�ó�kat�el�lá�tó�szer�ve�ze�tek�hez�kö�tő�dik,�ezen�be�lül
kü�lö�nö�sen�a�sza�bad�idő�és�kul�tú�ra,�il�let�ve�a�szak�mai�kép�vi�se�le�tek�te�rü�le�tén.

A�po�li�ti�kai�be�fo�lyá�so�lá�son�túl�egy�tá�gabb�ér ték ki fe je ző funk ci ót is�el�lát�a�szek�tor:�mű�vé�szi,
val�lá�si,�kul�tu�rá�lis,�et�ni�kai,�szo�ci�á�lis,�sza�bad�idős�at�ti�tű�dök�és�as�pi�rá�ci�ók�köz�ve�tí�té�sét�cé�loz�zák
meg� pl.� szín�há�zi� tár�su�la�tok,� ze�ne�kar�ok,� sport�egye�sü�le�tek,� val�lá�si� kö�zös�sé�gek,� ön�se�gí�tő
cso�por�tok,�ol�va�só�kö�rök�vál�lal�ják�fel�e�sze�re�pet,�ez�ál�tal�gaz�da�gít�va�vagy�ép�pen�meg�te�remt�ve�a
tár�sa�dal�mi�és�kul�tu�rá�lis�sok�szí�nű�sé�get.

A�ne�gye�dik�funk�ció�a�kö zös ség épí tés.�Je�len�tős�sze�re�pet�töl�te�nek�be�az�ún.�„szo�ci�á�lis
tő�ke”� meg�te�rem�té�sé�ben.� olyan� bi�zal�mi� és� köl�csö�nös�sé�gi� kö�te�lé�ke�ket� hoz�nak� lét�re,
ame�lyek�a�de�mok�ra�ti�kus�po�li�ti�ka�és�a�pi�ac�gaz�da�ság�ha�té�kony�mű�kö�dé�se�szem�pont�já�ból�is
nél�kü�löz�he�tet�le�nek.�„Az�egye�sü�le�tek�mun�ká�já�ban�va�ló�rész�vé�tel�so�rán�az�egyé�nek�kö�zös�-
sé�gek�be�szer�ve�ződ�nek,�és�el�sa�já�tít�ják�azo�kat�az�együtt�mű�kö�dé�si�nor�má�kat,�ame�lyek�az�tán�a
po�li�ti�kai�és�gaz�da�sá�gi�élet�be�is�át�vi�he�tők.”�(i.m.�2003:16)

Az�ön�kén�te�sek�és�a� fi�ze�tett�al�kal�ma�zot�tak�sze�re�pe�és�sú�lya�az�egyes�or�szá�gok�ban
lé�nye�ge�sen�kü�lön�bö�zik,�a�fej�lett�or�szá�gok�ban�a�fi�ze�tett�al�kal�ma�zot�tak�in�kább�a�szol�gál�ta�tó
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funk�ci�ó�kat�lát�ják�el,�míg�az�ön�kén�te�sek�fő�leg�a�kép�vi�se�le�ti�funk�ci�ók�ra�kon�cent�rál�nak.�Ez�zel
szem�ben� a� fej�lő�dő� és� át�ala�ku�ló�ban� lé�vő� or�szá�gok�ban� az� ön�kén�te�sek� te�vé�keny�sé�gé�nek
leg�na�gyobb�ré�sze�a�szol�gál�ta�tó�funk�ci�ók�ra�irá�nyul.�A�kü�lönb�ség�nek�va�ló�szí�nű�leg�az�az�oka,
hogy�a� fej�lett�or�szá�gok�ban�már�ál�ta�lá�nos�sá�vált�a�har�ma�dik�szek�tor�ál�la�mi� tá�mo�ga�tá�sa.
ha�son�ló�mér�té�kű�kor�mány�za�ti�fi�nan�szí�ro�zás�hi�á�nyá�ban�a�fej�lő�dő�vi�lág�ci�vil�szek�to�ra�i�ban�a
szol�gál�ta�tó�funk�ci�ó�kat�is�az�ön�kén�te�sek�nek�kell�el�lát�ni�uk.

A�ko�ráb�bi�pro�jek�tek�hez�ké�pest�új�ered�mény,�hogy�a�fej�lesz�té�si�cé�lú�nonprofit�szer�ve�ze�tek
sok�kal�több�mun�ka�erőt�von�za�nak�a�fej�lő�dő�(11%),�mint�a�fej�lett�or�szá�gok�ban�(5%),�ez
kü�lö�nö�sen� je�len�tős�Af�ri�ká�ban,� ahol� el�éri� a�24%-ot.�Ezt�ki�kell� emel�nünk,�mert� ezen
szer�ve�ze�tek�tö�rek�vé�sei�a�ké�pes�ség-�és�kész�ség�fej�lesz�tés�re,�az�az�ok�ta�tá�si�te�vé�keny�ség�re�vagy
a�fenn�tart�ha�tó�fej�lő�dés�el�in�dí�tá�sá�ra�irá�nyul�nak,�s�ez�meg�kü�lön�böz�te�ti�őket�a�más�hol�do�mi�-
náns�szo�ci�á�lis�jel�le�gű�szol�gál�ta�tó�szer�ve�ze�tek�től.�

nem� ér�vé�nye�sül� a� szol�gál�ta�tó� do�mi�nan�cia� a� skan�di�náv� és� a� kö�zép-ke�let-eu�ró�pai
or�szá�gok�ban�sem,�a�vizs�gált�Finn�or�szág,�nor�vé�gia,�svéd�or�szág�il�let�ve�cseh�köz�tár�sa�ság,
Ma�gyar�or�szág,� szlo�vá�kia� és� Len�gyel�or�szág� ese�té�ben� a� kép�vi�se�le�ti� te�vé�keny�sé�ge�ket� vég�ző
szer�ve�ze�tek� fog�lal�koz�tat�ják�a�ci�vil� szek�tor�hoz�kö�tő�dő�mun�ka�erő�na�gyobb�há�nya�dát.�Ez
leg�in�kább�az�zal�ma�gya�ráz�ha�tó,�hogy�az�ál�lam�mind�két�ré�gi�ó�ban�do�mi�náns�po�zí�ci�ót�tölt�be
a� jó�lé�ti� szol�gál�ta�tá�sok� fi�nan�szí�ro�zá�sá�ban�és� elő�ál�lí�tá�sá�ban,� így� a�nonprofit� szer�ve�ze�tek
ke�ve�sebb�szol�gál�ta�tást�tud�nak�át�ven�ni.�A�volt�szo�ci�a�lis�ta�or�szá�gok�ban�tel�jes�mér�ték�ben�ál�la�mi
fel�adat�volt�a�szo�ci�á�lis�szol�gál�ta�tá�sok�biz�to�sí�tá�sa,�ugyan�ak�kor,�mint�ar�ra�már�utal�tunk�kor�lá�to�-
zot�tan�ugyan,�de�bi�zo�nyos�szak�mai�és�sport�szer�ve�ze�tek�mű�kö�dé�sét�nem�til�tot�ták,�me�lyek
az�tán�to�vább�él�tek�a�rend�szer�vál�tást�kö�ve�tő�en�is.

Más�okok�kal�ma�gya�ráz�ha�tó�a�skan�di�náv�or�szá�gok�kép�vi�se�le�ti�funk�ci�ó�já�nak�erő�tel�jes
je�len�lé�te.� Eb�ben� a� tér�ség�ben�már� a� ti�zen�ki�len�ce�dik� szá�zad� vé�gé�re� ki�ala�kul�tak� az� alul�ról
szer�ve�ző�dő�mun�kás-�és�tár�sa�dal�mi�szer�ve�ze�tek�és�az�ál�ta�luk�ve�ze�tett�moz�gal�mak,�me�lyek�a
XX.�szá�zad�ban�kikényszerítették�az�ál�lam�tól�a�jó�lé�ti�prog�ra�mok�be�in�dí�tá�sát.�Ez�a�szol�gál�ta�tá�si szfé�rá�ban
csök�ken�tet�te�ugyan�az�ak�tív�tár�sa�dal�mi�rész�vé�telt,�ami�vi�szont�ki�tel�je�se�dett�az�ér�dek�kép�-
vi�se�let,�va�la�mint�a�sza�bad�idős�és�kul�tu�rá�lis� te�vé�keny�sé�ge�ken�be�lül.�A�hopkins�pro�jekt
ku�ta�tói�azon�ban�meg�jegy�zik,�hogy�a�kö�zép-�és�ke�let-eu�ró�pai�or�szá�gok�ban�a�„szov�jet-
tí�pu�sú� re�zsi�mek� bu�ká�sa� után� majd�nem� egy� év�ti�zed�del� is� meg�le�he�tő�sen� ki�csi”,� ez�zel
szem�ben�skan�di�ná�vi�á�ban�vi�szony�lag�nagy�a�nonprofit�szek�tor.�

4.�Amel�lett,�hogy�a�szek�tor�gaz�da�sá�gi�ere�je�nőtt,�fon�tos,�mint�mun�kál�ta�tó�és�je�len�tős,�mint
szol�gál�ta�tó,�meg�ál�la�pít�ha�tó,�hogy�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek�–�a�fi�nan�szí�ro�zás�te�kin�te�té�ben�kü�lö�nö�sen –
nem he lyet te sí tik a kor mány za ti szek tort. A�35�or�szág�ra�ki�ter�je�dő�adat�gyűj�tés�ar�ra�a�meg�le�pő
ered�mény�re�ve�ze�tett,�hogy�a�ma�gán�ado�má�nyok�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek�be�vé�tel�én�ek az�ál�ta�lá�ban�fel�té�-
te�le�zett�nél�jó�val�ki�sebb�ré�szét�te�szik�ki�és�–�a�szol�gál�ta�tó�sze�rep�ből�adó�dó�an – a mű kö dés leg fon -
to sabb for rá sát a sa ját be vé te lek je len tik.�Az�az�a�vizs�gált�or�szá�gok�több�mint�fe�le�a�szol�gál�-
ta�tá�sa�i�kért�fel�szá�mí�tott�dí�jak�ból,�a�tag�dí�jak�ból,�va�la�mint�pénz�be�fek�te�té�sek�hez�és�a�vál�lal�ko�zá�-
si�te�vé�keny�ség�hez�kap�cso�ló�dó�nak.�Je len tő sek az ál la mi tá mo ga tá sok, a�má�so�dik�leg�fon�to�sabb
be�vé�telt�je�len�tik.�vi�lág�mé�ret�ben�az�összes�be�vé�tel�nek�át�la�go�san�35%-a�szár�ma�zik�ál�la�mi�for�rá�-
sok�ból� (tá�mo�ga�tá�sok,� szer�ző�dés� alap�ján� fo�lyó�sí�tott� össze�gek,� vagy� kor�mány�hi�va�tal�ok,� il�let�ve
kvá�zi-nem�kor�mány�za�ti�szer�ve�ze�tek�ál�tal�fi�ze�tett�vissza�té�rí�té�sek,�pl.�tár�sa�da�lom-�és�egész�ség�biz�-
to�sí�tá�si�ala�pok).�A ma gán ado má nyo zás sze re pe ugyan ak kor ki sebb a�fel�té�te�le�zett�nél.�Az
egyé�nek�től,� ala�pít�vá�nyok�tól� és� gaz�da�sá�gi� vál�lal�ko�zá�sok�tól� ka�pott� ado�má�nyok� az� összes
be�vé�tel�nek�ke�ve�sebb�mint�12%-át�te�szik�ki.�
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A sa ját be vé tel do mi nan ci á ja a�leg�több�te�vé�keny�sé�gi�te�rü�le�ten�ér�vé�nye�sül,�nyolc�te�rü�-
le�ten�a�sa�ját�be�vé�tel�a�leg�fon�to�sabb�for�rás�–��ide�tar�to�zik�az�ok�ta�tás�is.�A�12�te�vé�keny�sé�gi
te�rü�let�kö�zül�hat�(szak�mai�és�gaz�da�sá�gi�ér�dek�kép�vi�se�let,�kul�tú�ra�és�sza�bad�idő, te�le�pü�lés-�és
gaz�da�ság�fej�lesz�tés,�több�cé�lú�ado�mány�osz�tás,�ok�ta�tás�és�egyéb)�ese�té�ben�a�sa�ját�be�vé�te�lek
ará�nya�meg�ha�lad�ja�az�50%-ot.�Az�ok�ta�tá�si�szer�ve�ze�tek�jö�ve�del�me�jó�részt a�tan�dí�jak�ból,�míg
a�jog-�és�kör�nye�zet�vé�del�mi�egye�sü�le�tek�be�vé�te�le�ál�ta�lá�ban�a�tag�dí�jak�ból szár�ma�zik.�

Az�egész�ség�ügy�és�a�szo�ci�á�lis�el�lá�tás�te�rü�le�tén�az�ál�lam�a�leg�főbb�tá�mo�ga�tó,�a�ma�gán�ado�-
má�nyok�csak�két�te�rü�let�fi�nan�szí�ro�zá�sá�ban�meg�ha�tá�roz:�a�nem�zet�kö�zi�se�gít�ség�nyúj�tás�és�a
val�lá�si�te�vé�keny�sé�gek�te�rén.

Ter�mé�sze�te�sen�eb�ben�a�te�kin�tet�ben�is�na�gyok�a�kü�lönb�sé�gek�az�or�szá�gok�kö�zött.�A
sa�ját� be�vé�te�lek�do�mi�nan�ci�á�ja� jel�lem�zi� a� (35-ből)� rész�le�te�sen� vizs�gált� 32�or�szág� kö�zül
22-nek�a�nonprofit�szek�to�rát.�Ér�de�kes,�hogy�a�díj-�és�vál�lal�ko�zá�si�be�vé�te�lek�ará�nya�a
Fü�löp-szi�ge�tek,�Me�xi�kó,�ke�nya,�Bra�zí�lia,�Ar�gen�tí�na,�ko�lum�bia�és�pe�ru�ese�té�ben�a�leg�ma�ga�sabb.
Az� ál�la�mi� tá�mo�ga�tá�sok� do�mi�nan�ci�á�ja� jel�lem�ző� skan�di�náv� ál�la�mok�ban,� íror�szág�ban,
Bel�gi�um�ban,�né�me�tor�szág�ban,�hol�lan�di�á�ban,�Fran�ci�a�or�szág�ban,�Auszt�ri�á�ban,� az�Egye�sült
ki�rály�ság�ban�és�iz�ra�el�ben�is.

Az�ada�tok�ar�ra�utal�nak,�hogy�a�kor�mány�zat�ma�ga�tar�tá�sa�fon�tos�té�nye�ző�je�le�het�a�ci�vil
szer�ve�ze�tek�fej�lő�dé�sé�nek�és�nö�ve�ke�dé�sé�nek.

5.�Az�ötö�dik�ész�re�vé�tel�a�re�gi�o�ná�lis�sa�já�tos�sá�gok�ra�ter�jed�ki,�hi�szen�jól�ér�zé�kel�he�tő,�hogy
a�ci�vil�szek�tor�mé�re�te,�fel�épí�té�se,�sze�re�pe�és�fi�nan�szí�ro�zá�sa�or�szá�gon�ként�erő�sen�kü�lön�bö�zik.
A�ku�ta�tás�a�ko�ráb�bi�ak�hoz�ké�pest�ab�ban�új,�hogy�a�nyu�gat�eu�ró�pai�or�szá�gok�mel�lett�be�mu�-
tat�ja�a�fej�lett�ázsi�ai�or�szá�gok�mo�dell�jét�(Ja�pán�és�dél-ko�rea),�a�fej�lő�dő�és�át�ala�ku�ló�ban
or�szá�gok�jel�lem�ző�it�(Af�ri�ka,�dél-ázsia,�kö�zel�-ke�let,�La�tin-Ame�ri�ka),�ide�so�rol�va�a�ke�let-
eu�ró�pai�or�szá�go�kat�is.

össze�fog�lal�va� a� fel�mé�ré�sek� ered�mé�nye�it� meg�ál�la�pít�hat�juk,� hogy� a� civil-nonprofit
szek�tor�fon�tos�szo�ci�á�lis�és�gaz�da�sá�gi�erőt�kép�vi�sel�a�vi�lág�or�szá�ga�i�ban,�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek
min�de�nütt�je�len�van�nak.�ugyan�ak�kor�lé�nye�ges�el�té�ré�sek�van�nak�or�szá�gon�ként�a�szek�tor
mé�re�te,�össze�té�te�le,�be�vé�te�lei�te�kin�te�té�ben,�me�lyek�az�adott�ré�gió,�adott�or�szág�kul�tú�rá�ját,
ha�gyo�má�nya�it�és�po�li�ti�kai�tör�té�ne�tét�tük�rö�zik.�A�sok�ki�hí�vás�el�le�né�re�a�ci�vil�szek�tor�az
egyik� leg�fon�to�sabb� glo�bá�lis� erő,� vizs�gá�la�ta,� még� in�kább� fi�gye�lem�be� vé�te�le,� te�hát
szük�ség�sze�rű.

4.6.�A�ma�gyar�or�szá�gi�nonprofit�szek�tor�ál�ta�lá�nos�sta�tisz�ti�kai�mu�ta�tói

A�fel�nőtt�kép�zé�si�nonprofit�szer�ve�ze�tek�tár�gya�lá�sa�kor�nél�kü�löz�he�tet�len�nek�tart�juk,�hogy�a
szek�tor�egé�szé�ről�is�ké�pet�ad�junk,�még�ha�ez�nem�is�a�szo�ro�san�vett�vizs�gá�la�tunk�tár�gya.�A
ci�vil�tár�sa�da�lom�új�já�szü�le�té�se�és�a�fel�nőtt�kép�zés�de�mok�ra�ti�ku�sab�bá�vá�lá�sa�egy�szer�re�zaj�lott
Ma�gya�ror�szá�gon.�A�ki�lenc�ve�nes�évek�óta�tör�tént�po�li�ti�kai,�gaz�da�sá�gi�és�tár�sa�dal�mi�vál�to�zá�-
sok�kal,�az�Eu�ró�pai�uni�ó�hoz�csat�la�ko�zás�sal�ki�tá�gult�a�civil-nonprofit�szer�ve�ze�tek�ha�tó�kö�re.
Fo�lya�ma�tos�erő�sö�dést�je�len�tett�a�szek�tor�éle�té�ben�a�lét�re�ho�zás,�a�mű�kö�dés�és�a�fi�nan�szí�ro�zás
jo�gi�stá�tu�szá�nak�fo�ko�za�tos�ren�de�zé�se,�így�pél�dá�ul�a�már�em�lí�tett�sza�bá�lyo�zá�si�fo�lya�mat�ban�az
1989.�évi�egye�sü�lé�si� tör�vény,�az�1996.�évi�ún.�1%-os� tör�vény,�az�1997.�évi� tör�vény�a
köz�hasz�nú� szer�ve�ze�tek�ről,� a� 2003.� évi� tör�vény� a� nem�ze�ti� ci�vil� Alap�prog�ram�ról� vagy�
a�2005.�évi�tör�vény�az�ön�kén�tes�ség�ről.�
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2011-ben�vál�to�zás�előtt�áll�a�szek�tor,�új�tör�vény,�át�ala�ku�ló�sza�bá�lyo�zás�vár�ha�tó,�mely
egy�szer�re�je�lent�le�he�tő�sé�ge�ket�és�kor�lá�to�kat�a�szer�ve�ze�tek�szá�má�ra.

4.6.1. A sta tisz ti kai is mér vek
E�fe�je�zet�ben�a�ha�zai�nonprofit�szek�tor�leg�főbb�sta�tisz�ti�kai�jel�lem�ző�it�fog�lal�juk�össze,�an�nak
tu�da�tá�ban,�hogy�bár�a�szek�tor�nem�ne�vez�he�tő�ho�mo�gén�nek,�a�leg�főbb�sta�tisz�ti�kai�mu�ta�tók
még�is�ér�zé�kel�te�tik�a�te�rü�let�tár�sa�dal�mi�és�gaz�da�sá�gi�sú�lyát.�sebestény�ist�ván�táb�lá�zat�ba�gyűj�-
töt�te�a�szek�tor�elem�zé�sé�hez�hasz�nált�főbb�sta�tisz�ti�kai�is�mér�ve�ket�(5.�sz.�táb�la),�de�köz�ben
ar�ra�hív�ta�fel�a�fi�gyel�met,�hogy�bár�mely,�az�egész�szek�tor�ra�vo�nat�koz�ta�tott�meg�ál�la�pí�tás
ér�vé�nyes�sé�ge�csu�pán�vi�szony�la�gos�(sebestény�2003).

4.�táb�la.�A�nonprofit�szek�tor�elem�zé�sé�hez�hasz�nált�főbb�for�má�lis�sta�tisz�ti�kai�is�mér�vek

For rás: Sebestény Ist ván 2003

A�köz�pon�ti�sta�tisz�ti�kai�hi�va�tal�a�ki�lenc�ve�nes�évek�ele�jé�től�vé�gez�adat�fel�vé�telt�a�nonprofit
szak�te�rü�let�ről.�Az�aláb�bi�ak�ban�a�2009.�évi�ada�tok�(2011)�és�a�sta�tisz�ti�kai�Tü�kör�ben�(2010)
köz�re�a�dott�gra�fi�kái�alap�ján�ál�lí�tot�tuk�össze�a�jel�lem�ző�ket.�
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Jogi�ForMA

Alapítványok
– (magán)
alapítvány

– közalapítvány
Társas�nonprofit
szervezetek

– egyesület
– köztestület
– szakszervezet
– szakmai,
munkáltatói
érdekképviselet

– közhasznú�
társaság

– nonprofit
intézmény

– politikai�párt,
– egyház,
– önkéntes�biz-
tosítópénztár)

TEvÉkEnysÉg

– kultúra
– vallás
– sport
– szabadidő,
– hobbi
– oktatás
– kutatás
– egészségügy
– szociális�ellátás
– polgárvédelem,
tűzoltás

– környezet�védelem
– településfejlesztés
– gazdaságfejlesztés
– jogvédelem-�közbiz-
tonság�védelme

– többcélú
adományosztás,
nonprofit�
szövetségek

– nemzetközi�
kapcsolatok

– szakmai,�gazdasági
érdekképviselet

– politika

hATókör

– egy�intézmény
támogatása,
konkrét�cél
elérése

– kisebb�lakó-,
munkahelyi
körzet

– egy�település-
több�település

– egy�megye
– több�megye
– régió
–Magyarország
– több�ország,
nemzetközi

TELEpüLÉsTípus

– főváros
–megyeszékhely
– egyéb�város
– község

BEvÉTELnAgyság

– 50�ezer�Ft�alatt
– 50�ezer
– 500�ezer�Ft
– 500�ezer
– 5�millió�Ft�
– 5�millió�(–50�
millió�Ft

– 50�millió)�Ft
felett



4.6.2. A ha zai szek tor fej lő dé se
A�szek�tor�fej�lő�dé�sét�mu�tat�ja�a�há�rom�leg�fon�to�sabb�mu�ta�tó�nö�ve�ke�dé�se:�a�szer�ve�ze�tek�szá�ma,
mely� kis� meg�tor�pa�nás�sal,� de� nö�ve�ke�dett,� a� be�vé�te�lek� nagy�sá�ga,� mely�nek� re�ál�ér�té�ke
emel�ke�dett,�és�a�fog�lal�koz�ta�tot�tak�szá�ma,�mely�fo�lya�ma�tos�nö�ve�ke�dést�mu�tat�a�ki�lenc�ve�nes
évek�től�nap�ja�in�kig.�

A�szer�ve�ze�tek�szá�ma�lé�nye�gé�ben�fo�lya�ma�to�san�nö�ve�ke�dett,�ha�son�ló�kép�pen�a�szek�tor
be�vé�te�le�i�nek�nagy�sá�ga, azok�re�ál�ér�té�ke�és�a�fog�lal�koz�ta�tot�tak�szá�ma�egyen�le�te�sen�és�gyors
ütem�ben�nőtt.�A�szek�tor�gaz�da�sá�gi�je�len�tő�sé�gét�tük�rö�zi,�hogy�nonprofit�szer�ve�ze�tek�2009-ben
már�több�mint�há�rom�szor�annyi�mun�ka�vál�la�lót�al�kal�maz�tak,�mint�1993-ban.

4.�áb�ra.�A�nonprofit�szek�tor fej�lő�dé�se�(az�1993.�évi�szá�za�lé�ká�ban)

For rás: KSH 2010

4.6.3. A szer ve ze tek szá ma, jo gi for má ja és te vé keny sé ge
2009-ben�a�66�ez�ret�is�meg�ha�lad�ta�a�be�jegy�zett�nonprofit�szer�ve�ze�tek�szá�ma�ha�zánk�ban.
A�be�jegy�zett� szer�ve�ze�tek�ki�csi�vel� több,�mint�egy�har�ma�da� (23,�6�ezer)�ala�pít�vány,�ke�ve�-
sebb,�mint�két�har�ma�da�(42,4�ezer)�tár�sas�nonprofit�for�má�ban�mű�kö�dött,�te�hát�to�vább�ra
is�az�ala�pít�vá�nyi�és�az�egye�sü�le�ti,�te�hát�a�klasszi�kus�for�ma�volt�a�leg�jel�lem�zőbb.�Az�el�múlt
évek�ten�den�ci�á�i�nak�meg�fe�le�lő�en�az�ala�pít�vá�nyok�több�mint�60�szá�za�lé�ka�há�rom�te�vé�keny�-
sé�gi�te�rü�let�hez:�az�ok�ta�tás�hoz�(32%),�a�szo�ci�á�lis�el�lá�tás�hoz�(16%),�és�a�kul�tú�rá�hoz�(14%)
köt�he�tő. 2009-ben�az�egye�sü�le�tek,�a�tár�sas�nonprofit�szer�ve�ze�tek�kö�ré�ben�to�vább�ra�is�a
sza�bad�idős�(26%)�és�a�sport�egye�sü�le�tek�(16%),�va�la�mint�a�kul�tu�rá�lis�szer�ve�ze�tek�(11%)
ará�nya�a�leg�na�gyobb.�

Az�el�múlt�évek�ben�erő�sö�dött�a�nonprofit�szek�tor�szol�gál�ta�tói�sze�re�pe,�ez�zel�össz�hang�ban
ja�vul�tak�gaz�dál�ko�dá�si�mu�ta�tói�is.�Fon�tos�meg�je�gyez�ni,�hogy�je�len�tős�el�té�ré�sek�je�len�nek�meg
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a�kü�lön�bö�ző�te�vé�keny�ség�cso�por�to�kon�be�lül�a�be�vé�te�lek�és�a�szer�ve�zet�szám�te�kin�te�té�ben,�így
pél�dá�ul�a�sport-�és�sza�bad�idős�szer�ve�ze�tek�a�sú�lyuk�nál�sok�kal�ki�sebb�arány�ban�ré�sze�sed�nek
a�for�rá�sok�ból,�a�gaz�da�ság�fej�lesz�tés�te�rü�le�tén�mű�kö�dő�szer�ve�ze�tek�pénz�ügyi�hely�ze�te�vi�szont
az�át�lag�nál�sok�kal�ked�ve�zőbb.

5.�sz.�áb�ra.�A�nonprofit�szer�ve�ze�tek�és�összes�be�vé�tel�ük�meg�osz�lá�sa�te�vé�keny�ség�cso�por�tok�sze�rint,
2009

For rás: KSH 2010
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4.6.4. A szer ve ze tek be vé te le és a te rü le ti meg osz lá sa
2009-ben�a�szer�ve�ze�tek�a�be�vé�te�le�i�nek�össze�ge�meg�ha�lad�ta�az�1114�mil�li�árd�fo�rin�tot�(ami
a�2000.�évi�495�mil�li�árd�fo�rint�hoz�ké�pest�fo�lyó�áron�több�mint�125�szá�za�lék�kal�nőtt.).�A
nonprofit� szer�ve�ze�tek� kö�zel� 90� szá�za�lé�ká�nak� volt� jel�lem�ző� a� pénz�for�ga�lom,� 7�%� nem
foly�ta�tott�pénz�ügyi�te�vé�keny�sé�get,�sem�be�vé�tel�ük,�sem�pe�dig�ki�adá�suk�nem�volt.�

A�te�rü�le�ti�meg�osz�lás�te�kin�te�té�ben�arány�ta�lan�sá�gok�je�len�nek�meg,�a�be�vé�te�lek�te�rü�le�ti
el�osz�lá�sa�a�fő�vá�ros�ra�kon�cent�rá�ló�dik,�jó�val�több�mint�a�szer�ve�ze�tek�fe�le�bu�da�pes�ti�(ugyan�-
ak�kor�a�ko�ráb�bi�évek�hez�ké�pest�az�egyen�lőt�len�sé�gek�mér�sék�lő�dé�se�ész�lel�he�tő).�

A�kü�lön�bö�ző�mé�re�tű�te�le�pü�lé�se�ken�mű�kö�dő�nonprofit�szer�ve�ze�tek�el�té�rő�fog�lal�koz�ta�tá�si
le�he�tő�sé�ge�ket�kí�nál�nak.�A�nagy�vá�ros�ok� (fő�leg�Bu�da�pest)� cent�rá�lis� sze�re�pé�vel,�ma�gas
la�kos�ság�szá�má�val,� a� po�ten�ci�á�lis� for�rá�sok� kö�zel�sé�gé�vel� ma�gya�ráz�ha�tó,� hogy� leg�na�gyobb
arány�ban� a� fő�vá�ros�ban� és� a�me�gye�szék�he�lye�ken� ta�lál�ha�tó� a� szer�ve�ze�tek�nagy� szá�za�lé�ka.
szá�mos�er�nyő�szer�ve�zet,�ér�dek�kép�vi�se�le�ti�szö�vet�ség,�nem�zet�kö�zi�szer�ve�zet�Bu�da�pest�re�és�a
nagy�vá�ros�ok�ba�he�lye�zi�szék�hely�ét.�

6.�sz.�áb�ra�A�nonprofit�szer�ve�tek�be�vé�te�le�i�nek�meg�osz�lá�sa�for�rá�sok�szerint,�2009

For rás: KSH 2010

2009-ben�a�tel�jes�szek�tor�be�vé�te�le�i�nek�44�szá�za�lé�ka�szár�ma�zott�ál�la�mi�vagy�ön�kor�mány�za�ti
költ�ség�ve�tés�ből,�28�%át�a�sa�ját�be�vé�te�lek�tet�ték�ki,�17%-át�a�szer�ve�ze�tek�gaz�dál�ko�dá�sa�és
csu�pán�13�%�volt�a�ma�gán�tá�mo�ga�tá�sok�ará�nya.�

2009-ben�kö�zel�13�ezer�szer�ve�zet�jut�ta�tott�el�pénz�be�li�vagy�ter�mé�szet�be�ni�ado�mányt�a
la�kos�ság,�il�let�ve�kü�lön�fé�le�szer�ve�ze�tek�ré�szé�re.�A�nonprofit�szek�tor�149�mil�li�árd�fo�rint�nyi
(eb�ből�139�mil�li�árd�pénz�be�li)�tá�mo�ga�tást�nyúj�tott,�4%-kal�töb�bet,�mint�elő�ző�év�ben.

Az�ado�má�nyok�négy�ötö�de�szer�ve�ze�tek�nek,�a�töb�bi�20�szá�za�lék�ma�gán�sze�mé�lyek�nek
ju�tott.
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4.6. 5. A ci vil ku rá zsi alap ja: a hu mán erő for rás 
2009-ben�130�ezer� fő�dol�go�zott�a�nonprofit� szek�tor�ban,� fő�ál�lás�ban,� tel�jes�mun�ka�idő�ben
fog�lal�koz�ta�tot�tak� lét�szá�ma�kö�zel�90�ezer� fő�volt.�To�váb�bi�kö�zel�42�ezer�mun�ka�vál�la�lót
rész�mun�ka�idő�ben�al�kal�maz�tak.�A�fi�ze�tett�al�kal�ma�zot�tak�kö�zel�két�har�ma�dá�nak�a�fő�vá�ros�ban�és
a�me�gye�szék�he�lye�ken�mű�kö�dő�nonprofit�szer�ve�ze�tek�biz�to�sí�tot�tak�ál�lást,�köz�sé�gi�szer�ve�-
ze�tek�nél�alig�8�szá�za�lé�kuk�dol�go�zott.�A�fi�ze�tett�mun�ka�erőt�el�ső�sor�ban�a�szer�ve�ze�ti� szem�-
pont�ból�in�téz�mé�nye�sül�tebb�nonprofit�szer�ve�ze�tek�ké�pe�sek�meg�fi�zet�ni,�leg�in�kább�a�tő�ke�erős
gaz�da�ság�fej�lesz�té�si� szer�ve�ze�tek,� nonprofit� szö�vet�sé�gek,� az� ér�dek�kép�vi�se�le�tek� azo�kon� a
he�lye�ken,�ahol�ki�ter�jedt�ad�mi�niszt�rá�ci�ó�ra�van�szük�ség,�vagy�pe�dig�a�ko�or�di�ná�ci�ós fel�ada�tok
so�ka�sá�ga�in�do�kol�ja�az�ál�lan�dó�mun�ka�vál�la�ló�al�kal�ma�zá�sát.�

A�szek�tor�ban�mért�át�la�gos,�1,9�mil�lió�fo�rin�tos�brut�tó�éves�a�nem�zet�gaz�da�ság�ban�mért
át�la�gos�ke�re�set�80�szá�za�lé�kát�tet�te�ki.

7.�sz.�áb�ra.�A�nonprofit�szek�tor�fog�lal�koz�ta�tot�ta�i�nak�főbb�tár�sa�dal�mi-de�mog�rá�fi�ai�mu�ta�tói,�2009

For rás: KSH 2010

A� szek�tor� na�gyobb� mér�té�kű� fog�lal�koz�ta�tá�sát� erő�sen� ne�he�zí�tik� a� rész-mun�ka�idős
fog�lal�koz�ta�tás� ad�mi�niszt�ra�tív� ter�hei,� a� ki�szá�mít�ha�tat�lan�pá�lyá�za�ti� ala�pú�bér�fi�ze�tés,� a�nem
ver�seny�ké�pes�bé�rek�és�fi�ze�té�si�konst�ruk�ci�ók,�a�cafetéria�hi�á�nya�és�a�ru�gal�mas�mun�ka�idő.

Mind�ezek�a�ma�gas�fluk�tu�á�ci�ó�hoz�ve�zet�nek�(Bartal-nagy-sebestény�2011)
A�ksh�ada�tai�sze�rint��2009-ben�a�szek�tor�ban�te�vé�keny�ke�dő�ön�kén�te�sek�be�csült�szá�ma

427�ezer�fő�volt.�Az�ál�ta�luk�tel�je�sí�tett�kö�zel�60�mil�lió�mun�ka�óra�több�mint�28�ezer�fő�ál�lá�sú
fog�lal�koz�ta�tott�mun�ka�ide�jé�nek�fe�lelt�meg.�Ezek�az�ön�kén�te�sek�–�a�si�ke�res�mun�ka�ered�mé�-
nye�kép�pen�–�sok�szor�a�szer�ve�ze�tek�fi�ze�tett�al�kal�ma�zot�ta�i�vá�vál�nak.�

ne�héz�tren�det�ki�mu�tat�ni�a�részt�ve�vők�szá�má�nak�te�kin�te�té�ben,�hul�lám�zó�mér�ték�ben
se�gí�tet�te�a�la�kos�ság�a�szer�ve�ze�te�ket.�
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8.�sz.�áb�ra.�Az�ön�kén�te�sek�szá�má�nak�ala�ku�lá�sa�2003-2009.�kö�zött

For rás: KSH 2011.

A�ci�vil� tár�sa�da�lom�és�az� inf�rast�ruk�tú�rá�já�nak�te�kint�he�tő�nonprofit�szer�ve�ze�tek�szek�tor�rá
szer�ve�ző�dé�sé�nek�be�mu�ta�tá�sa�után�a�kö�vet�ke�ző�fe�je�zet�az�egyén�és�a�tár�sa�da�lom�vi�szo�nyá�ra
fó�ku�szál.�
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5.�EGYÉN�ÉS�TÁR�SA�DA�LOM�

A�fe�je�zet�ben�ar�ra�té�rünk�ki,�hogy�a�ta�nu�lás�hár�mas�célt�szol�gál:�egy�szer�re�se�gí�ti�a
tár�sa�dal�mi,� gaz�da�sá�gi� és� egyé�ni� ér�de�kek�meg�va�ló�su�lá�sát.�vizs�gá�la�tunk�kö�zép�pont�já�ban

a� ci�vil� tár�sa�da�lom�és� az� ál�ta�la�mű�kö�de�tett� tár�sa�dal�mi� tő�ke� sze�re�pe� áll,� ezért� el�ső�ként� az
oktatásgazdaságtani�össze�füg�gé�sek,�majd�a�kö�zös�sé�gi�szem�pont�ok�alap�ján�mu�tat�juk�be�a
fel�nőtt�ko�ri�ta�nu�lás�meg�íté�lé�sét�és�megnyilvánulási�formáit:,�a�demokrácia�azonkat�kis�köreit,
melyek�az�önművelést,�a�kritikus�gondolkodás�fejlesztését�szolgálják.,�vvégezetül�az�egyén�és
társadalom�összefüggés�rendszerébe�helyezzük�a�tanulást,�mint�az�egyéni�érdeket.

5.1.�Gaz�da�sá�gi�ér�de�kek:�a�ta�nu�lás�gaz�da�ság�ta�na

Az� em�be�ri� erő�for�rás� gaz�da�sá�gi� sze�re�pé�vel� fog�lal�ko�zó� elem�zé�sek� és� ku�ta�tá�sok� a�XX.
szá�zad�ban�je�len�tek�meg.�Az�em�ber�gaz�da�sá�gi�sze�re�pé�vel�fog�lal�ko�zó�el�mé�le�te�ket�Frederick
harbison� és� charles� A.� Myers� rend�sze�rez�ték� az� unEsco� ál�tal� ki�adott� mun�ká�juk�ban
(harbison�1968�és�harbison�–�Myers�1966).�Fo�gal�muk�sze�rint�az�em�be�ri�erő�for�rás�ok�fej�lő�-
dé�sén�a�tu�dás,�a�szak�ér�te�lem�és�a�tár�sa�da�lom�min�den�tag�ja�tel�je�sít�mé�nyé�nek�nö�ve�ke�dé�se
ér�ten�dő.�„köz�gaz�da�sá�gi�meg�fo�gal�ma�zás�ban�ezt�úgy�ír�hat�juk�le,�mint�az�em�be�ri�tő�ke�fel�hal�mo�-
zó�dá�sát� és� an�nak�ha�té�kony�be�ru�há�zá�sát� a�nép�gaz�da�ság� fej�lő�dé�sé�nek� ér�de�ké�ben.�po�li�ti�kai
meg�fo�gal�ma�zás�ban�az�em�be�ri�erő�for�rás�fej�lő�dé�se�ar�ra�ké�pe�sí�ti�az�em�be�re�ket,�hogy�tel�jes
fe�le�lős�ség�gel�ve�gye�nek�részt�a�po�li�ti�kai�élet�ben,�és�hogy�a�de�mok�ra�ti�kus�rend�szer pol�gá�ra�i�vá
vál�has�sa�nak.�Tár�sa�dal�mi�és�kul�tu�rá�lis�szem�szög�ből�néz�ve�az�em�be�ri�erő�for�rás�ok�fej�lő�dé�se
ab�ban� se�gí�ti� az� em�be�re�ket,� hogy� tel�je�sebb� és� gaz�da�gabb� éle�tet� éljenek…”� (harbison� –
Myers�1966,�21).�Theodore�W.�schultz�–�ké�sőbb�no�bel-dí�jas�–�köz�gaz�dász�ki�ter�jesz�tet�te
a�tő�ke�fo�gal�mát,�be�ve�zet�ve�a�human capital, az em be ri tő ke fo�gal�mát.�Meg�ál�la�pí�tot�ta,
hogy�a�tu�do�má�nyos�ku�ta�tás,�az�ok�ta�tás,�szak�kép�zés�olyan�„ága�zat”,�mely�új�tő�ke�for�má�kat
ál�lít� elő,� te�hát�az�ok�ta�tás�egy�faj�ta�be�ru�há�zás�nak� te�kint�he�tő� (schultz�1983).�polónyi
ist�ván�Az ok ta tás gaz da ság ta na cí�mű�mun�ká�já�ban�össze�fog�lal�ja mind�az�alap�ve�tő�el�mé�le�-
tek�re,�mind� az� ok�ta�tás� és� a� gaz�da�ság� össze�füg�gé�se�it� (polónyi� 2002),� en�nek� lo�gi�ká�ját
vesszük�ala�pul.�schultz�és�polónyi�is�meg�ál�la�pít�ja,�hogy�az�em�be�ri�erő�for�rás�ok�fej�lő�dé�se
több�úton�megy�vég�be:�ide�tar�to�zik�a�köz�ok�ta�tás�(az�ele�mi ok�ta�tás�tól�a�fel�ső�ok�ta�tá�sig),�a
fel�nőtt�ok�ta�tás,� a� kü�lön�bö�ző� (nem�csak� szak�kép�zett�sé�get� adó)� tan�fo�lyam�ok,� ön�kép�ző
kö�rök,�az�ön�ne�ve�lés,�to�váb�bá�az�élel�me�zés�és�a�köz�egész�ség�ügy.�„Ma�gá�tól�ér�te�tő�dik,�hogy
mind�az�egész�ség�ügy�és�az�élel�me�zés,�mind�a�köz�ok�ta�tás tö�ké�le�te�sí�té�se�le�het�a�gaz�da�sá�gi
nö�ve�ke�dés�oka�és�ered�mé�nye”�(harbison�–�Myers�1966,�22,�idé�zi�polónyi�2002:61).�A
harbison�–�Myers� szer�zők� sze�rint�az�em�be�ri� erő�for�rás�ok� fej�lő�dé�se�a�mo�der�ni�zá�ló�dást
jel�zi,�ugyan�ak�kor�az�em�be�ri�be�ru�há�zás�csak�ak�kor�ve�zet�fo�lya�ma�tos�gaz�da�sá�gi�nö�ve�ke�-
dés�hez,� ha� ter�me�lő� vál�la�la�tok�ban� va�ló� fi�zi�kai� tő�ke�be�ru�há�zá�sok� kí�sé�rik.� Az� em�be�ri
erő�for�rás�ok�kal� kap�cso�la�tos� te�ó�ri�á�kat� a� szer�ző�pár� négy� cso�port�ba� so�rol�ja� (harbison� –
Myers�1966,�25�idé�zi�polónyi):
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1.�Az�ok�ta�tá�si� költ�sé�gek� és� a� jö�ve�de�lem�nö�ve�ke�dés� vagy� fi�zi�kai� tő�ke�kép�ző�dés� kö�zöt�ti
össze�füg�gé�sek�meg�ha�tá�ro�zá�sa�egy�bi�zo�nyos�or�szág�ban�és�egy�bi�zo�nyos�idő�tar�tam�ra�vo�-
nat�ko�zó�an.

2.�ki�zá�rá�sos�meg�kö�ze�lí�tés�an�nak�meg�ha�tá�ro�zá�sá�ra,�hogy�az�ok�ta�tás�mi�lyen�arány�ban
já�rul�hoz�zá�a�nem�ze�ti�jö�ve�de�lem�hez.

3.�Az�ok�ta�tá�si�költ�sé�gek�ho�za�má�nak�meg�ha�tá�ro�zá�sa.
4.�nem�zet�kö�zi�össze�ha�son�lí�tá�sok�ké�szí�té�se�az�is�ko�láz�ta�tá�si�ará�nyok�ra�és�a�nem�ze�ti

jö�ve�de�lem�re�vo�nat�ko�zó�an.
polónyi� össze�fog�lal�ja,� hogy�más� cso�por�to�sí�tá�sok� az� em�be�ri� erő�for�rás� gaz�da�sá�gi

sze�re�pé�vel�fog�lal�ko�zó�meg�kö�ze�lí�té�se�ket�há�rom�nagy�vo�nu�lat�ba�so�rol�ják�(i.m.)
1.�Az em be ri tő ke el mé let, amely� sze�rint� az� (ok�ta�tá�si,� egész�ség�ügyi� stb.� ki�adá�sok�ból

szár�ma�zó)� em�be�ri� tő�ke� fel�hal�mo�zó�dás�mind� az� egyén,�mind� a� nem�zet�gaz�da�ság� szá�má�ra
meg�té�rül.�(fen�tebb�be�mu�ta�tott�mo�dell)

2.�A szű rő (screening) el mé let, amely�meg�kö�ze�lí�tés�sze�rint�az�ok�ta�tás�nem�já�rul�hoz�zá�a
ter�me�lé�keny�ség�nö�ve�ke�dé�sé�hez,�vi�szont�a�kép�zés�ben�va�ló�rész�vé�tel�in�for�má�ci�ó�kat�szol�gál�tat
a�mun�ka�vál�la�lók�ról.� Az� is�ko�lá�zott�ság� a� jó� ké�pes�sé�gű� egyé�nek� elő�szű�ré�sét� je�len�ti. (spencer
1973,�Arrow�1979)�így�a�mun�kál�ta�tók�az�ok�ta�tá�si�rend�szer�in�for�má�ci�ói�alap�ján�szű�rik�ki�a
ma�ga�sabb�ter�me�lé�keny�sé�gű�mun�ka�vál�la�ló�kat.

3.�A mun ka erő-szük ség le ten ala pu ló meg kö ze lí tés, amely�sze�rint�a�gaz�da�sá�gi�nö�ve�ke�dés�hez
meg�ha�tá�ro�zott�fog�lal�koz�ta�tá�si�és�kép�zé�si�jellemzőjű�mun�ka�erő�re�van�szük�ség.

A�ma�gyar�szár�ma�zá�sú�camebridge-i�köz�gaz�dász�n.�káldor�már�1964-ben�az�oEcd
pá�rizs�ban� ren�de�zett� kon�fe�ren�ci�á�ján� je�lez�te,� hogy�nem� le�het�meg�vá�la�szol�ni� azt� a� kér�dést,
hogy�mek�ko�ra�tár�sa�dal�mi�“meg�té�rü�lé�se”�van�(a�gaz�da�sá�gi�fej�lesz�tés�üte�mé�nek�nö�ve�ke�dé�sén
mér�ve)�a�ku�ta�tás�ra,�az�ok�ta�tás�ra�stb.�for�dí�tott�ki�adá�sok�nak.�(Mándi�1975:�36).

polónyi� rá�mu�tat�ar�ra,�hogy�alap�ve�tő�pa�ra�dig�ma�vál�tás� lát�szik�ki�bon�ta�koz�ni�az�ok�ta�tás
köz�gaz�da�sá�gi�meg�kö�ze�lí�té�sé�ben� (polónyi�2002).�Fel�hív�ja� a� fi�gyel�met� ar�ra,� hogy�howard
glennerster�sze�rint�az�1950-es�évek�kö�ze�pé�től�az�1970-es�évek�ele�jé�ig�tar�tó�idő�szak�az
ok�ta�tás�gaz�da�ság�ta�ná�nak�vi�rág�ko�ra,�er�re�utal�a�pub�li�ká�ci�ók�so�ka�sá�ga�is,�azon�ban�a�vi�lág�vál�ság
ide�jé�től�a�té�ma�fej�lő�dé�se�meg�re�kedt.�(Ma�ga�a�köz�ok�ta�tás�költ�ség�ve�té�se�is�stag�nált�mind�az
Egye�sült�ki�rály�ság�ban�mind�az�usA-ban.)�A�köz�gaz�dász�ok�sze�rint�nagy�ki�áb�rán�du�lás�kö�vet�-
ke�zett:�gaz�da�sá�gi�lag�»leszámoltak«�az�ok�ta�tás�sal.�Az�ok�ta�tá�si�költ�ség�ve�tés�meg�szo�rí�tá�sa�a
ku�ta�tá�si�költ�ség�ve�té�sek�szű�kí�té�sét�is�je�len�tet�te.�polónyi�glennerstert�idé�zi,�aki�sze�rint�az�ok�ta�tás
gaz�da�ság�ta�ná�ban�azon�ban�a�károk�sok�kal�na�gyob�bak�vol�tak:�a�pénz�ügyi�vissza�esés�mel�lett
szel�le�mi�vissza�esés�kö�vet�ke�zett�be.�(glennerster�1999:�317).�Az�em�be�ri�tő�ke�jel�le�gű�meg�kö�-
ze�lí�té�se�ket�töb�ben�bí�rál�ták,�a�nyolc�va�nas�évek�től�ezek�az�el�uta�sí�tá�sok�egy�re�erő�tel�je�seb�bek.
Fuller�és�rubinson�rá�mu�tat�„pa�ra�dox�mó�don,�má�ig�ke�ve�set�tu�dunk�ar�ról,�hogy�mi�lyen
in�téz�mé�nyek�és�gaz�da�sá�gi�erők�hoz�ták� lét�re�és�ösz�tön�zik� to�vább�ra� is�a�mo�dern� is�ko�lá�zás
meg�ál�lít�ha�tat�lan� ter�je�dé�sét.� […]�Mint�hogy�olyan�erő�sen�hi�szünk�az� is�ko�lá�zás�má�gi�kus
ere�jé�ben,�nem�igen�kér�dő�je�lez�tük�meg�az�ide�o�ló�gi�ák�és�a�szer�ve�ze�tek�ere�jét,�ami�ál�lí�tó�lag�az
ok�ta�tás�ki�ter�jesz�té�sé�re�ösz�tö�nöz”�(Fuller�–�rubinson�1999:�301–302).�„Az�eu�ró�pai�és�egye�sült
ál�la�mok�be�li�kor�má�nyok�igye�kez�nek,�hogy�mi�nél�több�gye�re�ket�is�ko�láz�za�nak be�mi�nél�hosszabb
idő�re:�küz�de�nek�azért,�hogy�le�csök�kent�sék�a�kö�zép�is�ko�lák�ból�le�mor�zso�ló�dók�szá�mát,�hogy
a�szo�ci�a�li�zá�ció�bü�rok�ra�ti�kus�ke�re�tei�kö�zé�be�von�ják�a�kis�gye�re�ke�ket,�sőt,�még�az�»egy�éle�ten
át�tar�tó�(ter�mé�sze�te�sen�az� is�ko�lák�ban�zaj�ló)�tanulás«�szel�le�mi�ér�té�ké�ről�pré�di�kál�nak.�A
po�li�ti�kai�irá�nyí�tók�rend�sze�re�sen�úgy�te�kin�tik�az�is�ko�lát,�mint�egy�in�téz�mé�nyes�el�len�szert�a
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kü�lön�bö�ző�tár�sa�dal�mi�be�teg�sé�gek�el�len,�és�mint�olyan�szín�te�ret,�ahol�a�nyu�ga�ti�esz�mé�nyek
és� er�köl�csi� el�kö�te�le�zett�sé�gek� meg�vi�tat�ha�tók� és� ri�tu�á�li�san� élet�be lép�tet�he�tők”� (Fuller� –
rubinson�1999:�303–304�idé�zi�polónyi�2002:81).

Az�ok�ta�tás�és�gaz�da�ság�kap�cso�lat�rend�sze�ré�nek�elem�zé�sé�ben�egy�re�je�len�tő�sebb�sze�re�pet
kap�tak�más�meg�kö�ze�lí�té�sek,�ame�lyek�az�ok�ta�tá�si�ki�adá�so�kat�pél�dá�ul� fo�gyasz�tás�nak� te�kin�tik,
vagy�olyan�el�mé�le�tek,�me�lyek�a�tár�sa�dal�mi�ho�va�tar�to�zás�új�ra�ter�me�lé�sé�re,�vagy�a�stá�tus�konf�-
lik�tu�sok�ra�hív�ják�fel�a�fi�gyel�met�(polónyi�2002).

„Az�em�be�ri�tő�ke-el�mé�let�re�épü�lő�gaz�da�ság�fej�lő�dé�si�te�ó�ria,�az�ok�ta�tás�és�gaz�da�ság�kap�cso�-
la�tá�nak�fel�fo�gá�sa�te�hát�a�nyolc�va�nas�évek�má�so�dik�fe�lé�re�a�jó�lé�ti�ál�lam�te�ó�ri�á�já�nak�–�és
gya�kor�la�tá�nak�–�meg�rop�pa�ná�sá�val�vég�ér�vé�nye�sen�túl�ju�tott�ze�nit�jén,�még�ak�kor� is,�ha�az
ok�ta�tá�si� és� tu�do�má�nyos� szfé�ra� kép�vi�se�lői� to�vább�ra� is� elő�sze�re�tet�tel� hi�vat�koz�nak� ar�ra
költ�ség�ve�té�si� ér�de�ke�ik� ér�vé�nye�sí�té�se� so�rán.�ugyan�is� az� ok�ta�tás� és� a� gaz�da�ság� po�zi�tív
kap�cso�la�tát�hang�sú�lyo�zó�köz�gaz�da�sá�gi�el�mé�le�tek�hát�tér�be�szo�ru�lá�sa�nem�je�len�ti�fel�tét�le�nül�az
ok�ta�tás�po�li�ti�kai�sze�re�pé�nek�hát�tér�be�szo�ru�lá�sát.�/…/�Ar�ról�van�te�hát�szó,�hogy�a�köz�gaz�-
da�sá�gi�el�mé�le�tek�fő�vo�nu�la�tá�ból�egy�re�in�kább�ki�szo�rul�nak�az�ok�ta�tás�és�gaz�da�ság�di�rekt�kap�-
cso�la�tát�hang�sú�lyo�zó�el�mé�le�tek,�ugyan�ak�kor�a�po�li�ti�kai�pár�tok,�a�dön�tés�ho�zók�és�a�bü�rok�-
ra�ták�szó�hasz�ná�la�tá�ból�egy�ál�ta�lán�nem�ko�pott�ki�ezen�el�mé�le�tek�fra�ze�o�ló�gi�á�ja.�Más�ol�dal�ról
vi�szont�a�jó�lé�ti�ál�lam�nak�–�ré�szint�a�költ�ség�ve�té�si�for�rá�sok�kor�lá�to�zott�sá�ga,�ré�szint�az�ál�la�mi
fel�adat�el�lá�tás�pa�ra�dig�má�já�nak�vál�to�zá�sa�mi�att�be�kö�vet�ke�ző�–�fo�ko�za�tos�vissza�szo�ru�lá�sá�val
az�ok�ta�tá�si�rá�for�dí�tá�sok�nö�ve�ke�dé�se�meg�állt,�s�egy�re�na�gyobb�te�ret�kap�nak�olyan�kér�dé�sek
mint�az�el�szá�mol�tat�ha�tó�ság,�a�mi�nő�ség,�a�ha�té�kony�ság.�nem�kell�te�hát�at�tól�tar�ta�nunk,�hogy
a� jö�vő�ben� az� ok�ta�tás-gaz�da�ság�tan� ki�szo�rul� a� köz�gaz�da�ság�tan�ból,� ugyan�ak�kor� va�ló�szí�nű,
hogy�té�má�ja�a�nö�ve�ke�dé�si�el�mé�let�től�egy�re�in�kább�az�ok�ta�tá�si�rend�szer,�il�let�ve�al�rend�sze�rei
fi�nan�szí�roz�ha�tó�sá�gá�nak,�a�fi�nan�szí�ro�zás�mód�sze�re�i�nek,�a�költ�ség�ha�té�kony�ság�nak�stb.�elem�-
zé�se�fe�lé�to�ló�dik�el.”�(u.o:82).

polónyi�ist�ván�elő�re�jel�zé�sét�iga�zol�ja,�hogy�az�ez�red�for�du�lón�egy�re�több�ku�ta�tás�irá�nyult
ar�ra,�mely�nem�a�köz�vet�len�fog�lal�koz�ta�tás�po�li�ti�kai�hasz�nát�vizs�gál�ja�a�hu�mán�erő�for�rás�ba
va�ló�be�fek�te�tés�nek,�ha�nem�ar�ra�irá�nyul,�hogy�az�ok�ta�tás�ho�gyan�té�rül�meg�más�ága�za�tok�ban
(egész�ség�ügy,�bűn�meg�elő�zés)�vagy�az�ál�lam�pol�gá�ri� tu�da�tos�ság,�a�rész�vé�te�li�de�mok�rá�cia
te�rü�le�tén.�

Az�oEcd�2001-ben�The Well-Being Nations. The Role of Human and Social Capital.
Education and Skills (Jó lé ti tár sa dal mak, em be ri és tár sa dal mi tő ke sze re pe, ok ta tás és
kész sé gek) cím�mel�fog�lal�ta�össze�a�tár�sa�dal�mi�tő�ké�vel�kap�cso�la�tos�fel�mé�ré�sét�(oEcd�2001).
Ezt�meg�elő�ző�en�a�vi�lág�bank�ké�szí�tett�fel�mé�rést�a�tár�sa�dal�mi�tő�ké�ről,�mely�ben�meg�fo�gal�-
maz�ták,�hogy�a�fi�zi�kai,�pénz�és�em�be�ri�tő�ke�kö�zött�a�tár�sa�dal�mi�tő�ke�a�„hi�ány�zó�ka�pocs”
(grootaer�2001).

Az�oEcd�ki�ad�vány�a�tár�sa�dal�mi�és�gaz�da�sá�gi�va�la�mint�az�em�be�ri�és�a�tár�sa�dal�mi�tő�ke
össze�füg�gé�sé�ben�vizs�gál�ja�az�ok�ta�tás�po�li�ti�kát.�A�jó�lét�fo�gal�mi�je�len�té�se�vál�to�zik,�ér�ték�vál�tás
fi�gyel�he�tő�meg:� a�gaz�da�sá�gi,� tár�sa�dal�mi,� az� ál�lam�pol�gá�ri� jo�gok,� a�bű�nö�zés� el�ke�rü�lé�se,� a
kör�nye�zet�meg�óvá�sa,� az� egész�ség�mind� be�le�tar�to�zik� a� fo�ga�lom�kör�be.� A� ta�nu�lás� nem
gaz�da�sá�gi��ho�za�dé�ka�te�hát�leg�alább�olyan�fon�tos,�mint�a�gaz�da�sá�gi.�A�je�len�tés�pél�dá�kat
em�lít,�me�lyek�sze�rint�az�erős�kö�zös�sé�gek,�a�szü�lők�és�az�is�ko�lák�kö�zöt�ti�jó�kap�cso�la�tok
se�gí�tik�a�ta�nu�lást,�a�ta�nu�lás�vi�szont�se�gí�ti�a�jól�mű�kö�dő�kö�zös�sé�gek�lét�re�ho�zá�sát,�a�szo�ká�sok,�a
szo�ci�á�lis�kész�sé�gek,�ké�pes�sé�gek�és�at�ti�tű�dök�fej�lesz�té�sé�vel�és�ki�ala�kí�tá�sá�val.�A�há�ló�za�tok, a�jól
mű�kö�dő�tár�sa�dal�mi�in�téz�mé�nyek,�az�is�ko�lá�zott�mun�ka�erő�pe�dig�elő�se�gí�tik�az�erős�gaz�da�ság
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lét�re�jöt�tét,�a�kör�nye�zet�meg�óvá�sát.�Az�oEcd�je�len�tés�definiciót�is�tar�tal�maz,�mely�sze�rint�a
tár�sa�dal�mi�tő�ke�azon�há�ló�za�to�kat�je�len�ti,�ahol�a�kö�zös�nor�mák,�ér�té�kek�men�tén�se�gí�tik�az
egy�más�kö�zöt�ti�együtt�mű�kö�dést.�A�bi�za�lom�–�az�egyé�nek�és�a�köz�in�téz�mé�nyek�kel�szem�ben�–
fon�tos�té�nye�ző,�mely�egy�szer�re�a�tár�sa�dal�mi�tő�ke�for�rá�sa�és�kö�vet�kez�mé�nye.�A�bi�za�lom�mé�ré�-
sé�re�– az�elő�ző�fe�je�zet�ben�be�mu�ta�tott,�a�tár�sa�dal�mi�tő�ke�mé�ré�sé�re�putman�ál�tal�fel�ál�lí�tott�in�dex
és�Fukuyama�a�bi�za�lom�mé�ré�sé�re�fel�ál�lí�tott�mé�rő�szá�mok�alap�ján�– World�values�study,�az�az
nem�zet�kö�zi�ér�ték�vizs�gá�la�tot�tar�tot�tak�1997-ben.�Er�re�hi�vat�ko�zik�az�oEcd�ta�nul�mány,�mely
azt�is�mér�te,�az�em�be�rek�hány�szá�za�lé�ka�bí�zik�a�má�sik em�ber�ben.�A�ku�ta�tás�sze�rint�nor�vé�gi�á�-
ban�65,�své�dor�szág�ban�60,�ugyan�ak�kor�Ma�gya�ror�szá�gon�csu�pán�24%�bí�zik�a�má�sik�ban.�A
tár�sa�dal�mi�tő�ke�erő�sö�dé�sét�a�csa�lád,�az�is�ko�la,�a�he�lyi�tár�sa�da�lom,�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek,�a
kö�zös�sé�gek,�szom�széd�sá�gok,�ön�kén�tes�szer�ve�ze�tek,�egye�sü�le�tek�se�gít�he�tik�elő,�te�hát�a�ci�vil
tár�sa�da�lom.�Az� em�be�ri� tő�két� és� a� tár�sa�dal�mi� tő�két� elő�se�gí�tő�po�li�ti�kát� tá�mo�gat�ni� ér�de�mes,
mely�nek�nem�rö�vid,�ha�nem�hosszú�tá�vú�meg�té�rü�lé�se lehet.�Ezért�kell� tá�mo�gat�ni�az�egész
éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lást,�kü�lö�nö�sen�a�ta�nu�lás�ösz�tön�zé�sé�vel,�a�mód�sze�rek�ja�ví�tá�sá�val,�az
in�ter�per�szo�ná�lis�kész�sé�gek�fej�lesz�té�sé�vel.

Az�aján�lá�so�kat�meg�fo�gad�va,�újabb�ku�ta�tást�fi�nan�szí�ro�zott�az�oEcd.�2004-2006�kö�zött
vég�zett�Understanding the Social Outcomes of Learning (SOL, – A ta nu lás tár sa dal mi ered -
mé nye i nek meg ér té se) cí�mű�vizs�gá�la�tá�ra� (oEcd�2007),�mely�a� ta�nu�lás� ered�mé�nyes�sé�gét� az
egész�ség�ügy�és�a�ci�vil�tár�sa�dal�mi�kö�te�le�zett�sé�gek�függ�vé�nyé�ben�vizs�gál�ta.

A� fel�mé�rés�ben� részt� vett� Eu�ró�pá�ból�Auszt�ria,� Bel�gi�um,� Egye�sült�ki�rály�ság� (Ang�lia,
skó�cia),�hol�lan�dia,�ka�na�da,�Lu�xem�bourg,�nor�vé�gia,�svéd�or�szág,�svájc,�to�váb�bá�Új-zé�land
va�la�mint�ka�na�da�és�az�Ame�ri�kai�Egye�sült�ál�la�mok.�A�ku�ta�tás�cél�ja�–�töb�bek�kö�zött�–�az�volt,
hogy�ki�tá�gít�sa�azt�a�faj�ta�gon�dol�ko�dás�mó�dot,�mely�sze�rint�a�ta�nu�lás�ba,�a�hu�mán�erő�for�rás�-
ba�va�ló�be�ru�há�zás�a�mun�ka�erő-pi�ac�ra�tett�ha�tá�sá�val�a�gaz�da�sá�gi�nö�ve�ke�dés�hez�já�rul hoz�zá.
össze�fog�lal�va� a� leg�főbb� ered�mé�nye�ket,� a� ku�ta�tás� alá�tá�masz�tot�ta� azt� a�hi�po�té�zist,� hogy
egy�részt�az�egész�ség�ügy,�az�em�be�rek�egész�sé�gi�ál�la�po�tát,�más�részt�az�ak�tív�ál�lam�pol�gár�ság
kér�dé�sét�po�zi�tí�van�be�fo�lyá�sol�ja�a�ta�nu�lás,�az�ok�ta�tás�ügyi�be�ru�há�zás.�A�pro�jekt�új�mód�szert
dol�go�zott�ki,�há�rom�mo�dell�ál�lí�tott�fel�a�ta�nu�lás�tár�sa�dal�mi�ered�mé�nye�i�nek�mér�he�tő�sé�ge
cél�já�ból.�Az�ab�szo�lút�mo�dell�a�ta�nu�lás�nak�az�egyén�re�gya�ko�rolt�ha�tá�sát�mé�ri,�a
re�la�tív�mo�dellt,�az�egyén�tár�sa�dal�mi�hi�e�rar�chi�á�ban�be�töl�tött�he�lyét�és�az�ok�ta�tás�kap�cso�la�tát
mu�tat�ja�meg,�har�ma�dik,�a�ku�mu�la�tív�mo�dell�azt�mu�tat�ja�ki,�hogy�a�ta�nu�lás�ál�tal�az�egyén
mi�ben� kü�lön�bö�zik� a� ha�son�ló� cso�port�hoz� tar�to�zó� osz�tály�tár�sak�kal,� ta�nu�ló� cso�port�bé�li
tár�sa�i�val�össze�vet�ve.�

Az�ok�ta�tás�és�az�egész�ség�ügy�re�lá�ci�ó�ban�a�vizs�gá�lat�so�rán�meg�ál�la�pí�tot�ták�a�ku�ta�tók,�hogy
az�ok�ta�tá�si�be�ru�há�zás�há�rom�te�kin�tet�ben�is�meg�té�rü�lést� je�lent.�Egy�részt�van�az�ok�ta�tás�nak
egy�köz�ve�tett�ha�tá�sa,�mely�pél�dá�ul�a� jö�ve�del�mek�te�rén�je�lent�ke�zik.�A�ma�ga�sabb�jö�ve�del�-
mem�mel�ren�del�ke�ző�ál�lam�pol�gár�ok�töb�bet�köl�te�nek�sa�ját�egész�sé�gük�re.�A�má�sik�as�pek�tus�a
köz�vet�len�ha�tá�sok�je�len�tik,�ugyan�is�a�ta�nu�lás�ké�pes�meg�vál�toz�tat�ni�az�em�be�rek�egész�ség�gel
kap�cso�la�tos�kom�pe�ten�ci�á�it.�A�har�ma�dik�as�pek�tus�össze�tet�tebb,�ge�ne�rá�ci�ó�kon�át�nyú�ló�meg�-
kö�ze�lí�tés,�mely�sze�rint�a�kép�zet�tebb�em�be�rek�szü�lő�ként�jó�ha�tás�sal�van�nak�gyer�me�ke�ik�egész�-
ség�ügyi� szo�ká�sa�i�ra,� is�me�re�te�i�re.� A� ku�ta�tás� te�hát� iga�zol�ta,� hogy� az� is�ko�lá�zott�ság� és� a� jobb
egész�ség�kö�zött�ki�mu�tat�ha�tó�a�po�zi�tív�össze�füg�gés�(oEcd�soL�2007).

Az� is�ko�lá�zott�ság�és�a�ci�vil� tár�sa�dal�mi�sze�rep�vál�la�lás� te�rén�szin�tén�po�zi�tív�össze�füg�gést
mu�ta�tott�ki�a�ku�ta�tás.�A�ta�nu�lá�si�ta�pasz�ta�la�tok�több�te�rü�le�ten�is�elő�se�gí�tik�a�cse�lek�vő
ál�lam�pol�gár�sá�got:
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– az�ok�ta�tás�tar�tal�ma�hoz�zá�já�rul,�az�is�me�re�tek�és�a�ta�pasz�ta�la�tok�meg�szer�zé�sé�vel�a�ci�vil
tár�sa�dal�mi�kö�te�le�zett�ség�tu�da�to�sí�tá�sá�hoz

– a�(szo�ci�á�lis,�ál�lam�pol�gá�ri,�kom�mu�ni�ká�ci�ós,�stb.)�kom�pe�ten�ci�ák�al�kal�ma�zá�sa�hoz�zá�já�rul�a
tár�sa�dal�mi�rész�vé�tel,�a�tár�sa�dal�mi�kö�te�le�zett�sé�gek�gya�kor�lá�sá�hoz

- az�ér�té�kek,�az�attitüdök,�a�hit,�a�mo�ti�vá�ci�ók�elő�se�gí�tik�a�ci�vil�tár�sa�dal�mi�kö�te�le�zett�sé�gek
gya�kor�lá�sát

– a�ta�nu�lás�nö�ve�li�a�tár�sa�dal�mi�stá�tuszt.

5.2.�Egyén�és�kö�zös�ség:�kö�zös�sé�gi�mű�ve�lő�dés�Eu�ró�pá�ban,�
ta�nu�lás�ci�vil�szer�ve�ze�tek�ben

Mű�ve�lő�dés�tör�té�ne�ti� meg�kö�ze�lí�tés�ből� el�mond�ha�tó,� hogy� a� fe�u�da�liz�mus� me�rev� dog�má�it
fel�vál�tó� fel�vi�lá�go�so�dás� szé�les�kö�rű�de�mok�ra�ti�zá�ló� fo�lya�ma�to�kat� in�dí�tott� el� a�köz�ok�ta�tás
in�téz�mé�nye�sü�lé�sé�vel,�ugyan�ak�kor�a�tu�do�má�nyok�meg�is�me�ré�sé�re�nyi�tott�ön�kép�ző�ta�nu�ló�kö�rök
vi�szont�a�pol�gá�ri�a�so�dás�el�ter�je�dé�sé�hez� já�rul�tak�hoz�zá.�A� fel�vi�lá�go�sult�pol�gár�ság�mind
na�gyobb�sze�re�pet�ját�szott�a�tár�sa�da�lom�át�ala�kí�tá�sá�ban.�ön�szer�ve�ző�dé�sek,�ta�nu�ló�kö�zös�sé�gek
ala�kul�tak� a� de�mok�ra�ti�kus� el�vek,� a� sza�bad�ság� –� egyen�lő�ség� –� test�vé�ri�ség� gon�do�la�tá�nak
szel�le�mé�ben�és�nép�sze�rű�sí�tet�ték�a�ta�nu�lás�szük�sé�ges�sé�gé�nek�gon�do�la�tát.�Ezek�a�Xvii-XiX.
szá�za�di�gyö�ke�rek�nap�ja�ink�eu�ró�pai�tár�sa�dal�má�ra�és�mű�ve�lő�dé�sé�re�is�ki�hat�nak,�meg�ha�tá�roz�va
sok�fel�nőtt�kép�zést�szol�gá�ló�civil-nonprofit�szer�ve�zet�mun�ká�ját�ma�is.�A�sok�szí�nű�ség�jel�lem�zi
e�kö�zös�sé�gi�ta�nu�lá�si�te�vé�keny�sé�ge�ket,�ezért�hi�ány�ta�la�nul�nem�is�le�het�ne�szám�ba�ven�ni�ezek
so�ka�sá�gát,�de�né�hány�jel�leg�ze�tes�és�ál�ta�lá�no�san�el�ter�jedt�kö�zös�sé�gi�ta�nu�lá�si�for�mát�be�mu�ta�tunk,
ér�zé�kel�tet�ve,�hogy�az�ilyen�tí�pu�sú�ci�vil�szer�ve�ze�tek�mi�lyen�je�len�tős�sze�re�pet�töl�töt�tek�és
töl�te�nek�be�a�nemformális�ta�nu�lás�te�rén�–�je�len�tő�sen�gaz�da�gít�va�a�tár�sa�dal�mi�tő�két,�nö�vel�ve
az�em�be�rek�kö�zöt�ti�bi�zal�mat�és�a�szo�li�da�ri�tást,� s�kö�zös�sé�ge�ik�kel�erő�sít�ve�a� tár�sa�da�lom
szö�ve�tét�és�ko�hé�zi�ó�ját.

5.2.1. Klu bok
Az�an�gol�pol�gá�ro�so�dás�alap�já�nak�te�kint�he�tő�tár�sas�egye�sü�lés�a�klub,�mely�ha�son�ló�ér�dek�lő�-
dé�sű,�mű�velt�sé�gű�vagy�fog�lal�ko�zá�sú�em�be�rek�tár�sas�és�tár�sa�dal�mi�éle�tét,�kö�zös�szó�ra�ko�zá�sát,
is�me�ret�szer�zés�ét�hi�va�tott�szol�gál�ni.�A�fran�cia�for�ra�da�lom�után�ter�jed�tek�el�Eu�ró�pa-szer�te�a
klasszi�kus,�szi�go�rú�alap�sza�bály�ok�sze�rint�mű�kö�dő�klu�bok.�A�club�an�go�lul�fő�leg�tár�sa�sá�got,
tár�sas�kört,�zárt�kört�je�löl,�de�vo�nat�koz�hat�a�hely�szín�meg�je�lö�lé�sé�re,�le�het�az�a�ka�szi�nó�hely�-
sé�ge,�há�za,�vagy�ma�ga�az�egy�let,�egye�sü�let,�szö�vet�ség�ki�fe�je�zé�se.�A�mai�nyelv�és�fo�ga�lom�-
hasz�ná�lat�sze�rint�a�sza�bad�idő�el�töl�té�sé�re�szol�gá�ló�in�téz�mé�nyek�szé�les�kö�rét�ér�jük�alat�ta�pl.
film�klu�bo�kat,�sport�egye�sü�le�te�ket,�tu�risz�ti�kai�egye�sü�le�te�ket,�nyug�dí�jas�klu�bo�kat.�(kovalcsik
1987:39-44)

5.2.2. Ka szi nók
ha�zánk�ban�a�nem�ze�ti�ka�szi�nó�lét�re�jöt�te�szé�che�nyi�ist�ván�ne�vé�hez�fű�ző�dik,�aki�az�ang�li�ai
út�já�ról�ha�za�tér�ve�kez�de�mé�nyez�te�e�tár�sal�ko�dó�kö�rök�ala�kí�tá�sát.�Fü�löp�gé�za�(1978)�a�ka�szi�nók
alap�sza�bá�lya�i�nak� vizs�gá�la�tá�ból�meg�ál�la�pí�tot�ta,� hogy� „a� ka�szi�nó�kat�mű�ve�lő�dés�re,� kö�zös
ol�va�sás�ra,�köz�hasz�nú�is�me�re�tek�ter�jesz�té�sé�re,�a� jó�és�szép�irán�ti�ér�zés�fel�éb�resz�té�sé�re�és
ter�jesz�té�sé�re,� a� kö�zért�elem� elő�moz�dí�tá�sá�ra,� a� vé�le�mény�ben� és� hely�zet�ben� kü�lön�bö�zők
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kö�ze�le�dé�sé�re,�a�csi�nos�és�kel�le�mes�tár�sal�ko�dás�ra�és�egyéb�ha�son�ló�mű�ve�lő�dé�si�és�tár�sa�dal�mi
fel�ada�tok�cél�já�ra�hoz�ták�lét�re”.�kovalcsik�Jó�zsef�(1987)�is�be�mu�tat�ja�a�ka�szi�nók�tár�sa�dal�mi
ré�teg�sze�rin�ti�dif�fe�ren�ci�á�ló�dá�sát,�a�nem�ze�ti�ka�szi�nó�mel�lett�a�pol�gá�ri�ka�szi�nó,�majd�a
pa�rasz�ti�ún.�„gu�bás�ka�szi�nók”�és�a�mun�kás�ka�szi�nók�lét�re�jöt�tét.�Tóth�ár�pád�(2005)�ön�szer�-
ve�ző�dő�pol�gá�rok�ról�írt�ala�pos�mun�ká�ja�hív�ja�fel�a�tár�sas�funk�ci�ók�ra�a�fi�gyel�met,�alá�tá�maszt�-
va�szé�che�nyi�nap�ló�já�nak�vissza�té�rő�be�jegy�zé�sé�re,�hogy�„a�casinóban�ebé�del�tem.”

Jó�kai�Mór�1870-ben�meg�je�lent�Fe�ke�te�gyé�mán�tok�re�gény�hős�ének�Berend�iván�nak�a
ka�szi�nó�ba�já�rá�si�szo�ká�sát�is.�Jó�kai�így�jel�lem�zi�a�ko�ra�be�li�tár�sas�szín�te�re�ket:�„a�ka�szi�nó�nak öt
vi�lág�ré�sze�van,�mint�a�föld�nek,�s�la�kói,�mint�a�lepidopterák,�há�rom�osz�tály�hoz�tar�toz�nak:
nap�pa�li�pil�lan�gók,�es�te�li�lep�kék�s�éj�je�li�pil�lan�gók.�nap�pal�a�könyv�tá�rat�bú�vár�kod�ják�tu�dós
ta�gok,�mely� egyi�ke� a� leg�ér�de�ke�sebb� és� be�cse�sebb� könyv�tár�nak,� es�te� hat�tól� nyol�cig� ott
whistesznek�és�po�li�ti�zál�nak�a�septemvirek�és�fis�ká�li�sok,�nyolc�tól�éj�fél�utá�nig�vég�re�el�fog�lal�ja
a�tért�a�ma�gas�societas.�An�nál�fog�va�meg�esik,�hogy�két�em�ber�min�den�nap�el�jár�a�ka�szi�nó�ba,
anél�kül,�hogy�va�la�ha�egy�más�sal�ta�lál�koz�nék.”�

nap�ja�ink�ra�–�bár�szá�muk�je�len�tő�sen�nőtt�–�meg�vál�to�zott�a�ka�szi�nók�funk�ci�ó�ja�és
leg�ke�vés�bé�sem�az�ön�mű�ve�lés�irá�nyá�ba.�Jó�kai�sza�va�i�val�él�ve�ma�már�csak�a�„ma�gas�societas”
lá�to�gat�ja�e�tár�sa�sá�gi�kö�rö�ket.�

5.2.3. Sza bad kő mű ves pá ho lyok
A�klu�bok�zár�tabb,�iniciatikus�kö�rét�al�kot�ják�a�klu�bok�min�tá�já�ra�ala�kult,�az�„ön�mű�ve�lés
is�ko�lá�i�ként”�is�em�le�ge�tett�sza�bad�kő�mű�ves�pá�ho�lyok.�An�nak�el�le�né�re,�hogy�az�épí�tő�cé�he�kig,
sőt�egész�a�her�me�ti�kus� ta�no�kig�vissza�nyú�lik�a�sza�bad�kő�mű�ves�ség� �ere�de�te,�már�1663-ról
van�nak�ada�ta�ink.�A�sza�bad�kő�mű�ves�ség�kez�de�té�nek�hi�va�ta�los�dá�tu�ma�1717.�jú�ni�us�24.,�ami�-
kor�is�Lon�don�ban�négy�kő�mű�ves�pá�holy�tag�jai�gyűl�tek�össze�egy�fo�ga�dó�ban�és�meg�ala�pí�tot�ták
a�Lon�do�ni�nagy�pá�holyt.�Az�Anderson�ál�tal�1723-ban�írt�al�kot�mány�a�mai�na�pig�funk�ci�o�nál,
mely�sze�rint�a�rend�cél�ja�az,�hogy�„az�egyes�ség�köz�pont�já�vá�vál�jék,�és�esz�köz�igaz�ba�rát�ság
kö�té�sé�re�olyan�sze�mé�lyek�kö�zött,�kik�nél�kü�le�örö�kös�tá�vol�ság�ban�ma�rad�tak�vol�na.”�va�ló�szí�-
nű�leg�ek�kor�nem�sej�tet�ték,�hogy�a�Xviii.�szá�zad�vé�gé�re�már�Eu�ró�pa�min�den�nagy�vá�ro�sá�ban
nagy�pá�holy�fog�mű�köd�ni,�sőt�az�év�ez�red�vé�gén�már�az�egész�vi�lá�got�át�szö�vi�a�sza�bad�kő�mű�ves
test�vé�ri�ség.�

A�ta�gok�fel�ada�tai�kö�zé�tar�to�zik�az�egyén�tök�éle�se�dés�re�va�ló�tö�rek�vé�se,�az�em�ber�sze�re�tet
gya�kor�lá�sa�és�a�fel�vi�lá�go�so�dás�szel�le�mé�nek�meg�va�ló�sí�tá�sa.�A�pá�ho�lyok�ri�tu�á�li�san�mű�köd�nek,
össze�jö�ve�tel�ük�alatt� tel�je�sen�ki�zár�ják�a�pro�fán�vi�lá�got.�A�pá�holy� leg�fon�to�sabb�he�lyi�sé�ge�a
temp�lom,�amit�té�te�le�sen�rög�zí�tett�fel�sze�re�lés�sel�ren�dez�nek�be.�A�temp�lom�há�rom�osz�lo�pa�az
is�te�ni�te�rem�tő�egy�sé�gét,�a�böl�cses�ség,�erő,�szép�ség�hár�mas�sá�gát�szim�bo�li�zál�ja,�a�fő�mes�ter
„tró�nu�sá�hoz”�az�ön�mű�ve�lést�és�tök�éle�se�dést�is�szim�bo�li�zá�ló�hét�lép�cső,�a�böl�cses�ség�hét
lép�cső�fo�ka�ve�zet.�A�kéz�mű�ipa�ros�ság�bel�ső�rend�jé�hez�iga�zod�va�há�rom�fo�ko�zat ér�he�tő�el:�inas,
le�gény,�mes�ter,�mely�fo�ko�za�tok�el�éré�se�egyút�tal�a�fo�lya�ma�tos�ta�nu�lást�is�elő�se�gí�ti.�A�sza�bad�-
kő�mű�ves�is�épí�tő�mes�ter:�a�vi�lá�got,�a�tár�sa�dal�mat�és�az�egyént�épí�ti�és�tö�ké�le�te�sí�ti�–�a
vi�lá�gos�ság�ta�nai�sze�rint�(Arapovics�1997).

A�sza�bad�kő�mű�ves�ka�zin�czy�Fe�renc�Aran�ka�györgy�höz�írt�1790.�már�ci�us�25-én�írt
le�ve�lé�ben�így�fo�gal�maz�za�meg,�mit�je�lent�szá�má�ra�a�tag�ság.�„Én�ne�kem�a�kő�mű�ves�ség
oly�tár�sa�ság,�a�mely�egy�kis�ka�ri�kát�csi�nál�a�legjobbszívű�em�be�rek�ből,�mely�ben�az�em�ber
el�fe�lej�ti�azt�a�nagy�egye�net�len�sé�get,�a�mely�a�kül�ső�vi�lág�ban�van,�a�mely�ben�az�em�ber
a�ki�rályt�és�a�leg�ala�cso�nyabb�ren�dű�em�bert�test�vér�ének�né�zi,�a�mely�ben�el�fe�led�ke�zik�a
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vi�lág�egye�net�len�sé�gei�fe�lől,�s�azt�lát�ván,�hogy�min�den�tag�ban�egy�lé�lek,�t.�i.�jó�nak�sze�re�te�te
la�ko�zik,�öröm�könnye�ket�sír;�a�mely�ben�sok�kal�biz�to�sabb�ba�rá�to�kat�lel,�mint�a�kül�ső�vi�lág�ban,
a�mely�ben�ki-ki�igyek�szik�em�ber�tár�sa�i�nak�nyo�mo�rú�sá�gát�a�sze�rint,�a�mint�te�het�sé�ge
en�ge�di,�könnyí�te�ni,�a�mely�ben�kiki� ....� szer�ze�tes�atya�fi�a�it�mun�kái,�pél�dái�ál�tal� ta�ní�ta�ni
tartozik....Meg�va�gyok�győ�ződ�ve,� hogy� ez� a� leg�tö�ké�le�te�sebb� is�ko�lá�ja� az� em�be�ri� szív�nek."
(ka�zin�czyt�idé�zi�schőn�2000)�ha�son�ló�kép�pen,�Abafi�La�jos�XiX.�szá�zad�vé�gi�fő�mes�ter�is�ki�eme�li,
hogy�egy�faj�ta�ta�nu�lá�si�fo�lya�mat�szá�má�ra�a�kő�mű�ves�ség.�„A�pá�holy�nem�csak�tár�sas�kör�ként
és�hu�ma�ni�tá�ri�us�egye�sü�let�ként�nyúj�tott�kár�pót�lást,�nem�csak�a�szó�leg�ne�me�sebb�ér�tel�mé�ben
az�ön�mű�ve�lés�is�ko�lá�ját�ké�pez�te,�ha�nem�egy�szer�smind�a�leg�jobb�elő�ké�szí�tő�is�ko�lá�ja�volt�az
ál�lam�élet�min�den�szak�mái�ré�szé�re.”�(Abafi�1900,�1993:16).�vélt�és�va�lós�po�li�ti�kai�ere�jé�nél
fog�va�Eu�ró�pa-szer�te�sok�szor�tá�mad�ták�vagy�be�til�tot�ták�a�pá�ho�lyok mun�ká�ját,�ami�en�nek
el�le�né�re�a�mai�na�pig,�ha�gyo�má�nyai�meg�tar�tá�sa�mel�lett�meg�ma�radt.�A�rend�sze�res�össze�jö�ve�te�lek
al�kal�má�val�a�pá�holy�tag�jai�tár�sa�da�lom�és�ter�mé�szet�tu�do�má�nyi,�fi�lo�zó�fi�ai�vagy�szim�bó�lu�mo�kat
be�mu�ta�tó�elő�adá�so�kat�tar�ta�nak�egy�más�nak,�me�lye�ket�kö�zö�sen meg�vi�tat�nak,�il�let�ve�kö�vet�ve�az
„is�merd�meg�ön�ma�gad”�el�vét,�ön�is�me�ret�re�kész�te�tik�a�ta�go�kat. A�szim�bo�li�kus�(an�gol)�rí�tus�ban
mű�kö�dő�ga�li�lei�pá�holy�hon�lap�ja�sze�rint�je�len�leg�a�vi�lá�gon�meg�kö�ze�lí�tő�leg�6�mil�lió�sza�bad�-
kő�mű�ves�dol�go�zik,�Ma�gya�ror�szá�gon�a� tag�lét�szám�szá�zas�nagy�ság�ren�dű.�A� fran�cia� rí�tu�sú
pá�ho�lyok�szö�vet�sé�gét�al�ko�tó�Ma�gyar�nagyoriens�fo�gal�ma�zá�sa�sze�rint�„A�sza�bad�kő�mű�ves�ség
esz�mé�je�és�cél�ja�az,�hogy�elő�se�gít�se�a�sze�mé�lyes�fej�lő�dést�és�ne�me�se�dést,�nem�ön�ma�ga,
ha�nem�má�sok�ér�de�ké�ben.”�(www.nagyoriens.hu).

5.2.4. Ol va só kö rök
A�Xviii.�szá�zad�máso�dik�fe�lé�ben�Ang�li�á�ban�a�klu�bok�egy�sa�já�tos�for�má�ja�ter�jedt�el,�me�lyek�a
kor�ol�va�sá�si�igé�nye�it�igye�kez�tek�ki�elé�gí�te�ni.�A�na�pi�lap�ok�és�he�ti�lap�ok,�il�let�ve�ez�zel�pár�hu�za�mo�san
a�könyv�klu�bok,�ol�va�só�kö�rök,� elő�fi�ze�té�ses� könyv�tá�rak� egy�re�nép�sze�rűb�bé� vál�tak.�A�kul�tú�ra
csar�no�ka�it�be�mu�ta�tó�kovalcsik�Jó�zsef�hauser�Ar�nol�dot�idéz�ve�jel�lem�zi�ezek�nek�a�kö�rök�nek�a
tár�sa�dal�mi-po�li�ti�kai�össze�tar�tó�ere�jét.�„A�li�be�rá�lis�kor�mány�za�ti�po�li�ti�ka�és�az�ang�li�kán�egy�ház
vi�lá�gi�szem�lé�let�mód�ja�csak�tü�ne�tei�vol�tak�a�fel�vi�lá�go�so�dás�nak,�amely�vi�szont nem�volt�egyéb,
mint�a�fe�u�da�liz�mus�fel�bom�lá�sá�nak�és�a�kö�zép�ré�te�gek�fel�emel�ke�dé�sé�nek�ide�o�ló�gi�ai�ki�fe�je�zé�se.
Mind�amel�lett�an�nak�ki�mu�ta�tá�sa,�hogy�a�pro�tes�táns�pap�ság�a�vi�lá�gi�iro�da�lom�ter�jesz�té�sé�ben
és�az�új�ol�va�só�kö�zön�ség�ki�ala�kí�tá�sá�ban�olyan�je�len�tős�sze�re�pet�ját�szott,�az�újabb�iro�da�lom�szo�-
ci�o�ló�gia�leg�fon�to�sabb�ered�mé�nyei�kö�zé�tar�to�zik.�„(hauser�idé�zi�kovalcsik�1987:�43).�Ma�gya�r�-
or�szá�gon�a�fel�vi�lá�go�so�dás�és�a�re�form�kor�ide�jén�a�ra�di�ká�lis�po�li�ti�kai�szel�le�met,�majd�pe�dig�a
ma�gyar�nyelv�ügyét�is�kép�vi�sel�ték�az�ol�va�só-�és�ön�kép�ző�kö�rök. A�fel�vi�lá�go�so�dás�ide�jén�po�li�ti�kai
tö�rek�vé�sek�szín�te�ré�vé�is�vál�tak�ezek�a�kö�rök,�olyan�tár�su�lá�sok vol�tak,�me�lyek�az�ol�va�sást�és
mű�ve�lő�dést�a�tár�sa�dal�mi�át�ala�ku�lás�és�az�oszt�rák�ha�ta�lom�el�le�ni�lá�za�dás�ként�ér�tel�mez�ték.�A
ne�me�si�el�len�ál�lók�nál�ra�di�ká�li�sabb�gon�dol�ko�dá�sú,�pol�gá�ri�ál�lás�pon�tot�kép�vi�se�lő,�rész�ben
ne�me�si, rész�ben�pol�gá�ri�szár�ma�zá�sú�an�go�lul�és�fran�ci�á�ul�is�tu�dó�új�ér�tel�mi�sé�gi�ré�teg�al�ko�tott
ol�va�só�cso�por�to�su�lá�so�kat�(Fü�löp:�1978).�

Az�ol�va�sás�nép�sze�rű�vé�vá�lá�sá�val�egész�Eu�ró�pát�be�há�lóz�ták�az�ol�va�só�kö�rök.�A�skan�di�náv
ta�nu�ló�kö�rök�tu�laj�don�kép�pen�ezek�ből�a�szer�ve�ze�tek�ből�nőt�tek�ki�a�XX.�szá�zad�ele�jén,�az�zal
a�cél�lal,�hogy�a�ta�nu�lás�te�rén�is�meg�va�ló�sít�sák�az�egyen�lő�ség�el�vét.�

Az�ol�va�só�kö�rök�a�XX.�szá�zad�kö�ze�pé�ig�nép�sze�rű�ek�vol�tak,�a�köz�könyv�tá�ri�moz�ga�lom�hoz
csat�la�koz�tak.�A� tö�meg�kul�tú�ra� vál�to�zá�sá�val,� a�moz�gó�kép�ural�ko�dó�vá� vá�lá�sá�val� azon�ban� a
XX.�szá�zad�vé�gé�re�vissza�esett�az�ol�va�sás�irán�ti�igény.�nap�ja�ink�ra�a�kö�rök�jócs�kán�ve�szí�tet�tek
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nép�sze�rű�ség�ük�ből,�a�cél�juk�is�át�ala�kult,�az�ol�va�sá�si�igé�nyek�fej�lesz�té�sé�re,�fenn�tar�tá�sá�ra�fó�ku�-
szál�nak�és�ösz�tön�zik�a�könyv�tá�rak�hasz�ná�la�tát.�2001-ben�az�unEsco�meg�hir�det�te�az
ol�va�sás�évét,�azért,�hogy�a�mé�dia�fi�gye�lem�fel�kel�té�sé�vel�a�fej�lett�tech�ni�kai�vív�má�nyok
mel�lett�is�nép�sze�rű�sít�se�az�ol�va�sást.�

5.2.5. Svéd/skan di náv ta nu ló kö rök
A�XiX.�szá�zad�kö�ze�pén-vé�gén�své�dor�szág�ban�til�ta�ko�zá�sok�in�dul�tak�az�el�len,�hogy�a�ta�nu�lá�si
le�he�tő�sé�gek� a�mű�velt� elit� bir�to�ká�ban� vol�tak.�A� svéd�mun�kás-szö�vet�sé�gek,� a� füg�get�len
egy�há�zak�és�más�szer�ve�ze�tek�tö�meg�moz�gal�mak�az�egyen�lő�ség�meg�fo�gal�ma�zá�sa�kor�nem�csak
a�vá�lasz�tó�jo�gi�kér�dé�sek�re,�ha�nem�az�ok�ta�tás�ra�is�hang�súlyt�fek�tet�tek.�Az�el�ső�ta�nu�ló�kör
ala�pí�tá�sa�oscar�olsson�ne�vé�hez�fű�ző�dik,�aki�1902-ben�meg�szer�vez�te�az�el�ső�ta�nu�ló�szer�ve�ze�tet.
A�ta�nu�ló�kö�rök�olyan�ön�szer�ve�ző�dő�kis�cso�por�tok,�ahol�a�részt�ve�vők�egyez�te�tett�rend�sze�-
res�ség�gel�össze�jön�nek,�hogy�az�ál�ta�luk�meg�ha�tá�ro�zott�terv�sze�rint�ta�nul�ja�nak,�vi�táz�za�nak
adott�té�má�ról,�vagy�kul�tu�rá�lis�te�vé�keny�sé�get�vé�gez�ze�nek.�Az�ön�kép�ző�kö�rök�mun�ká�ja�a
ta�gok�ta�pasz�ta�la�tá�ra�épül,�cél�juk�az,�hogy�egy�más�tól�ta�nul�ja�nak,�együtt�gon�dol�kod�ja�nak�az
ál�ta�luk�vá�lasz�tott�té�ma�kör�ben.�A�svéd�ta�nu�ló�kö�rök�tag�jai�rend�sze�re�sen�ta�lál�koz�nak,�he�ten�te
leg�alább�egy�szer,�s�egy-egy�al�ka�lom�1-3�órás�idő�töl�tést�je�lent.�Együtt�ter�ve�zik�meg�a
ta�nu�lás�me�ne�tét,�ki�vá�laszt�ják�a�meg�fe�le�lő�tan�anya�got,�me�lyet�a�ta�lál�ko�zó�kat�meg�elő�ző�en
el�ol�vas�nak,�majd� kö�zö�sen� dol�goz�nak� fel.�Min�den� ta�nu�ló�kör�nek� van� egy� ve�ze�tő�je,� aki
nem�fel�tét�len�szak�kép�zett�ve�ze�tő,�fel�ada�tai�in�kább�a�szer�ve�ző�mun�ká�ra�ter�jed�nek�ki.�A�ve�ze�tői
fel�ada�tot�a�kör�el�is�mert�tag�ja�szok�ta�fel�vál�lal�ni,�de�a�kör�te�vé�keny�sé�ge�a�ta�gok�ak�tív�rész�vé�-
te�lé�től�függ.�(galbraith:�1990,�Byström�1996).

A�kö�rök�szem�ben�áll�nak�a�hi�e�rar�chi�kus�mo�del�len�ala�pu�ló�ha�gyo�má�nyos�ok�ta�tás�sal,�az�zal,
hogy�a�ta�nár�le�gyen�a�tu�dás�bir�to�ko�sa,�tő�le�függ�je�nek�a�ta�nu�lók.�A�ta�nu�ló�kör�olyan�együtt�-
mű�kö�dést�je�lent,�amely�ben�min�den�részt�ve�vő�fél�egyen�lő.�Ez�per�sze�nem�zár�ja�ki�azt,�hogy
egy� ta�nu�ló�kör�meg�hív�jon� egy� elő�adót,� vagy�nyelv�ta�nárt,� tánc�ta�nárt,� ha� te�vé�keny�sé�gük
tan�fo�lya�mi�jel�le�gű.�

A�de�mok�ra�ti�kus�mű�kö�dés,�a�tár�sa�dal�mi�prob�lé�mák�irán�ti�nyi�tott�ság�jel�lem�zi�a�kö�rö�ket,
de�sok�szor�pusz�tán�a�sza�bad�idő�ak�tív�el�töl�té�se�mo�ti�vál�ja�a�részt�ve�vő�ket.�so�kan�pusz�tán�azért
vál�nak�tag�gá,�hogy�má�sok�kal�ta�lál�koz�za�nak,�vagy�va�la�mi�lyen�kul�tu�rá�lis�te�vé�keny�sé�get�foly�-
tas�sa�nak.�A�ta�nu�ló�kö�rök�ad�ják�az�alap�ját�a�svéd�ama�tőr�mű�vé�szet�nek,�va�la�mint�kéz�mű�-
ves�ség�nek,�és�ha�gyo�mány�őr�zés�nek�(cEsAM�1994).

ci�vil�szer�ve�ze�tek,�nép�fő�is�ko�lák,�ak�ti�vis�ták,�szak�szer�ve�ze�tek,�egy�há�zak�fog�ják�össze�a
tan�kö�rö�ket,�me�lyek�egy�részt�ál�la�mi�tá�mo�ga�tás�ból,�más�részt�a�he�lyi�és�re�gi�o�ná�lis�ön�kor�mány�zat�ok
tá�mo�ga�tá�sa�i�ból,�har�mad�részt�a�ta�nu�lói�tag�dí�jak�ból�tart�ják�fenn�ma�gu�kat.�své�dor�szág�ban�9�nagy
ta�nu�ló�kö�rö�ket�mű�köd�te�tő�or�szá�gos�szö�vet�ség�van,�mind�egyik�többszáz�tag�szer�ve�zet�tel.�Az
ál�la�mi,�re�gi�o�ná�lis�és�he�lyi�tá�mo�ga�tá�sok�ból�és�a�tag�dí�jak�ból�tart�ják�fenn�ma�gu�kat.

Je�len�leg� a� leg�na�gyobb� svéd� fel�nőtt�kép�zé�si� szer�ve�zet,� a� studierförbundet�voxenskolan12

ada�tai�sze�rint�éven�te�össze�sen�kb�1.5�mil�lió�em�ber�vesz�részt�va�la�mi�lyen�for�má�ban�a�ta�nu�ló�-
kö�rös�te�vé�keny�ség�ben,�a�15�éves�nél�idő�sebb�la�kos�ság�több�mint�50%-a�tag�ja�ta�nu�ló�kör�nek.�
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12 studierförbundet�voxenskolan�50�00�tanulókörének�egymagában�közel�500,000�résztvevője�van.�Több
mint�fele�ezeknek�művészeti�tevékenységet�folytat,�sokan�nyelvi�képzésben�vesznek�részt.�harmadik�leg-
nagyobb�tevékenységi�körük�a�„civil”�tanulmányokkal�kapcsolatos.



5.2.6. Tu do má nyos is me ret ter jesz tés, sza bad egye te mek, har ma dik kor egye te mei
A�sza�bad�egye�tem�a�tu�do�má�nyos�is�me�ret�ter�jesz�tés�te�ma�ti�kus,�ma�gas�szin�tű�elő�adá�so�kat,�elő�-
adás�so�ro�za�to�kat�nyúj�tó�in�téz�mé�nye.�cél�ja�a�kor�sze�rű�is�me�re�tek�irán�ti�igé�nyek�fel�kel�té�se és�az
is�me�ret�ter�jesz�tés�a�tár�sa�da�lom�tu�do�mány�ok,�a�ter�mé�szet�tu�do�mány�ok,�a�tech�ni�ka,�mű�vé�sze�tek
te�rü�le�tén,�de�a�min�den�na�pi�élet�hely�ze�te�i�nek�meg�ol�dá�sá�ra�is�az�egész�ség�vé�de�lem, kör�nye�zet�tu�da�-
tos�ság,�a�de�mok�rá�cia�vagy�akár�a�bűn�meg�elő�zés�té�má�já�ban.�Tu�do�má�nyos�is�me�ret�ter�jesz�tő
tár�sa�sá�gok,�nép�fő�is�ko�lák,�ci�vil�szer�ve�ze�tek�ál�tal�ked�velt�ta�nu�lá�si�for�ma,�mert�az�elő�adá�sok�ra,
vég�zett�ség�re�va�ló�te�kin�tet�nél�kül�bár�ki�be�irat�koz�hat,�de�a�kép�zés�dip�lo�ma,�fel�ső�fo�kú�ok�le�vél
meg�szer�zé�sé�re�nem�ad�le�he�tő�sé�get.�vi�lág�szer�te�egy�re�nép�sze�rűb�bek�a�nyug�dí�jas�sza�bad�egye�-
te�mek,�a�har ma dik kor egye te mei. Fran�ci�a�or�szág�ban�Toulouse-ban�1972-ben�in�dult�egy�nyá�ri
sza�bad�egye�tem�(université�du�Troisieme�Age),�mely�ki�fe�je�zet�ten�nyug�dí�ja�sok�nak�szer�ve�ző�dött
és�a�si�ke�re�lát�tán�ha�mar�ter�jed�ni�kez�dett�má�sutt�is.�1978-ban�jött�lét�re�az�Egye�sült�ki�rály�ság�ban
a�The�university�of�the�Third�Age�(u3A)�szer�ve�zet,�mely�át�ala�kí�tot�ta�a�fran�cia�gya�kor�la�tot.
Fran�ci�a�or�szág�ban� az� egye�te�mek� kö�ré� szer�ve�ződ�tek� a� nyug�dí�ja�sok� egye�te�mei,� Ang�li�á�ban,
camb�rid�ge-ben�vi�szont�–�az�anya�gi�tá�mo�ga�tás�hi�á�nya�mi�att�is�– a�„segíts-magadon�elv”
szü�le�tett�meg.� így�meg�fo�gal�maz�ták,� hogy� bár�hol� lét�re�hoz�ha�tó�u3A,�ha�meg�van�hoz�zá� a
szán�dék�és�a�he�lyi�szer�ve�ző�erő.

Az�egész�an�gol�szász�vi�lág�ban�nép�sze�rű�ek�ké�vál�tak�a�u3A�prog�ram�jai,�mert�az�ön�kén�te�sek
ál�tal�mű�köd�te�tett�szer�ve�zet� jel�lem�ző�en�nem�kül�ső�elő�adó�kat�hív�meg,�ha�nem�a�ta�gok
sa�ját�szak�má�juk�is�me�ret�anya�gá�ból�tar�ta�nak�egy�más�nak�elő�adá�so�kat.�A�tel�jes�ál�lás�ban már�nem
dol�go�zó�idős�ta�gok�sa�ját�ma�guk�me�ne�dzse�lik�a�szé�les�kí�ná�lat�tal�ren�del�ke�ző�és�he�lyi�szin�ten
szer�ve�ző�dő�har�ma�dik�kor�egye�te�me�it,�együtt�mű�kö�dés�sel,�ta�pasz�ta�la�ta�ik�át�adá�sá�val�se�gít�ve
egy�mást.�A�ta�ná�rok�egy�szer�re�ta�ní�ta�nak�és�ta�nul�nak,�hi�szen�itt�a�részt�ve�vők�egy�más�tól
ta�nul�nak,� pusz�tán� sa�ját� kedv�te�lés�ük�re,� nem� bi�zo�nyít�vány� meg�szer�zé�se� cél�já�ból.� nincs
akkreditáció,�nincs�validáció,�vizs�gáz�ta�tás,�vagy�meg�fe�le�lés,�pusz�tán�a� ta�nu�lás�örö�me!
ál�ta�lá�ban�egy�ilyen�sza�bad�egye�tem�250�ta�got�szám�lál,�de�a�12�fős�től�egé�szen�a�két�ezer�fős
egye�sü�le�tig�mű�kö�dő�ké�pes�nek�bi�zo�nyul�nak.�A�u3A�hi�va�ta�los�hon�lap�ja�sze�rint�nap�ja�ink�ban
nagy-Bri�tan�ni�á�ban�je�len�leg�700�har�ma�dik�kor�egye�te�mén�207�014�tag�oszt�ja�meg�egy�más�sal
a�ta�nu�lói�ta�pasz�ta�la�ta�it.�(www.u3a.org.uk)

ha�gyo�má�nyos�for�má�ját�tes�te�sí�tik�meg�a�ma�gyar�or�szá�gi�nonprofit�szer�ve�ze�tek�nek�a
tu�do�má�nyos�tár�sa�sá�gok,�az�is�me�ret�ter�jesz�tő�egye�sü�le�tek.�A�XiX.�szá�zad�ban�a�re�form�gon�do�lat
je�gyé�ben�szám�ta�lan�tu�do�má�nyos�kör,�nép�mű�ve�lő�szán�dé�kú� is�me�ret�ter�jesz�tő� tár�sa�ság� jött
lét�re.��Az�1841-ben�ala�pí�tott�ki�rá�lyi�Ma�gyar�Ter�mé�szet�tu�do�má�nyi�Tár�su�lat�1901-ben�ala�kult
Tár�sa�da�lom�tu�do�má�nyi� is�me�ret�ter�jesz�tő� Tár�su�lat�tá,� majd� jog�utód�ja�ként� 1953-ban,� majd
1958-ban�és�1990-ben�ala�kult�új�já�Tu�do�má�nyos�is�me�ret�ter�jesz�tő�Tár�su�lat�né�ven.�Je�len�leg
szö�vet�ség�ként�mű�köd�ve�a�jog�elő�dök�eti�ka�i�lag�hi�te�les�ha�gyo�má�nya�it�foly�tat�va�és�meg�újít�va
or�szá�go�san� han�gol�ja� össze� és� kép�vi�se�li� a� tu�do�má�nyo�san� meg�ala�po�zott� el�mé�le�ti� és�
gya�kor�la�ti�is�me�re�tek,�ma�ga�tar�tás-�és�cse�lek�vés�min�ták�köz�ve�tí�té�sét�a�tár�sa�da�lom�min�den�ré�te�ge
szá�má�ra.�A�Tár�su�lat�min�den�me�gyé�ben� je�len�lé�vő,� fő�ként� tu�do�má�nyos� is�me�ret�ter�jesz�tés�re
ala�kult�önál�ló�jo�gi�sze�mé�lyi�sé�gű�tár�sa�dal�mi�szer�ve�ze�tek�(tag�egye�sü�le�tek)�or�szá�gos�szö�vet�sé�ge.
pár�tok�tól� füg�get�len,� ki�emel�ke�dő�en� köz�hasz�nú� szer�ve�zet,� szol�gál�ta�tá�sa�it� bár�ki� igény�be
ve�he�ti.�köz�hasz�nú�cél�ja�meg�va�ló�sí�tá�sa�ér�de�ké�ben,�de�azo�kat�nem�ve�szé�lyez�tet�ve�vál�lal�ko�zá�si
te�vé�keny�sé�get�is�foly�tat.�A�TiT�sa�ját�be�szá�mo�ló�ja�sze�rint�részt�vesz�tu�do�má�nyos�te�vé�keny�-
sé�gek�ben�és�ku�ta�tá�sok�ban,�be�le�ért�ve�a�fel�nőtt�kép�zé�si�ku�ta�tá�so�kat;�te�vé�keny�sé�gi�kö�re�ki�ter�jed
a� ne�ve�lés�re� és� ok�ta�tás�ra,� ké�pes�ség�fej�lesz�tés�ben;� kul�tu�rá�lis� te�vé�keny�ség�ben,� a� kul�tu�rá�lis
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örök�ség� ápo�lá�sá�ra� és�meg�óvá�sá�ra,� a�ma�gyar� nyel�vi� kul�tú�ra� ápo�lá�sá�ra.�Ak�tív� az� ide�gen
nyel�vek�mi�nél�szé�le�sebb�kö�rű�el�sa�já�tí�tá�sá�ban,�szak�mai�át-�és�to�vább�kép�zés�ben,�az�ér�tel�mi�ség
ön�mű�ve�lé�sé�nek�elő�se�gí�té�sé�ben,�a�köz�élet�ben�nem�kor�mány�za�ti�szerv�ként�vé�le�mény�nyil�vá�-
ní�tás�ban,�de�a�mű�em�lék�vé�de�lem�ben,�a�ter�mé�szet-,�ál�lat-,�és�kör�nye�zet�vé�de�lem�ben,�a�gyer�mek-
és� if�jú�ság�vé�de�lem�ben,� a� hát�rá�nyos� hely�ze�tű� cso�por�tok� tár�sa�dal�mi� esély�egyen�lő�sé�gé�nek
elő�se�gí�té�sé�ben,�a�ma�gyar�or�szá�gi�nem�ze�ti�és�et�ni�kai�ki�sebb�sé�gek�kel,�va�la�mit�a�ha�tá�ron�tú�li
ma�gyar�ság�gal� kap�cso�la�tos� te�vé�keny�ség�ben;� mun�ka�erő�pi�a�con� hát�rá�nyos� hely�ze�tű� ré�te�gek
kép�zé�sé�ben,�s�vé�gül�az�euroatlanti�in�teg�rá�ció�elő�se�gí�té�sé�ben.�Az�1997.�évi�kul�tu�rá�lis�tör�vény
ren�del�ke�zé�se�sze�rint�költ�ség�ve�té�si�tá�mo�ga�tás�ban�is�ré�sze�sül.�nép�sze�rű�az�is�me�ret�ter�jesz�tő
lap-�és�ki�ad�vá�nyo�kat�meg�je�len�te�tő�te�vé�keny�sé�ge,�a�TiT�égi�sze�alatt�je�le�nik�meg�töb�bek�kö�-
zött�az�Élet�és�Tu�do�mány,�a�Ter�mé�szet vi�lá�ga�és�a�va�ló�ság.�Tag�szer�ve�ze�tei�mel�lett�köz�is�mert,
in�téz�mé�nye�sült�szer�ve�ze�tei�kö�zé�tar�to�zik�a�kos�suth�klub,�a�Jó�zsef�At�ti�la�sza�bad�egye�tem,�a
bu�da�pes�ti� pla�ne�tá�ri�um,� az� urá�nia� csil�lag�vizs�gá�ló.� szol�gál�ta�tá�sa�it� bár�ki� igény�be� ve�he�ti.
2006-ban�az�egye�sü�le�te�ken�ke�resz�tül�mint�egy�400�ezer�em�ber�vett�részt�kép�zés�ben,�eb�ből
40�ez�ren�tet�tek�nyelv�vizs�gát,�és�300�ez�ren�vet�tek�részt�is�me�ret�ter�jesz�tő�elő�adá�so�kon.��(TiT:�2007)

5.2.7. Nép fő is ko lák 
A�nép�fő�is�ko�lá�kat�dá�ni�á�nak�kö�szön�he�ti�a�vi�lág.�A�dá�nok�nem�ze�ti�hő�se13 nikolaj�Frederik
severin�grundtvig� (1783-1872)�dán�evan�gé�li�kus� lel�kész,�köl�tő,� tör�té�nész,�nép�mű�ve�lő�az
1830-as�ang�li�ai�út�ját�kö�ve�tő�en,�a�Trinity�coll�ege-bé�li�ta�pasz�ta�la�tai�ha�tá�sá�ra�ko�mo�lyab�ban
kez�dett�fog�lal�koz�ni,�gon�dol�kod�ni�az�ok�ta�tás�el�mé�le�ti�kér�dé�se�i�vel.�nem�ér�tett�egyet�a�ra�ci�o�-
na�liz�mus�ma�te�ri�a�lis�ta�vol�tá�val,�mely�föld�höz�ra�gadt�tá�ala�cso�nyít�ja�az�em�bert,�aki�nek�így�a
hó�dí�tás�és�a�ha�ta�lom�lesz�leg�főbb�szán�dé�ka.�Fel�tet�te�a�kér�dést,�ha�az�is�ko�la�cél�ja,�hogy
job�bá�te�gye�éle�tün�ket,�mi�ért�csak�bifflázással�és�szi�go�rú�sza�bá�lyok�közt�el�ér�he�tő,�könyv�sza�gú
is�me�re�te�ket�ad.�grundtvig�olyan�ke�resz�tény�szel�le�mi�sé�gű�is�ko�lát�te�rem�tett,�mely�az�élet�re
ne�vel,�gya�kor�la�ti�ta�pasz�ta�la�to�kat�nyújt,�s�ahol�ta�nár�és�di�ák�kö�zött�pár�be�széd�ala�kul�hat
ki,�ahol�a�di�á�kok�egy�más�tól� is� ta�nul�hat�nak.�Az�elit�egye�te�mek�vi�lá�gát�a�nép�ok�ta�tás�hoz
sze�ret�te�vol�na�kö�ze�lí�te�ni,�a�nép�fő�is�ko�lát�azok�szá�má�ra�sze�ret�te�vol�na�lét�re�hoz�ni,�akik�szár�-
ma�zá�suk�nál�fog�va�nem�tud�ták�az�elit�is�ko�lá�kat�meg�fi�zet�ni.�A�népfőiskola,�„Folkehojskole"
gon�do�la�tát�christen�Mikelsen�kold�va�ló�sí�tot�ta�meg�a�gya�kor�lat�ban.�Az�el�ső�dán�nép�fő�is�ko�-
la 1844-ben�jött�lét�re�rodding-ben,�me�ző�gaz�da�sá�gi�ta�nul�má�nyok�és�ál�lam�pol�gá�ri�is�me�re�tek
el�sa�já�tí�tá�sa�cél�já�ból.�Bent�la�ká�sos�for�má�ban�mű�kö�dött,�mert�a�kö�zös�sé�gi�lét�re�ez�a�kí�vá�na�tos
for�ma,�hi�szen�a�tár�sa�da�lom,�a�kö�zös�ség�és�a�de�mok�rá�cia�kér�dé�sei�iránt�ér�zé�keny�em�be�rek
kép�zé�se�volt�a�cél.�Meg�va�ló�sí�tot�ták�az�öröm�te�li�ta�nu�lást,�ahol�nincs�osz�tály�zat,�fe�le�let,�de
bi�zo�nyít�vány�sem�(kovalcsik�1987,�Folkehojskolernes�Forening�i�danmark�2008).

A�nép�fő�is�ko�lák�dá�ni�á�ból� fo�ko�za�to�san�át�ter�jed�tek�a�kö�ze�li� észak-eu�ró�pai�or�szá�gok�ba,
své�dor�szág�ba,� nor�vé�gi�á�ba� és� Fin�nor�szág�ba,� majd� ké�sőbb� hol�lan�di�á�ba,� né�me�tor�szág�ba,
Fran�ci�a�or�szág�ba�sőt�az�Egye�sült�ál�la�mok�ba�is.

A�nép�fő�is�ko�lák�dá�ni�ai�Egye�sü�le�te�köz�lé�se�sze�rint�nap�ja�ink�ban�a�dán�nép�fő�is�ko�lák
jel�lem�ző�en�fél-�vagy�egy�éves�bent�la�ká�so�sak,�te�hát�egy�faj�ta�együtt�élést,�ottalvást,�kö�zös
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13 A�népfőiskolák�megalapításától�világhírűvé�vált�grundtvig�filozófus,�nyelvész,�történész,�költő,�pap,
tanár� és� politikus� is� volt.� 1848-49-ben� részt� vett� a� dán� Alkotmány� megalkotásában,� a� dán� nyelv
megújításában,�megalkotta�a�dán�nemzeti�dalt,�mint�műfajt.



ét�ke�zést,�a�ta�nu�lás�és�a�sza�bad�idő�együt�tes�el�töl�té�sét�je�len�tik.�A�tan�fo�lyam�ok�8-40�he�tes�idő�-
tar�ta�mot�ölel�nek�fel,�de�jel�lem�ző�en�4-5�hó�na�po�sak.�Bár�a�nép�fő�is�ko�lák�ál�la�mi�tá�mo�ga�tás�ban
is�ré�sze�sül�nek,�rész�vé�te�li�dí�jat�is�kell�fi�zet�ni.14�kü�lön�bö�ző�té�mák�ban�le�het�ta�nul�ni�(böl�csé�szet,
tár�sa�da�lom�tu�do�mány,�sport,�mű�vé�szet,�ter�mé�szet�tu�do�mány,�mű�sza�ki,�mé�dia,�po�li�ti�ka,�egész�-
ség�ügy�és�szol�gál�ta�tó�ipar)�úgy,�hogy�nin�cse�nek�vizs�gák.�pe�da�gó�gi�ai�sza�bad�ság van,�le�he�tő�ség
nyí�lik�a�sze�mé�lyi�ség�fej�lesz�tés�re,�a�szo�ci�á�lis�kom�pe�ten�ci�ák�va�la�mint�az�ál�lam�pol�gá�ri�rész�-
vé�tel�és�a�de�mok�rá�ci�á�ra�vo�nat�ko�zó�is�me�re�tek�el�sa�já�tí�tá�sá�ra.�A�ta�nu�lás�fi�lo�zó�fi�á�ját�te�kint�ve�a
bra�zil� paoló� Freire� fel�sza�ba�dí�tó� pe�da�gó�gi�á�ja� (Freire� 1972)� és� az� in�di�ai no�bel-dí�jas� köl�tő
rabindranath�Tagore�hu�má�nus�szel�le�mi�sé�ge�jel�lem�zi�az�is�ko�lá�kat,�me�lyek�ka�pui�nyit�va�áll�nak
a�kül�föl�di�di�á�kok�szá�má�ra�is.�A�nép�fő�is�ko�lák�biz�to�sít�ják�a�fo�lya�ma�tos�ta�nu�lás�hoz�szük�sé�ges
pá�lya�ori�en�tá�ci�ós� és� karriertanácsadás� fel�tét�ele�it,� men�to�rok� se�gí�tik� a� ta�nu�ló�kat.
„Folkehojskolernes� Forening� i� danmark"� (The� Association� of� Folk� high� schools� in
denmark)� az�az� a�nép�fő�is�ko�lák�dá�ni�ai�Egye�sü�le�te� 80� füg�get�len,� nonprofit� for�má�ban
mű�kö�dő�dán�nép�fő�is�ko�lát�fog�össze.�Az�is�ko�lák�50-200�fel�nőtt�–�17,5�év�fe�let�ti,�de�fő�leg
hú�szas�éve�i�ben�já�ró�– ta�nu�lót�ké�szí�te�nek�fel�az�élet�re,�nem�ze�ti�és�nem�zet�kö�zi�szin�ten�egy�-
aránt.�A�ta�nu�lók�nak�egy�for�ma�jo�ga�ik�van�nak,�kor�tól,�nem�től,�val�lás�tól,�et�ni�kai�cso�port�tól
és�nem�ze�ti�ho�va�tar�to�zás�tól�füg�get�le�nül.�Az�együtt�mű�kö�dés,�a�ta�nár�és�ta�nu�ló�il�let�ve�a�részt�-
ve�vők�kö�zöt�ti�pár�be�széd,�a�to�le�ran�cia�a�nép�fő�is�ko�lák�min�den�na�pi�gya�kor�la�ta.�Meg�ma�radt�a
kö�zös�ének�lé�sek�grundtvigi�ha�gyo�má�nya� is.�A� jel�lem�ző�te�vé�keny�sé�gek�kö�zé�tar�to�zik�a
kü�lön�bö�ző�pro�jek�tek�ke�re�te�in�be�lül�meg�va�ló�su�ló�de�mok�rá�ci�á�ra�ne�ve�lés,�az�ál�lam�pol�gá�ri
is�me�re�tek�át�adá�sa.�A�ta�nu�lók,�ta�ná�rok�és�ön�kén�te�sek�szá�mos�eu�ró�pai,�af�ri�kai�és�egyéb
nem�zet�kö�zi�együtt�mű�kö�dés�ben�vesz�nek�részt,�az�Eu�ró�pai�unió�tag�ál�la�ma�i�ból�jö�vő�ta�nu�lók
ösz�tön�dí�jak�ban� ré�sze�sül�het�nek.�A� dán� nép�fő�is�ko�lák� hang�sú�lyoz�zák,� hogy� nem� egye�te�mi
vagy�más�ta�nul�má�nyok�hoz�ha�son�ló�vég�zett�sé�get�vagy�ké�pe�sí�tést�ad�nak,�és�nem�is�azok
meg�szer�zé�sé�re�ké�szí�tik�fel�a�ta�nu�ló�kat,�ha�nem�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�fi�lo�zó�fi�á�ját
va�ló�sít�ják�meg.�ugyan�ak�kor�még�is�kar�ri�er�le�he�tő�sé�ge�ket�nyúj�ta�nak�olyan�na�gyon�is�szer�te�ága�zó
szak�mák�el�sa�já�tí�tá�sá�hoz,�mint�a�szí�nész,�rend�őr,�ápo�ló,�új�ság�író, épí�tész,�stb.�A�dán�nép�fő�is�ko�lák
a�„hu�ma�nis�ta�élet�mű�vé�sze�té�re”�ké�szí�tik�fel�a�részt�ve�vő�ket, az�az�va�ló�ban�az�élet�re�ne�vel�nek
(www.danishfolkhighschools.com).

A�nép�fő�is�ko�lák�a�skan�di�náv�or�szá�gok�ban�kü�lö�nö�sen�nép�sze�rű�ek�let�tek,�kö�vet�ve�a�dán
mo�dellt,� de� or�szá�gon�kén�ti� sa�já�tos�sá�gok�ki�ala�kí�tá�sá�val.�A�nor�vég�ok�ta�tá�si� és�ku�ta�tá�si
Mi�nisz�té�ri�um�köz�lé�se� sze�rint� az� el�ső� nor�vég� nép�fő�is�ko�la� 1864-ben� nyílt�meg,�ma� 77
nép�fő�is�ko�la�mű�kö�dik�nor�vé�gi�á�ban.�Éven�te�meg�kö�ze�lí�tő�leg�6�000�ta�nu�ló�jár�nép�fő�is�ko�lák�-
ba,�fő�ként�azok�a�18-25�év�kö�zöt�ti�fi�a�tal�fel�nőt�tek,�akik�a�kö�zép�is�ko�lát�már�el�vé�gez�ték.�de
több�nép�fő�is�ko�la�rö�vi�debb�tan�fo�lya�mo�kat�is�kí�nál� idős�ko�rú�ak�szá�má�ra,�s�van�nak�is�ko�lák,
me�lyek�fo�gya�ték�kal�élő�sze�mé�lyek�ré�szé�re�spe�ci�á�lis�tan�fo�lya�mo�kat�hir�det�nek.�A�nép�fő�is�ko�-
lá�kon�részt�ve�vők�kö�zel�tíz�szá�za�lé�ka�kül�föl�di�di�ák.�A�nor�vég�nép�fő�is�ko�lák�bent�la�ká�so�sak,�ez
biz�to�sít�ja�az�is�ko�lák�ál�ta�lá�nos�ne�ve�lé�si�prog�ram�ját,�mert�olyan�ki�sebb�ta�nu�ló�kö�zös�sé�ge�ket�ala�kí�-
ta�nak�ki,�me�lyek�ben�a�di�á�kok�együtt�lak�nak�egy�campuson.�Az�ok�ta�tá�si�prog�ra�mok�ho�lisz�-
ti�kus�szem�lé�le�tet�köz�ve�tí�te�nek,�cél�juk,�hogy�a�di�á�kok�ma�guk�ala�kít�sák�sa�ját�sze�mé�lyi�sé�gü�ket,
ar�ra�ösz�tö�nöz�ve�őket,�hogy�meg�va�ló�sít�sák�ön�ma�gu�kat�és�köz�ben�nyi�tot�tá�vál�ja�nak a�tár�sa�dal�mi
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14�A�hosszabb�kurzusokra�hetente�körülbelül�1200�dán�koronát.�A�legalább�12�hetes�kurzusokra�ösztöndíj
kérhető.



és�tu�do�má�nyos�kér�dé�sek�iránt�is.�A�nép�fő�is�ko�lák�kis�lét�szá�mú�ak,�éven�te�át�la�go�san�60�és
100�kö�zött�van�a�be�irat�ko�zott�di�á�kok�szá�ma.�A�nor�vég�nép�fő�is�ko�lák�sem�ad�nak�dip�lo�mát
és�nem�szer�vez�nek�for�má�lis�vizs�gá�kat.�Azok�a�di�á�kok,�akik�el�vé�gez�nek�egy�nép�fő�is�ko�lát,
ta�nú�sít�ványt�kap�nak�ugyan,�azon�ban�ezek�nem�egyen�ér�té�kű�ek�az�ál�la�mi�(for�má�lis)�ok�ta�tá�si
rend�szer�ben�meg�sze�rez�he�tő� ok�le�ve�lek�kel.� A� nép�fő�is�ko�lá�kon� ok�ta�tott� fon�tos� tan�tár�gyak
kö�zött�sze�re�pel�a�ze�ne�és�más�elő�adó�mű�vé�sze�tek,�a�ter�mé�szet�is�me�ret,�a�mé�dia,�in�for�ma�ti�ka,
kéz�mű�ves�ség,�nem�zet�kö�zi�szo�li�da�ri�tás�és�a�sport.�Az�is�ko�lák�nak�egy�faj�ta�ke�re�tet�ad�a�kö�te�le�ző
tan�tár�gyak�so�ra�de�nagy�sza�bad�sá�guk�van�a�vá�laszt�ha�tó�tár�gyak�ese�té�ben.�

nor�vé�gi�á�ban�a�nép�fő�is�ko�lák�több�sé�gét�nonprofit�szer�ve�ze�tek,�ala�pít�vá�nyok�mű�köd�te�tik,
tíz�azon�ban�me�gyei,�il�let�ve�köz�sé�gi�tu�laj�don�ban�van.�A�nép�fő�is�ko�lá�kon�nin�csen�tan�díj,�de
a�di�á�kok�nak�a�meg�él�he�té�si�költ�sé�ge�i�ket,�a�ki�rán�du�lá�so�kat,�is�ko�lán�kí�vü�li�te�vé�keny�sé�ge�ket
és� sze�mé�lyes� tar�to�zé�ka�i�kat,� tan�sze�re�i�ket�ma�guk�nak� kell� fi�zet�ni�ük.� Az� ál�la�mi�di�ák�hi�tel
Alap�tá�mo�ga�tá�sa�ál�tal�a�nép�fő�is�ko�lá�kon�ta�nu�lók�is�ré�sze�sül�het�nek�hi�tel�ben�vagy�ösz�tön�-
díj�ban.�A�mi�nisz�té�ri�um�sze�rint�a�nép�fő�is�ko�lák�na�gyon�nép�sze�rű�ek�nor�vé�gi�á�ban,�fő�ként
egy�faj�ta�át�me�ne�ti-,�vagy�ki�egé�szí�tő�kép�zé�si� le�he�tő�sé�get�nyúj�ta�nak�azok�szá�má�ra,�akik�a
kö�zép�is�ko�lai� ta�nul�má�nyuk�be�fe�je�zé�se�után� szü�ne�tet� sze�ret�né�nek� tar�ta�ni� fel�ső�ok�ta�tá�si
ta�nul�má�nya�ik�meg�kez�dé�se�előtt,�vagy�azok�szá�má�ra,�akik�nek�idő�re�van�szük�sé�gük�ah�hoz,
hogy�pá�lya�vá�lasz�tá�si,�mun�ka�vál�la�lá�si�ter�ve�ik�és�le�he�tő�sé�ge�ik�ki�ala�kul�ja�nak�(www.norvegia.hu).

své�dor�szág�ban�1868-ban� jött� lét�re�az�el�ső�nép�fő�is�ko�la,� itt� tel�jes�egé�szé�ben�pa�rasz�ti
kez�de�mé�nye�zés�sel� szer�ve�ződ�tek,� anya�gi� tá�mo�ga�tást� sem� az� egy�ház�tól,� sem� az� ál�lam�tól
nem� kér�tek,� ki�zá�ró�lag� pa�rasz�ti� szer�ve�ze�tek� fe�dez�ték� a� ki�adá�so�kat� (kovalcsik� 2001:165)
2008-ban�már�kö�zel�150�nép�fő�is�ko�la�mű�kö�dik�or�szág�szer�te,�fő�leg�vi�dé�ken,�gyak�ran�igen
tá�vo�li�vi�dé�ke�ken.�Fő�leg�a�nemformális�és�az�in�for�má�lis�ta�nu�lás�ban�vál�lal�nak�sze�re�pet�ezek
az�is�ko�lák.�A�ta�nu�lás�ban�va�ló�rész�vé�tel�in�gye�nes,�a�ta�nu�lók�nak�csak�a�bent�la�kás�költ�sé�ge�it, és
né�hány�nem�szo�ro�san�a�ta�nu�lás�hoz�kap�cso�ló�dó�szol�gál�ta�tást�kell�ki�fi�zet�ni�ük.�A�nép�fő�is�ko�la
el�vég�zé�se�után�le�he�tő�ség�nyí�lik�egye�te�mi�ta�nul�má�nyok�meg�kez�dé�sé�re�(svF�2008).

A�né met nép fő is ko lák más�fej�lő�dés�tör�té�ne�ten�men�tek�ke�resz�tül.�A�dán�min�ta,�a�XiX.
szá�za�di�is�ko�lán�kí�vü�li�fel�nőtt�kép�zést�cé�lul�ki�tű�ző�nép�mű�ve�lé�si�moz�gal�mak�és�a�szer�ve�zett
fel�nőtt�kép�zé�si� igé�nyek�öt�vö�ze�te�kép�pen�a�XX.� szá�zad�ban,� az�el�ső�vi�lág�há�bo�rút�kö�ve�tő
évek�ben,� jött� lét�re� a� né�met� nép�fő�is�ko�lák,� in�téz�mé�nyes� há�ló�za�ta.�de� ezek� a� –� fő�leg
nagy�vá�ros�ok�ban�lét�re�jö�vő�-�nép�fő�is�ko�lák�kü�lön�böz�tek�a�dán�me�ző�gaz�da�sá�gi�is�me�re�te�ket
át�adá�sá�ra�tö�rek�vő�mo�dell�től,�és�ab�ban,�hogy�nem�bent�la�ká�sos�el�ven�mű�köd�tek.�Az
ál�lam�szo�ci�a�liz�mus�köz�pon�to�sí�tot�ta�és�uni�for�mi�zál�ta�eze�ket�az�in�téz�mé�nye�ket.�1945�után
a�weimari� szel�le�mi�ség� ha�tot�tá� át� az� is�ko�lá�kat,� ami�nek� az� 1960-as� évek�be�li� „re�a�lis�ta
for�du�lat”� az� „új� tí�pu�sú�nép�fő�is�ko�la”� a�ha�gyo�má�nyos� ál�ta�lá�nos�mű�ve�lő�dés�he�lyett� egy
cél�ori�en�tált� szer�ke�ze�tű�vé�vál�to�zat�ta,� a�prog�ram�kí�ná�la�tot�meg�tart�va� azt� a�ha�gyo�mányt,
hogy� to�vább�ra� sem� ad� bi�zo�nyít�ványt.�A� fel�nőtt�ok�ta�tás�né�me�tor�szág�ban� alap�el�lá�tás�nak
mi�nő�sül, így�a�he�lyi�ön�kor�mány�zat�ok�ha�tás�kö�ré�be�tar�to�zó�fel�adat,�ezért�a�az�or�szá�got�be�-
há�ló�zó�nép�fő�is�ko�lák�fenn�tar�tói�több�nyi�re�az�ön�kor�mány�zat�ok.�A�jo�gi�stá�tu�szát�te�kint�ve
egy�részt�köz�vet�le�nül� ön�kor�mány�za�ti� irá�nyí�tá�sú� in�téz�mény�ként�mű�köd�nek,�más�részt
önál�ló� ön�kor�mány�za�ti� nép�fő�is�ko�la�ként,� mely� az� ön�kor�mány�zat� sa�ját� fenn�tar�tá�sú
tár�sa�dal�mi� in�téz�mé�nye,� har�mad�részt� önál�ló,� be�jegy�zett� nonprofit� szer�ve�zet�ként,
ne�gyed�részt�kvá�zi�nonprofit� szer�ve�ze�te�ként,�me�lyet�az�ön�kor�mány�zat�ala�pít�vány�ként
vagy�köz�hasz�nú� tár�sa�ság�ként�mű�köd�tet.�1953�óta�a�nép�fő�is�ko�lák�ko�moly�há�ló�za�tot
al�kot�nak,� szak�mai,� mód�szer�ta�ni� köz�pont�tal,� a� né�met� nép�fő�is�ko�lai� szö�vet�ség�gel. A
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szö vet ség Nem zet kö zi Együtt mű kö dé si In té ze te (iiz/dvv)�nagy�se�gít�sé�get�nyúj�tott�az
af�ri�kai� or�szág�ban� az� írás�tu�dat�lan�ság� fel�szá�mo�lá�sát� cél�zó� prog�ra�mok�meg�va�ló�sí�tá�sá�hoz,�
az�át-�és�to�vább�kép�zés�hez, va�la�mint�a�szük�sé�ges�ok�ta�tá�si�anya�gok�ki�fej�lesz�té�sé�hez,�il�let�ve
a� ta�nu�lás�hoz� szük�sé�ges� anya�gok� el�ké�szí�té�sé�hez.� Ez�ál�tal� úgy�ne�ve�zett� fej lő dés po li ti kai
kép�zé�sek�szer�ve�zé�se�in�dult,�me�lyet�ma�gyar�or�szá�gi�te�vé�keny�ség�re�is�ki�ter�jesz�tet�tek�a�ma�gyar
po�li�ti�kai�rend�szer�vál�to�zá�sát�kö�ve�tő�en�je�len�tős�ha�tást�gya�ko�rol�va�a�ha�zai�nép�fő�is�ko�lai
te�vé�keny�ség�re�(hinzen�2001).

Ma�gya�ror�szá�gon�–�egy-egy�ko�rai�előz�mény�től�el�te�kint�ve�–�az�1910-es�évek�től�szer�ve�ződ�tek
az�el�ső�nép�fő�is�ko�lai�tan�fo�lyam�ok,�majd�a�kez�de�mé�nye�zés�az�1930-as�évek�re�az�is�ko�lán�kí�vü�li
nép�mű�ve�lés�nek,�a�pa�raszt�if�jú�ság�kép�zé�sé�nek�–�ke�resz�tény� szel�le�mi�sé�gű�– moz�gal�má�vá�vált.
szel�le�mi�és�anya�gi�tá�mo�ga�tá�sá�ban,�ve�ze�té�sé�ben�részt�vet�tek�az�egy�há�zak,�mun�ká�juk�kal te�vé�ke�-
nyen�se�gí�tet�ték�a�né�pi� írók.�Az�1949-ben�po�li�ti�kai�okok�ból� fel�szá�molt�nép�fő�is�ko�lai�élet�az
1980-as�évek�ben�éledt�új�já,�és�1989�után�le�gi�ti�má�ló�dott.�ha�ran�gi�Lász�ló�meg�fo�gal�ma�zá�sá�ban�„A
nép�fő�is�ko�lát�a�ta�nul�ni�aka�ró�fi�a�ta�lok�és�idő�seb�bek�nem�kap�ják,�ha�nem�sa�ját�ma�guk�csi�nál�ják,
hoz�zák�lét�re.�A�ma�guk�örö�mé�re,�a�ma�guk�’szája�íze’�sze�rint.�A�nép�fő�is�ko�la�ci�vil�kez�de�mé�nye�zés,
an�nak�min�den�örö�mé�vel�és�nyo�mo�rú�sá�gá�val�együtt.�Mo�dern,�mert�’non-formális’�lé�té�nél
fog�va�fle�xi�bi�lis,�ref�lex�ív,�di�na�mi�kus,�gyor�san�ad�vá�laszt�a�ki�hí�vá�sok�ra.�Mint�be�lül�ről,�’alulról’
jö�vő�sza�bad�kez�de�mé�nye�zés�a�leg�tel�je�sebb�össz�hang�ban�van�az�igé�nyek�kel,�szük�ség�le�tek�kel.
Ta�nu�ló�köz�pon�tú�ta�nu�lás.”�(ha�ran�gi:�2003).

El�is�mert�ség�szem�pont�já�ból�kép�vi�se�lő�ik�fon�tos�nak�tart�ják�le�gi�ti�má�ci�ó�juk�má�so�dik�nagy
lé�pé�sét,�hogy�a�nép�fő�is�ko�la�fo�gal�ma�be�ke�rült�az�1997.�évi�kul�tu�rá�lis�alap�el�lá�tás�ról�szó�ló
tör�vény�be,�ez�ál�tal� a�nép�fő�is�ko�lák�éven�te�költ�ség�ve�té�si� tá�mo�ga�tás�hoz� is� jut�nak.�1997.�évi
cXL.�tör�vény�a�mu�ze�á�lis�in�téz�mé�nyek�ről,�a�nyil�vá�nos�könyv�tá�ri�el�lá�tás�ról�és�a�köz�mű�ve�lő�-
dés�ről�az�1.�szá�mú�mel�lék�le�té�ben�így�ha�tá�roz�ta�meg�a�nép�fő�is�ko�lák�fo�gal�mát:� �„olyan
fel�nőtt�ok�ta�tá�si�cé�lú�tan�fo�lya�mo�kat�szer�ve�ző,�he�lyi�ön�szer�ve�ző�dés�alap�ján�lét�re�jött�szer�ve�zet,
amely�nek� pe�da�gó�gi�ai� prog�ram�ja� a� szak�is�me�re�tek� át�adá�sán� túl� sze�mé�lyi�ség�fej�lesz�tő
(ál�lam�pol�gá�ri,� köz�éle�ti)� ele�met� is� tar�tal�maz,� s�me�lyek� le�bo�nyo�lí�tá�si,� ok�ta�tá�si� rend�sze�rét,
mód�sze�re�it�a�részt�ve�vők�ma�guk�is�ala�kít�hat�ják.”

2004-ben�a�ksh�68�nép�fő�is�ko�lát�re�giszt�rált,�a�nép�fő�is�ko�lá�kat�tö�mö�rí�tő�4�szö�vet�sé�gi
szer�ve�zet� –� a� Ma�gyar� nép�fő�is�ko�lai� Tár�sa�ság,� az� örök�ség� nép�fő�is�ko�lai� szö�vet�ség,� a
kALoT,�a�Ma�gyar�nép�fő�is�ko�lai�kol�lé�gi�um�azon�ban�en�nél�több�tag�szer�ve�ze�tet�tart�nyil�-
ván.�Az�1988-ban�ala�kult�Ma�gyar�nép�fő�is�ko�lai�Tár�sa�ság�2004-ben�124�tag�szer�ve�zet�ről
tesz�em�lí�tést�a�sta�tisz�ti�kai�je�len�té�sé�ben,�bár�a�sta�tisz�ti�ká�hoz�csak�55�szer�ve�zet�szol�gál�ta�tott
ada�tot� (www.nepfoiskola.hu).� Az� eu�ró�pai� fel�nőtt�kép�zé�si� tren�dek�nek� meg�fe�le�lő�en� a
nép�fő�is�ko�lák�egy�re�na�gyobb�sze�re�pet�vál�lal�nak�a�szak�kép�zés,�a�nyelv�ok�ta�tás�és�az�in�for�-
ma�ti�kai�fel�ké�szí�tés�te�rü�le�tén.

5.2.8. Dán ter me lő is ko lák
A�mun�ka�erő-pi�a�ci�kép�zé�sek�elő�tér�be�ke�rü�lé�se�foly�tán�olyan�mo�del�lek,�al�ter�na�tív�for�mák
meg�va�ló�sí�tá�sát�vál�lal�ták�fel�nonprofit�szer�ve�ze�tek,�me�lyek�új�meg�ol�dást�kí�nál�tak�a�tár�sa�-
dal�mi�prob�lé�mák�ke�ze�lé�sé�re.�in�no�va�tív�és�Eu�ró�pa-szer�te�egy�re�is�mer�tebb�kez�de�mé�nye�zés
a�dán�ter�me�lő�is�ko�lai�mo�dell,�mely�a�rá�szo�ru�ló�tár�sa�dal�mi�cso�por�tok�szak�kép�zé�sé�re�ad
al�ter�na�tí�vát.� A� ter�me�lő�is�ko�lák� (produktionsskole)� he�lyi� kez�de�mé�nye�zés�re� lét�re�jött
ma�gán�ala�pít�vá�nyok�ál�tal�mű�köd�te�tett�is�ko�lák,�me�lyek�az�1970-es�évek�vé�gén�jöt�tek�lét�re
dá�ni�á�ban.�1985-ben� tör�vé�nyi� alap�ra�he�lyez�ték�a� ter�me�lő�is�ko�lák�ál�tal�kí�nált� „má�so�dik

EgyÉn�És�TársAdALoM 91



esély”�kép�zé�si�prog�ra�mo�kat�olyan�25�év�alat�ti�fi�a�ta�lok�nak,�akik�ala�csony�is�ko�lai�vég�zett�-
ség�gel�ren�del�kez�nek, így�a�tar�tós�mun�ka�nél�kü�li�ség�ve�szé�lyé�nek�vol�tak/van�nak�ki�té�ve.�Az
is�ko�lák�a�sze�mé�lyi�ség�fej�lesz�tés�és�a�szak�kép�zés�in�teg�rá�ci�ó�já�ra�épül�tek.�Ezek�az�in�téz�mé�-
nyek�a�szo�ci�a�li�zá�lást,�a�ma�ga�tar�tá�si�de�vi�an�ci�ák,�be�il�lesz�ke�dé�si�za�va�rok�le�küz�dé�sét,�va�gyis
a�fi�a�ta�lok�ta�nu�lás�ra�és�mun�ka�vég�zés�re�al�kal�mas�sá�té�te�lét�te�kin�tik�el�sőd�le�ges�fel�ada�tuk�nak,
ez� ál�tal� biz�to�sít�ják� a� fi�a�ta�lok� is�me�ret�pót�lá�sát,� to�vább�ta�nu�lá�sát,� szak�kép�zés�ét� és
mun�ka�erő-pi�a�ci�esé�lye�ik�ja�ví�tá�sát.�Eu�ró�pá�ban�er�re�az�egyik�leg�élet�ké�pe�sebb�meg�ol�dás
a�dán�ter�me�lő�is�ko�lai�mo�dell,�amely�nek�lé�nye�ge,�hogy�bár�is�ko�lá�nak�ne�ve�zik,�még�sem
a�ma�gyar�ter�mi�no�ló�gia�sze�rin�ti� is�ko�lai�rend�sze�rű�ok�ta�tás.�dá�ni�á�ban,�amely�Ma�gya�ror�-
szág�nál�ki�sebb�or�szág,�100�in�téz�mény�ben�vég�zik�a�nor�mál�is�ko�la�rend�szer�ből�ki�hul�lott
fi�a�ta�lok� szo�ci�a�li�zá�lá�sát,�mun�ká�ra� és� ta�nu�lás�ra� va�ló� elő�ké�szí�té�sét.�Az� is�ko�lá�kat�he�lyi
ön�kor�mány�zat�ok�és�az�ál�lam�fi�nan�szí�roz�zák,�de�a�meg�ter�melt�ter�mé�kek�ér�té�ke�sí�té�sé�ből,
il�let�ve�a�he�lyi�vál�la�la�tok�kal�kö�tött�szer�ző�dé�sek�ál�tal�is�fenn�tart�ják�ma�gu�kat.�A�ta�nu�lók
már�az�is�ko�lá�ban�meg�is�mer�ked�nek�az�ál�ta�luk�vá�lasz�tott� szak�ma�mun�ka�fo�lya�ma�ta�i�val,
így�az�is�ko�la�el�vég�zé�sé�vel�min�den�mun�ka�fá�zist�meg�is�mer�ve�ke�rül�nek�ki�a�mun�ka�erő�pi�ac�ra.
Az�is�ko�lák�bent�la�ká�sos�és�be�já�rós�mo�dell�ként�is�mű�köd�nek.�A�mo�dell�si�ke�rét�bi�zo�nyít�ja,
hogy�má�ra�már�né�me�t�or�szág�ban,� Auszt�ri�á�ban,� por�tu�gá�li�á�ban,� íror�szág�ban,�nagy-Bri�-
tan�ni�á�ban,�hol�lan�di�á�ban,�nor�vé�gi�á�ban,�své�dor�szág�ban,�Fin�nor�szág�ban,�szlo�vé�ni�á�ban,
Len�gye�lor�szág�ban,�cse�hor�szág�ban,�oro�szor�szág�ban� is�mű�kö�dik� ter�me�lő�is�ko�la,�ko�szo�-
vó�ban�pe�dig�nap�ja�ink�ban� fo�lyik� a� fel�tét�ele�i�nek�meg�te�rem�té�se.�Ma�gya�ror�szá�gon�5� éve
jött�lét�re�za�la�eger�sze�gen�az�el�ső�Magyar-dán�Ter�me�lő�is�ko�la,�az�óta�pé�csett�is�meg�in�dí�-
tot�ták� a� Ma�gyar� ipar�szö�vet�ség� ok�ta�tá�si� köz�pont� Ala�pít�vány� pé�csi� Ter�me�lő�is�ko�la
prog�ram�ját,� igaz� a�ma�gyar� vi�szo�nyok� sze�rint� ezek� az� is�ko�lák� az� ál�la�mi�lag� el�is�mert
szak�ké�pe�sí�tés�ki�adá�sá�val�kö�ze�lebb�áll�nak�az�is�ko�la�rend�sze�rű�ok�ta�tás�hoz�(Arne�carlslen
2002,�pálfy–Bajzik–deák�2001,�Mol�nár�2007).

5.3.�A�ta�pasz�ta�la�ti�ta�nu�lás�és�az�ön�kén�tes�mun�ka

A�ta�nu�lás�vi�sel�ke�dés�vál�to�zást�je�lent.�A�fel�nőt�tek�ta�nu�lá�sa�el�tér�a�gye�re�ke�ké�től�–�más�a
ta�nu�lás�mo�ti�vá�ci�ó�ja,�má�sok� a� kö�rül�mé�nyek.�A� fel�nőt�tek� ta�nu�lá�sá�nak� egyik� leg�főbb
jel�lem�ző�je,� hogy� a� fel�nőtt� élet�ta�pasz�ta�lat�ok�kal� ren�del�ke�zik,�me�lyek�re� épí�te�ni� tud� a
ta�nu�lás�so�rán.�prak�ti�ku�san�gon�dol�ko�dik�a�fel�nőtt�ta�nu�ló,�ezért�olyat�ta�nul�szí�ve�sen,�ami
ér�dek�li,� s�ami�nek�a�hasz�no�su�lá�sát�azon�nal�fel�is�me�ri.�A�ta�nu�lá�si� ta�pasz�ta�la�tok�gyor�sab�bá,
egy�sze�rűb�bé�te�he�tik�a�ta�nu�lást.

Franz�pöggeler�a�fel�nőt�tek�élet�ko�rá�nak�sza�ka�sza�it�és�a�ta�nu�lás�össze�füg�gé�se�it�vizs�gál�ta.
Élet�kor�fel�fo�gá�sá�ban�a�ta�pasz�ta�lat�szer�zés,�kép�zés�és�a�tár�sas�kap�cso�la�tok�együt�te�se�je�le�nik
meg.�A�nemformális�és�az�in�for�má�lis�ta�nu�lás�el�is�me�ré�sé�vel�egy�re�hang�sú�lyo�sab�bá�vá�lik�a
nem�is�ko�la�rend�sze�rű�kép�zés�ben�meg�sze�rez�he�tő�tu�dás.�Az�a�tu�dás,�ami�a�gya�kor�lat�so�rán
sa�já�tít�ha�tó�el,�amit�meg�ta�pasz�ta�lunk.�A.�kolb�ta�pasz�ta�la�ti�ta�nu�lá�si�mo�dell�jé�ben�a�ta�nu�lá�si
fo�lya�mat�négy�lép�cső�ben�zaj�lik:�az�el�ső�az�ész�le�lés�–�a�konk�rét�ta�pasz�ta�lat,�a�má�so�dik�a
meg�fi�gye�lés�–�gon�dol�ko�dó�meg�fi�gye�lés,�a�har�ma�dik�a�gon�dol�ko�dás�–�az�abszt�rakt�fo�ga�-
lom�al�ko�tás,�a�ne�gye�dik�a�cse�lek�vés�–�az�ak�tív�kí�sér�le�te�zés�fo�lya�ma�ta�(Maróti�2005).

A� ci�vil� szer�ve�ze�tek�ben� in�for�má�lis� ta�nu�lá�si� kör�nye�zet�ben� az� ön�kén�tes�mun�ka� so�rán
szá�mos�gya�kor�la�ti�ta�pasz�ta�lat�sze�rez�he�tő�meg.�

A�közössÉg�TAnuLásA92



Az�ön�kén�tes�köz�pont�Ala�pít�vány�meg�ha�tá�ro�zá�sa� sze�rint� az� ön�kén�tes�ség� olyan� te�vé�-
keny�ség,�me�lyet�egyé�ni�leg�vagy�cso�por�to�san,� rend�sze�re�sen�vagy�al�kal�man�ként,�bel�föld�ön
vagy�kül�föld�ön�a�kö�zös�jó�ér�de�ké�ben�sze�mé�lyes�aka�rat�ból�vé�gez�nek�anya�gi�el�len�szol�gál�ta�tás
nél�kül.�Az� ön�kén�tes� te�vé�keny�ség� köz�vet�len� anya�gi� ha�szon�nal� nem� jár� an�nak� vég�ző�je
szá�má�ra,�to�váb�bá�az�ön�kén�tes�nem�he�lyet�te�sí�ti�a�fi�ze�tett�mun�ka�erőt.�Az�ön�kén�tes�nem
el�ső�sor�ban�sa�ját�csa�lád�já�nak�se�gít,�mun�kál�ko�dá�sa�hoz�zá�adott�ér�ték�ként� je�le�nik�meg�a
fo�ga�dó�szer�ve�zet�éle�té�ben.�A�te�vé�keny�ség�meg�va�ló�sul�hat�non-pro�fit,�ci�vil�szer�ve�zet,�vagy
ál�la�mi�in�téz�mény-,�rit�kább�eset�ben�for-profit�szer�ve�zet�(cé�gek�,�vál�lal�ko�zá�sok)�ke�re�te�in�be�lül.
Elő�nye,�hogy�elő�se�gí�ti�a�tár�sa�dal�mi�be�il�lesz�ke�dést,�hoz�zá�já�rul�a�sze�gény�ség,�a�ki�re�kesz�-
tő�dés�csök�ken�té�sé�hez�és�a�tel�jes�fog�lal�koz�ta�tott�ság�hoz.�Az�ön�kén�tes�ség�se�gít�kör�nye�ze�tünk
és�kö�zös�sé�günk�job�bá�té�te�lé�ben.

Az�ön�kén�tes�mun�ká�nak,�az�altruisztikus,�ka�ri�ta�tív�te�vé�keny�ség�nek�nagy�ha�gyo�má�nyai
van�nak,�is�mer�tek�a�sze�re�tet�szol�gá�la�tok,�az�ön�kén�tes�se�gí�tők,�be�teg�ápo�lók,�kul�tu�rá�lis�köz�-
mun�ká�sok��te�vé�keny�sé�gei.�Az�ön�kén�tes�mun�ka�so�rán�gyűj�tött�gya�kor�la�ti�ta�pasz�ta�lat�olyan
ké�pes�sé�gek�kel�ru�ház�za�fel�a�mun�ka�vég�ző�jét,�mely�a�munkaerő–piacon�és�a�ma�gán�élet�ben
is�az�ön�kén�tes�hasz�ná�ra�a�min�den�nap�ok�ban.

Az�ön�kén�tes�mun�ka�elő�nye�le�het�az�is,�hogy�az�ön�kén�tes�egy�részt�az�adott�szak�te�rü�let
mun�ka�fo�lya�ma�tá�ról� sze�rez�het� ta�pasz�ta�la�tot� a� civil–nonprofit� szer�ve�zet�ben� te�vé�keny�sé�ge
vég�zé�se�so�rán,�más�részt�meg�is�mer�he�ti�a�szer�ve�zet�mű�köd�te�té�sé�nek�alap�ve�tő�for�má�it,�a�szer�-
ve�ze�ti�kul�tú�rá�ját,�a�cse�lek�vé�si�tech�ni�ká�kat.�har�mad�részt�szak�mai�kap�cso�la�to�kat�is�sze�rez�het
az�ön�kén�tes�mun�ka�so�rán.�A�tár�sa�dal�mi�tő�ke,�a�kap�cso�la�tok,�há�ló�za�tok�ki�ala�kí�tá�sa nem�csak�a
mun�ká�juk�ban,�ha�nem�a�kar�ri�er�le�he�tő�sé�ge�ik�ben,�mo�bi�li�tá�suk�ban�is�se�gít�he�ti�az�ön�kén�te�se�ket,
kü�lö�nö�sen�a�fi�a�ta�lo�kat.�sok�szer�ve�zet�nél�jel�lem�ző,�hogy�a�szer�ve�zet�fej�lő�dé�sé�vel�az�ön�kén�-
te�sek�ből�vál�nak�a�ké�sőb�bi�fog�lal�koz�ta�tot�tak.

5.4.�Ne�ve�lés�el�mé�le�ti�as�pek�tu�sok�

Az�egyén�bol�do�gu�lá�sa,�az�esély�egyen�lő�ség�és�a�kö�zös�sé�gi�lét�gon�do�la�ta,�va�la�mint�a�de�-
mok�rá�ci�á�ra�ne�ve�lés�esz�mé�je�át�szö�vi�az�eu�ró�pai�uni�ós�do�ku�men�tu�mo�kat.�Azok�az�alap�ve�tő
ér�té�kek�je�len�nek�meg,�me�lye�ket�„eu�ró�pai�szel�le�mi�ség�ként”�szo�kás�em�le�get�ni,�a�nonprofit
szer�ve�ze�tek�igen�szé�les�kí�ná�la�tát�nyújt�ják�az�ilyen�cé�lú�kép�zé�sek�nek.

A�ko�ráb�bi�ak�ban�is�mer�te�tett�for�rás�mun�kák�is�ta�nú�sít�ják,�hogy�az�egész�éle�ten�át�tar�tó
ta�nu�lás�fó�ku�szá�ban�már�nem�az�ok�ta�tás,�ha�nem�a�ta�nu�lás�áll,�az�az�az�egyén.�Ezért�fon�tos�a
ta�nu�lá�si�fo�lya�mat�sze�mély�re�sza�bá�sa,�a�ta�nul�ni�aka�ró�egyén�szük�ség�le�te�i�nek�és�ké�pes�sé�ge�i�nek
fej�lesz�té�se�és�min�den�ki�szá�má�ra�a�hoz�zá�fé�rés�biz�to�sí�tá�sa,�an�nak�elő�se�gí�té�se,�hogy�az�egyén
ér�de�kelt�té�és�ké�pes�sé�vál�jon�a�ta�nu�lás�ra.

Az�eu�ró�pai�szel�le�mi�ség,�me�lyet�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�fi�lo�zó�fi�á�já�nak�ré�sze�ként
te�kin�tünk,� kul�tu�rá�lis� örök�ség.�Bábosik� ist�ván� sze�rint� az� eu�ró�pai� em�ber�kép� alap�ve�tő
jel�lem�ző�je�a�mo�ra�li�tás�és�a�szo�ci�á�lis�élet�ké�pes�ség�egy�sé�ge.�ne�ve�lés�el�mé�le�té�ben�az�em�ber�ké�pet,
az�ér�ték�és�a�ne�ve�lés�kér�dé�sét�együtt,�egy�más�sal�össze�kap�csol�va�tár�gyal�ja,�mint�egy�más�tól
lé�nye�gük�nél�fog�va�el�vá�laszt�ha�tat�lan�fo�gal�ma�kat�(Bábosik�2004).�A�pro�fesszor�ar�ra�hív�ja
fel�a�fi�gyel�met,�hogy�a�„a pe da gó gi ai te vé keny ség ál tal ki ala kí tott konst ruk tív élet ve ze tés az
egyik�leg�fon�to�sabb�em�be�ri�ér�ték.”�(u.o.:13)�Egy�sé�ges�rend�szert�al�ko�tó�mun�ká�já�ban�Bábosik
ist�ván�ki�fej�ti,�hogy�a�konst�ruk�tív�élet�ve�ze�tés�nek�két�funk�ci�o�ná�lis�kom�po�nen�se�van:�a
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kö zös ség fej lesz tő vagy�mo�rá�lis�kom�po�nens�és�az�ön fej lesz tő,�az�élet�ve�ze�tés�si�ke�rét�biz�to�sí�tó
össze�te�vő.�Az�egyén�és�tár�sa�da�lom�vi�szony�rend�sze�ré�nek�ál�ta�lunk�ke�re�sett�vá�la�sza�it,�a�kö�zös�ség
és�a�ta�nu�lás,�az�er�re�va�ló�fel�ké�szí�tés�le�he�tő�sé�ge�i�nek�alap�ja�it fo�gal�maz�za�meg,�mely�sze�rint�a
szo�ci�á�lis�és�in�di�vi�du�á�lis�szem�pont�ból�egy�aránt�tel�jes�ér�té�kű�élet�ve�ze�tés�hez�mind�két�össze�-
te�vő�ki�fej�lesz�té�se�el�en�ged�he�tet�len,�hi�szen�az�el�vont�ér�te�lem�ben�egy�ol�da�lú�an�altruisztikus
egyén�eg�zisz�ten�ci�á�lis�gond�jai�mi�att�nem�vá�lik�szo�ci�á�li�san�élet�ké�pes�sé,�a�csak�ön�ér�vé�nye�sí�tő
élet�ve�ze�tés�pe�dig�az�egoisztikus�be�ál�lí�tó�dás�egy�ol�da�lú�erő�sí�té�se�hosszú�tá�von�szo�ci�á�lis�konf�lik�-
tu�so�kat�ered�mé�nyez.�Az�eu�ró�pai�em�ber�kép�alap�ve�tő�jel�lem�ző�je�te�hát�a�mo ra li tás és a szo ci á lis
élet ké pes ség egy sé ge.

Bábosik� ist�ván�össze�fog�lal�ja�a�mo�rá�lis�ma�ga�tar�tás�és� te�vé�keny�ség�for�mák,�va�la�mint�az
ön�fej�lesz�tő�ma�ga�tar�tás-�és�te�vé�keny�ség�for�má�kat.�ki�eme�li,�hogy�az�Eu�ró�pai�unió�stra�té�gi�ai
do�ku�men�tu�mai�az�er�köl�csi�ne�ve�lés�fel�adat�kö�ré�be�utal�ják�az�aláb�bi�öt�(de�bő�vít�he�tő)�for�mát:
– a�szel�le�mi,�fi�zi�kai�vagy�köz�éle�ti�mun�ka
– az�ér�ték�óvó�ma�ga�tar�tás,�a�kö�zös�sé�gi�szel�le�mi,�kul�tu�rá�lis�és�ter�mé�sze�ti�ér�té�ke�i�nek�vé�del�me,

óvá�sa
– a�se�gí�tő�kész�ség�vagy�ka�ri�ta�ti�vi�tás
– a�to�le�ráns�ma�ga�tar�tás
– a�fe�gyel�me�zett�ség.

Az�ön�fej�lesz�tő�ma�ga�tar�tás-�és�te�vé�keny�ség�for�mák�kö�zött�az�élet�ve�ze�tés�ered�mé�nyes�sé�gét�és
si�ke�rét�elő�se�gí�tő�ér�tel�mi,�az�esz�té�ti�kai�és�az�egész�sé�ges�élet�mód�ra�ne�ve�lés�fel�ada�ta�it�ne�ve�zi
meg,�úgy�mint
– in�tel�lek�tu�á�lis-mű�ve�lő�dé�si�te�vé�keny�ség
– esz�té�ti�kai�te�vé�keny�ség
– az�egész�sé�ges�élet�mód�nor�má�it�kö�ve�tő�ma�ga�tar�tás.

A�fel�so�ro�lás�ezek�te�kin�te�té�ben�is�bő�vít�he�tő,�de�bár�me�lyik�el�ha�gyá�sa�a�sta�bi�li�tást�ve�szé�-
lyez�tet�né.

Az� em�be�ri� ak�ti�vi�tás�meg�ha�tá�ro�zott� sze�mé�lyi�ség�be�li� fel�té�tel�rend�sze�re� sza�bá�lyo�zá�sa� alatt
áll,�ezért�az�élet�ve�ze�tés�re,�az�az�a�ma�ga�tar�tás-�és�te�vé�keny�ség�re�per�to�ár�ra�a�sze�mé�lyi�ség�be�li�fel�-
té�tel�rend�sze�ré�hez�iga�zo�dó�szo�ci�á�lis�mi�nő�sé�gű�fej�lesz�tés�sel�le�het�hat�ni.�A�konst�ruk�tív élet�ve�ze�tés
alap�ját� a� ma�ga�tar�tás-� és� te�vé�keny�ség-re�per�to�ár� mel�lett� az� élet�ve�ze�tés� szi�lárd�sá�gát és
kö�vet�ke�ze�tes�sé�gét,� au�to�nóm� jel�le�gét�biz�to�sí�tó�ösz�tön�ző�mo�ti�vá�ci�ós� sze�mé�lyi�ség�kom�po�-
nen�sek�(szo�ká�sok,�pél�da�ké�pek-esz�mény�ké�pek,�meg�győ�ző�dé�sek)�al�kot�ják.�

A�Bábosik�ist�ván�ál�tal�sze�mé�lyi�ség�kom�po�nens�ként�je�lölt�ter�mi�nus�a�pe�da�gó�gi�ai�szak�-
iro�da�lom�ban� jel�lem,� ér�zü�let,� tö�rek�vés,� au�to�nóm�mo�rál,� szi�lárd� aka�ra�ti� irány,� szo�kás,
meg�győ�ző�dés,�esz�mény�kép,�irá�nyult�ság,�be�ál�lí�tó�dás,�mo�tí�vum,�szük�ség�let�meg�je�lö�lés�sel�és
több�fé�le�ma�gya�rá�zó�elv�men�tén�je�le�nik�meg,�de�funk�ci�ó�juk�lé�nye�ge�azo�nos:�„a�ma�ga�tar�tás adott
tör�té�nel�mi�és�tár�sa�dal�mi�el�vá�rá�sok�nak�meg�fe�le�lő,�tar�tós�au�to�nóm�sza�bá�lyo�zá�sa”�(i.m..:32).
A�ma�ga�tar�tás� és� a� te�vé�keny�ség�for�má�lás� a� sze�mé�lyi�ség�fej�lesz�tés�sel� egy�ség�ben� tör�té�nik.�Az
egyén�ak�ti�vi�tá�sát�a�sze�mé�lyi�ség�egy�más�sal�szo�ros�köl�csön�ha�tás�ban�ál�ló�két�fő�funk�ci�o�ná�lis
kom�po�nen�se�sza�bá�lyoz�za:�az�ösztönző-reguláló sa já tos ság cso port és�a�kog ni tív, az az szer ve ző-
vég re haj tó sa já tos ság cso port (is�me�re�tek,� jár�tas�sá�gok,� kész�sé�gek,� ké�pes�sé�gek� cso�port�ját).
Bábosik�ki�eme�li�az�is�me�re�tek�kö�zül�a�nor�ma�is�me�re�tet,�a�ké�pes�sé�gek�rend�sze�ré�nek�ele�mei
kö�zül�az�in tel lek tu á lis ké pes sé ge ket (ér�zé�ke�lést,�ész�le�lést,�fi�gyel�met,�em�lé�ke�ze�tet,�kép�ze�le�tet,
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gon�dol�ko�dást),�a�kom�mu�ni�ká�ci�ós�ké�pes�sé�gek�cso�port�ját�(be�széd,�ol�va�sás,�írás�ké�pes�sé�-
gé�nek�cso�port�ját),�a�cse�lek�vés�ké�pes�sé�gét�(ezen�be�lül�a�moz�gást,�erő�fe�szí�tést,�he�lyes�ön�ér�té�-
ke�lést)�és�a�szo�ci�á�lis�ké�pes�ség�cso�por�tot�(a�mo�rá�lis�an�ti�ci�pá�ció,�az�er�köl�csi�íté�lő�ké�pes�ség,�az
er�köl�csi�össze�füg�gés�lá�tás,�a�nor�ma�kö�ve�tés,�má�sok�ér�de�ke�i�nek�fi�gye�lem�be�vé�te�le,�az�együtt�-
mű�kö�dés,� kap�cso�lat�fel�vé�tel-� kap�cso�lat�tar�tás� ké�pes�sé�gek� cso�port�ját),� mint� ame�lyek� nagy
ha�tást�gya�ko�rol�nak�az�élet�ve�ze�tés�re.�(i.m.�34.)

Fon�tos�nak�tart�juk�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�és�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek�vizs�gá�la�ta�kor
ki�emel�ni,� hogy� a� pro�fesszor�meg�fo�gal�ma�zá�sa� sze�rint� „a� kö�zös�sé�gi� te�vé�keny�ség�nek� a
tár�sa�dal�mi�lag�ér�té�kes�ma�ga�tar�tás-�és�te�vé�keny�ség�for�mák�ki�ala�kí�tá�sá�ban�ját�szott�nél�kü�-
löz�he�tet�len� sze�re�pe�ma�meg�le�he�tő�sen� ál�ta�lá�no�san� el�is�mert.”� (Bábosik�2004:�68)�Egy
ko�ráb�bi�ta�nul�má�nyá�ban�utal�ar�ra�is,�hogy�a�spon�tán�ki�re�kesz�tő�dés�egyik�oka�az�is�ko�lák
szűk�tevékenységrepartoárjában�ke�re�sen�dő.�„A�kö�zös�sé�gi�te�vé�keny�ség�rend�szer�kulcs�fon�-
tos�sá�gú� sze�re�pet� tölt� be,� ami� azon�ban� an�nak�vé�gig�gon�do�lá�sá�ra� is� kész�tet� ben�nün�ket,
hogy�ha�az�is�ko�la�mel�lő�zi�a�kö�zös�sé�gi�te�vé�keny�ség�rend�szer�tel�jes�ér�té�kű�ki�épí�té�sét,�ez�a
kö�zös�ség�fej�lesz�tő�és�ön�fej�lesz�tő�ma�ga�tar�tás�for�mák�be�gya�kor�lá�sát,�szo�kás�sze�rű�vé�té�te�lét,
va�la�mint�a�szo�ci�á�lis�ké�pes�sé�gek�fej�lő�dé�sét�biz�to�sí�tó�alap�ve�tő�fon�tos�sá�gú�hatásegyüttesek
ki�esé�sét� je�len�ti� a� ne�ve�lé�si� ha�tás�rend�szer�ből,� s� en�nek� fel�te�he�tő�en� sok�ol�da�lú,� ne�ga�tív
kö�vet�kez�mé�nyei� van�nak.”� (Bábosik� 2004:69).� Fon�tos� sze�re�pet� tölt� be� az� is�ko�lai
diákönkormányzati� te�vé�keny�ség�meg�szer�ve�zé�se�és�a�klu�bok,�prog�ra�mok�meg�va�ló�sí�tá�sa,
vagy�kö�zös� fi�zi�kai�mun�kák,�gyü�mölcs�sze�dé�sek,�vagy�a� lokalitást�erő�sí�tő�hely�tör�té�ne�ti
ve�tél�ke�dők� lét�re�ho�zá�sa� ta�nu�ló�ként.�A� gyer�mek-� és� fi�a�tal�ko�ri� kö�zös�sé�gi� te�vé�keny�sé�gek
elő�se�gí�tik�a�fel�nőtt�ko�ri�tár�sa�dal�mi�ak�ti�vi�tást,�ki�ala�kít�va�a�de�mok�ra�ti�kus�at�ti�tű�döt,�meg�sze�rez�ve
szá�mos�szo�ci�á�lis,�kom�mu�ni�ká�ci�ós�és�kul�tu�rá�lis�kom�pe�ten�ci�át.�Mind�ezek�kel�egy�be�cseng�a
kö�zös�ség�fej�lesz�tő�egye�sü�le�tek�ál�tal�meg�fo�gal�ma�zott��nem�zet�kö�zi�nyi�lat�ko�zat:�„A�kö�zös�-
ség�fej�lesz�tés�oly�mó�don�erő�sí�ti�meg�a�ci�vil�tár�sa�dal�mat,�hogy�a�kö�zös�sé�gi�cse�lek�vést�és�a
kö�zös�sé�gi�pers�pek�tí�vá�kat�he�lye�zi�elő�tér�be a�tár�sa�dal�mi-,�gaz�da�sá�gi-�és�kör�nye�zet�vé�del�mi
irány�el�vek�ki�ala�kí�tá�sa�so�rán.�A�kö�zös�ség�fej�lesz�tés�a�he�lyi�kö�zös�sé�gek�ké�pes�sé� té�te�lé�re
tö�rek�szik,�be�le�ért�ve�a�föld�raj�zi�lag�meg�ha�tá�ro�zott,�a�kö�zös�ér�de�kek�vagy�azo�nos�iden�ti�tás,
il�let�ve�a�konk�rét�té�mák�és�kez�de�mé�nye�zé�sek�alap�ján�szer�ve�ző�dő�kö�zös�sé�ge�ket�is.�A�kö�zös�-
ség�fej�lesz�tés�a�kö�zös�sé�gi�cso�por�to�kon,�szer�ve�ze�te�ken�és�há�ló�za�to�kon�ke�resz�tül�fej�lesz�ti�az
em�be�rek�ké�pes�sé�gét�ar�ra,�hogy�ak�tív�tag�jai�le�gye�nek�a�tár�sa�da�lom�nak,�va�la�mint�fel�ké�szí�ti
az�in�téz�mé�nye�ket�és�az�ál�la�mi,�ma�gán�és�nem�kor�mány�za�ti�szer�ve�ze�te�ket�ar�ra,�hogy�pár�be�-
szé�det�ala�kít�sa�nak ki�a�la�kos�ság�gal�az�őket�érin�tő�vál�to�zá�sok�kö�zös�meg�ha�tá�ro�zá�sá�ban�és
vég�re�haj�tá�sá�ban.�A�kö�zös�ség�fej�lesz�tés�kulcs�fon�tos�sá�gú�tá�mo�ga�tó�ja�az�ak�tív�és�de�mok�ra�ti�kus
tár�sa�dal�mi�rész�vé�tel�nek,�tá�mo�gat�ja�a�hát�rá�nyos�hely�ze�tű�és�ki�szol�gál�ta�tott�hely�zet�ben�lé�vő
kö�zös�sé�gek�au�to�nóm�vé�le�mény�nyil�vá�ní�tá�sát.�olyan�ér�ték�rend�és�alap�el�vek�men�tén�ha�tá�-
roz�za�meg�ön�ma�gát,�mint�az�em�be�ri� jo�gok,�a� tár�sa�dal�mi�be�vo�nás,�az�egyen�lő�ség�és�a
sok�szí�nű�ség�el�fo�ga�dá�sa,�ame�lye�ket�meg�ha�tá�ro�zott�esz�köz-�és� is�me�ret�rend�sze�ren�ke�resz�tül
ér�vé�nye�sít.” (Bu�da�pes�ti�nyi�lat�ko�zat�2004).15
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5.5.�A�kö�zös�sé�gi�szim�bo�li�ka�és�a�ta�nu�lás

A�be�mu�ta�tott�ér�té�kek,�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�fi�lo�zó�fi�á�ját,�a�Bábosik�ist�ván�ál�tal
be�mu�ta�tott�egyén�és�kö�zös�ség�fej�lesz�tés�egy�sé�gét,�egyén�és�tár�sa�da�lom�har�mó�ni�á�ját�a�be�mu�-
ta�tott�ér�té�kek�egé�szét�a�ka�na�dai�ok�ta�tá�si�szak�em�be�rek�ál�tal�ki�fej�lesz�tett�egész�éle�ten�át
tar�tó�mo�dell�ben�ta�lál�tuk�meg.�ka�na�da�be�fo�ga�dó�nem�zet�ként,�to�le�ráns�a�be�ván�dor�lók
és� ér�ték�tisz�te�lő� az� ős�la�kos�ság�gal� szem�ben.� A� füg�get�len� nonprofit� szak�mai� tes�tü�let,� a
canadian�council� on� Learning� a� nem�ze�ti�sé�gek� szak�mai� szer�ve�ze�te�i�nek� be�vo�ná�sá�val
há�rom�mo�dellt�dol�go�zott�ki�a�First Nation, a�Metis és�az�Inuit Holistic Lifelong Model-t
az�ős�la�ko�sok,�a�métis�in�di�á�nok�és�az�inuit�esz�ki�mók�szá�má�ra,�hogy�ért�he�tő�vé�te�gye�a
ta�nu�lás�szük�sé�ges�sé�gét.�A�prog�ram�so�rán�új�ta�nu�lá�si�és�mé�ré�si�mód�sze�rek�fej�lesz�té�sé�re
ke�rült�sor,�a�for�má�lis,�nemformális�és�in�for�má�lis�ta�nu�lás�mé�ré�sé�re�in�di�ká�to�ro�kat�dol�-
goz�tak�ki.�Az�egész�éle�ten�át� tar�tó�ta�nu�lást�szem�lé�le�tes�áb�rá�val,�egy�ta�nu�lás�sza�ka�sza�it
áb�rá�zo�ló�vi�lág�fa,�egy�ju�har�fa,�il�let�ve�egy�ta�nu�lá�si�esz�ki�mó��pok�róc�ál�tal�tet�ték�ért�he�tő�vé�és
be�fo�gad�ha�tó�vá.

9.sz.�áb�ra.�Az�„El�ső�Nem�zet”�és�„Métis”�és�a�„Inuit”�ho�lisz�ti�kus�ta�nu�lá�si�model�vi�zu�á�lis
meg�je�le�ní�té�se

Mind�há�rom�áb�ra�a�cél�kö�zön�ség�kul�tú�rá�já�nak�meg�fe�le�lő�szim�bo�li�ká�val� te�szi�ért�he�tő�vé�és
sze�ret�he�tő�vé�az�egész�élet�re�ki�ter�je�dő�ta�nu�lás�gon�do�la�tát.�Az�el�ső�mo�dell�nél�a�fa�gyö�ke�rei�a
ta�nu�lás� for�rás�vi�dék�ét� je�lö�lik,� a� lomb�ko�ro�ná�ja� pe�dig� po�li�ti�kai,� gaz�da�sá�gi,� szo�ci�á�lis� és
kul�tu�rá�lis�vi�lá�got,�me�lyet�a�tu�dás�ál�tal�el�ér�he�tünk.�A�gyö�ke�rek�ből�me�rít�jük�a�tu�dást,�ön�ma�gunk
ere�jé�ből,�a�csa�lád,�az�ősök,�a�kis�és�nagy�kö�zös�ség,�a�nem�zet�és�más�né�pek�ál�tal,�a�ter�mé�szet,
szo�ká�sok�és�ün�ne�pek,�il�let�ve�a�nyel�vek�ré�vén�(fa�gyö�ke�rei),�mely�hez�a�kü�lön�bö�ző�se�gí�tők,�a
szü�lők,� a� ta�ná�rok,� az� idő�sek� és�más�men�to�rok� (csep�pek)� se�gí�te�nek.� így� ér�het�jük� el�
a�kö�zös�jól-lé�tet.�ha�son�ló�elv�alap�ján,�csak�más�né�ző�pon�tot�je�le�nít�meg�az�in�di�á�nok�fá�ja,
il�let�ve�az�esz�ki�mó�ér�ték�ren�det�be�mu�ta�tó�ne�mez,�s�az�azt�kö�rül�öle�lő,�egy-egy�ér�té�ket�kép�-
vi�se�lő�egyé�nek�ből�ál�ló�kö�zös�ség�(report�on�Learning�in�canada�2007).

A�he�lyi�kö�zös�sé�gek�prob�lé�má�i�nak�meg�ol�dá�sá�ban�va�ló�ak�tív�sze�rep�vál�la�lás�so�rán�lét�re�jön
egy�faj�ta�a�kö zös sé gi ta nu lás, ami�az�él�mé�nyek,� ta�pasz�ta�la�tok�struk�tu�rált� fel�dol�go�zá�sán
ke�resz�tül�vég�be�me�nő�ta�nu�lást�je�len�ti.�A�kö�zös�sé�gi�rész�vé�tel�egy�részt�az�egyén�is�me�ret�szer�-
zés�éhez�já�rul�hoz�zá,�tény�le�ges�tár�gyi�tu�dá�sát�nö�ve�li�a�tár�sa�dal�mi�fo�lya�ma�tok�ról,�más�részt
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alap�kész�sé�ge�ket�fej�leszt�(kom�mu�ni�ká�ció,�tár�sas�vi�sel�ke�dés)�a�ta�pasz�ta�lat�szer�zés, az�el�sa�já�tí�tás
út�ján,�to�váb�bá�at�ti�tűd�for�má�ló�ak�is�le�het�nek�a�kö�zös�sé�gi�él�mé�nyek.�A�kö�zös�sé�gi ta�nu�lás�olyan
kulcs�kom�pe�ten�ci�á�kat�fej�leszt,�me�lyek�egyút�tal�le�he�tő�vé�te�szik�a�mun�ka�vál�la�lás�hoz�szük�sé�ges
to�váb�bi�alap�kész�sé�gek�(pl.:�cso�port�mun�ka,�kri�ti�kus�gon�dol�ko�dás,�szer�ve�ző�kész�ség,�eset�leg
vállakozási�is�me�re�tek,�stb.)�meg�szer�zé�sét.�

A�kö�zös�sé�gi�ta�nu�lás�nem�for�má�lis�ta�nu�lá�si�te�vé�keny�ség.�Az�in�for�má�lis�ta�nu�lást�Be�ne�dek
And�rás�a�Ma�gyar�vir�tu�á�lis�En�cik�lo�pé�di�á�já�ban�a�kö�vet�ke�ző�kép�pen�de�fi�ni�ál�ja�„ta�nu�lás�ra,
tu�dás�ra�is�me�re�tek�szer�zé�sé�re�és�al�kal�ma�zá�sá�ra�irá�nyu�ló�nem�in�téz�mé�nyi�szer�ve�ze�ti�ke�re�-
tek�ben� meg�va�ló�su�ló� te�vé�keny�ség.� A� csa�lád�ban� és� kor�társ�cso�por�tok�ban,� va�la�mint
infokommunikációs�esz�kö�zök�se�gít�sé�gé�vel�egyé�ni�mó�don�is�meg�va�ló�su�ló�in�for�má�lis�ta�nu�lás
a� ké�pes�sé�gek� ala�kí�tá�sá�nak,� a� sze�mé�lyi�ség�fej�lő�dés�nek� (szo�ci�a�li�zá�ció)� alap�ve�tő� fel�té�te�le,
esz�kö�ze.�Az�in�for�má�lis�ta�nu�lás�nem�azo�nos�az�ob�jek�tív�tar�tal�mak�rend�sze�ré�nek,� lo�gi�kai
struk�tú�rá�já�nak�me�rev� kö�ve�té�sé�vel,� ha�nem� jel�le�gé�ből� adó�dó�an� ru�gal�mas�sá�got� fel�té�te�lez.
Jel�lem�ző�je�a�ta�nu�lás�ban�részt�ve�vők�élet�ko�ri�sa�já�tos�sá�ga�i�nak,�egyé�ni�kü�lönb�sé�ge�i�nek�dif�fe�-
ren�ci�ált�sá�ga,�a�kü�lön�bö�ző�in�for�má�ci�ós�for�rá�sok�igény�be�vé�te�le,�az�élet�kü�lön�bö�ző�szín�te�-
re�in�szer�zett�ta�pasz�ta�la�tok�fel�hasz�ná�lá�sa.�A�részt�ve�vők�élet�ko�rát�te�kint�ve�az�in�for�má�lis
ta�nu�lás�egy�re�fi�a�ta�labb�kor�ban�kez�dő�dik�és�egy�re�idő�sebb�ko�rig�tart.�Az�in�for�má�lis�ta�nu�lás
tech�ni�kai�fel�té�tel�rend�sze�re�az�in�for�ma�ti�ka�tér�hó�dí�tá�sá�val,�a�szé�les�sá�vú�internet�és�mo�bil�-
há�ló�za�tok�hoz�va�ló�hoz�zá�fé�rés�bő�vü�lé�sé�vel�fo�lya�ma�to�san�át�ala�kul.�A�szá�mí�tó�gép�se�gít�sé�-
gé�vel�meg�va�ló�su�ló� egyé�ni� ta�nu�lás�mel�lett� egy�re� na�gyobb� sze�re�pet� kap� a�mo�bil� te�le�-
kom�mu�ni�ká�ci�ós�esz�kö�zök�kel,�s�a�vizualitás�új�tech�no�ló�gi�á�i�val�(vizualitás�az�ok�ta�tás�ban)
tör�té�nő�kog�ni�tív�meg�is�me�rés.”�(www.enc.hu).

A�kö�vet�ke�ző�fe�je�zet�a�nemformális�és�az�in�for�má�lis�ta�nu�lá�si�kör�nye�zet�ben�meg�va�ló�su�ló ta�nu�lás,
a�ci�vil�szer�ve�ze�tek�sze�re�pét�vizs�gál�ja�az�egész�élet�re�ki�ter�je�dő�ta�nu�lás�ban�egy�delfi�mód�szer�rel
vég�zett�ku�ta�tás�ered�mé�nye�i�nek�be�mu�ta�tá�sá�val.�
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6.�DELFI�KU�TA�TÁS�–�FELNŐTTKÉPZŐK�
A�KÖ�ZÖS�SÉ�GI�TA�NU�LÁS�RÓL

A�fel�nőtt�kép�zé�si�nonprofit�szer�ve�ze�tek�kö�ré�ben,�ha�gyo�má�nyos�szo�ci�o�ló�gi�ai�mód�-
sze�rek�kel�–�do�ku�men�tum�elem�zés,�kér�dő�íves�fel�mé�rés,�in�ter�júk�alap�ján�–�2007-ben

vég�zett�em�pi�ri�kus�ku�ta�tá�sunk�nem�volt� tel�je�sen�al�kal�mas�ar�ra,�hogy�meg�fe�le�lő�mély�sé�gű,
kva�li�ta�tív�ered�mé�nye�ket�kap�junk�a�kö�zös�sé�gi�ta�nu�lás�ról,�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek�ben�meg�-
sze�rez�he�tő�kom�pe�ten�ci�ák�ról�(Arapovics�2007).�Az�in�for�má�lis�ta�nu�lás�nem�tu�da�tos�ta�nu�lá�si
te�vé�keny�ség,�ezért�a�mé�ré�se�is�ne�héz�sé�gek�kel�jár.�A�szer�ve�ze�ti�ve�ze�tők�kel�és�a�fel�nőtt�kép�-
zé�si� szak�em�be�rek�kel� fel�vett� in�ter�júk� nagy�mér�ték�ben� hoz�zá�já�rul�tak� a� te�rü�let� ala�po�sabb
meg�is�me�ré�sé�hez,� de� a� ci�vil� szer�ve�ze�tek� in�for�má�lis� ta�nu�lás�ban� be�töl�tött� sze�re�pé�nek
vizs�gá�la�tá�hoz�cél�sze�rűbb�nek�lát�szott�a�delfi�ku�ta�tá�si�mód�szert�vá�lasz�ta�ni.�A�mód�szer
le�he�tő�sé�get�te�remt�ar�ra,�hogy�a�meg�kér�de�zett�szak�em�be�rek�új�ja�vas�la�to�kat�is�meg�fo�-
gal�maz�za�nak�a�té�má�val�kap�cso�la�to�san.�A�delfi�mód�szer�egy�má�sik�cél�el�éré�sét�is�le�he�tő�vé
tet�te:�se�gít�sé�gé�vel�a�ci�vil�ve�ze�tők�nek�vé�le�mé�nyük�ki�fej�té�sé�re�és�a�töb�bi�ve�ze�tő�vel�tör�té�nő
köl�csö�nös�meg�vi�ta�tá�sá�ra�nyílt�mód�ja.�ilyen�mély�sé�gű esz�me�cse�re�ter�mé�sze�tes�kö�rül�mé�nyek
kö�zött�nem�biz�tos,�hogy�meg�va�ló�sul�na.�cé�lunk�volt,�hogy�kor�mány�za�ti� szak�em�be�rek
be�vo�ná�sá�val�kö�ze�lebb�hoz�zuk�a�szak�em�be�rek�és�a�dön�tés�ho�zók�vé�le�mé�nyét,� il�let�ve�új
fó�rum�te�rem�té�sé�vel�elő�se�gít�sük�kö�zöt�tük�a�kom�mu�ni�ká�ci�ót�és�az�in�for�má�ci�ók�cse�ré�jét,
ez�zel�is�se�gít�ve�a�tár�sa�dal�mi�tő�ke�gya�ra�po�dá�sát.�A�ku�ta�tás�ered�mé�nye�it,�a�ja�vas�la�to�kat
al�kal�mas�nak�tart�juk�ar�ra,�a�min�den�na�pi�mun�kán�túl�to�vább�kép�zé�si,�pe�da�gó�gi�ai�prog�ra�mok
ke�re�tén�be�lü�li�hasz�no�su�lás�ra.�A�delfi�mód�szer�nem�el�ter�jedt�hazánkban,� ezért� en�nek
be�mu�ta�tá�sá�ra�rész�le�te�seb�ben�tér�ki�e�fe�je�zet.

6.1.�A�delfi�mód�szer

A�delfi�mód�szer�a�he�te�ro�gén�ci�vil�szek�tor�ban�meg�je�le�nő�sok�fé�le,�egy�más�nak�sok�szor
el�lent�mon�dó� né�ző�pont� szem�be�sí�té�sé�re,� dön�té�sek� elő�ké�szí�té�sé�re� al�kal�mas� kvalitalív�
vizs�gá�la�ti�mód�szer.�Feketéné�sza�kos�Éva�a�kö�zel�múlt�ban�vég�zett�fel�nőtt�kép�zé�si�ku�ta�tá�sa�so�rán
a�delfi�mód�szert�al�kal�maz�ta,�elő�ze�te�sen�össze�fog�lal�va,�hogy�mi�lyen�ese�tek�ben�ér�de�mes
ez�zel�a�tech�ni�ká�val�fel�mé�rést�vé�gez�ni�(Feketéné�sza�kos�1998).�Az�ál�ta�la�meg�je�lölt, aláb�bi�ak�ban
in�do�kolt�as�pek�tu�sok�szin�te�mind�egyi�ke�il�lesz�ke�dett�dol�go�za�tunk�ve�zér�elv�éhez,�s�ez�a�kö�rül�-
mény�meg�erő�sí�tet�te�szán�dé�kun�kat�a�delfi�ku�ta�tá�si�mód�szer�al�kal�ma�zá�sa�mel�lett.�Az�ilyen�tí�pu�sú
ku�ta�tás,�mond�hat�nánk�ma�ga�is�ta�nu�lás,�s�egy�ben�kon�szen�zus�te�rem�tő�fo�lya�mat,�ahogy�azt
az�aláb�bi�össze�fog�la�lás�is�tük�rö�zi:
– A prob lé ma meg ol dá sát meg könnyí ti a kol lek tív íté let al ko tás.
– A� (fel�nőtt�kép�zé�si)� civil-nonprofit� szer�ve�ze�tek� és� az� ál�lam� kap�cso�la�tá�ról� el�len�té�te�sen

gon�dol�kod�nak�a� több�kér�dés�ben� is�a�ci�vil� szer�ve�ze�tek�és�a�kor�mány�zat�kép�vi�se�lői.
Ma�gyar�or�szág�át�po�li�ti�zált�tár�sa�dal�ma�több�te�kin�tet�ben�is�meg�osz�tott�ezért�a részt ve vők va -
ló szí nű leg nem foly tat ná nak adek vát kom mu ni ká ci ót ezen be avat ko zás (fel�mé�rés)�nél kül.
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– A meg ol dást vár ha tó an job ban el fo gad ják, ha ki dol go zá sá ban töb ben vesz nek részt, mint
az egy face-to-face ta nács ko zá son le het sé ges len ne.

– szak�má�juk�és�tár�sa�dal�mi�sze�re�pük�alap�ján�is�több�fé�le�funk�ci�ót�be�töl�tő,�igen�el�fog�lalt
szak�em�be�re�ket�von�tunk�be�a�vizs�gá�lat�ba.�ha�gyo�má�nyos�szak�mai�ta�nács�ko�zá�sok�so�ro�za�ta,
a több szö ri ta lál ko zás az idő igény, a tá vol ság és a ki adá sok mi att sem len ne prak ti kus,
mond�hat�ni�szin�te�meg�old�ha�tat�lan�vol�na.

– Ab�ból�adó�dó�an,�hogy�kü�lön�bö�ző�ko�rú,�kü�lön�bö�ző�po�zí�ci�ót�be�töl�tő�szak�em�be�rek�vé�le�-
mé�nyé�re�va�gyunk�kí�ván�csi�ak,�fenn�áll�an�nak�a�ve�szé�lye,�hogy�egyes részt ve vő cso por tok
do mi nán sab bak, mint a töb bi.�A�delfi�tech�ni�ka�in�va�ri�áns�a�stá�tusz�hely�zet�re,�ezért�nyílt
és�de�mok�ra�ti�kus�vé�le�mény�nyil�vá�ní�tá�si�mód.
A�fen�ti�szem�pont�rend�szert�fi�gye�lem�be�vé�ve�vá�lasz�tot�tuk�az�in�for�má�lis�ta�nu�lá�si�kör�nye�-

zet�ben�meg�va�ló�su�ló� ta�nu�lás,� a� ci�vil� szer�ve�ze�tek� és� a� fel�nőtt�kép�zés� egymásrahatásának
vizs�gá�la�ta�kor�a�delfi�mód�szer�dön�tés�ho�zó�va�ri�án�sát,�an�nak�félanonim�tech�ni�ká�ját.�

6.1.1. A delfi mód szer el ne ve zé se
A�delfi-módszer�ne�vét�a�del�phoi�jós�dá�ról�kap�ta.�A�mítikus�parnasszosz-hegy�lá�bá�nál�fek�vő
kul�ti�kus�he�lyet�az�ar�cha�i�kus� tör�té�nel�mi� idők�től�dephoit�a�vi�lág�köl�dö�ké�nek,�a�vi�lág
kö�ze�pé�nek�tar�tot�ták�és�az�itt�mű�kö�dő�jós�da�vul�ka�ni�kus�tö�rés�vo�na�lon�jött�lét�re.�A�del�phoi
jós�hely�a�mükénei�ci�vi�li�zá�ció�ide�jé�re�i.�e.�1500�kö�rü�li�idők�től�mű�kö�dött,�ek�kor�még�csak
egy�a�Föld�is�ten�nő�jé�nek�gaiának�szen�telt�ba�bér�kuny�hó�állt�itt,�a�ta�laj�nyí�lá�sa�i�ból�(a�„Föld
mé�hé�ből”)�ká�bí�tó�ha�tá�sú�vul�ká�ni�gá�zok�szi�vá�rog�tak�elő.16 i.�e.�800�tá�ján�emel�ték�itt�az
el�ső�kő�temp�lo�mot�Apol�lón�tisz�te�le�té�re,�aki�a�mon�da�sze�rint�itt�győz�te�le�püthia�óri�ás�kí�gyót.
A�szen�tély�szí�vé�ben�égett�az�„is�te�ni�fény”:�az�az�örök�mé�cses,�amely�nek�láng�ját�a�mon�da
sze�rint�pro�mé�the�usz�az�olüm�posz�ról�lop�ta�az�em�be�rek�nek.�A�temp�lom�ban�jó�solt�püthia
jós�nő�je,�aki�nek�sza�va�it�pa�pok�két�ér�tel�mű�he�xa�me�te�rek�be�fog�lal�ták.�A�del�phoi�szen�tély�a
gyar�ma�to�sí�tás�és�a�gö�rög-per�zsa�há�bo�rúk�és�ko�rá�ban� i.e.�4-6�szá�zad�ban�él�te� fény�ko�rát,
ami� egy�be�esett� a� gö�rög�de�mok�rá�cia� vi�rág�ko�rá�val� is.�A� több�fé�le�kép�pen�ma�gya�ráz�ha�tó,
so�ka�kat�be�fo�lyá�so�ló�jö�ven�dő�mon�dás�sal�a�jós�da�te�vé�keny�sé�ge�nem�csak�a�val�lás�ra,�ha�nem
a�po�li�ti�kai,�tár�sa�dal�mi�élet�re�is�ki�ha�tott�és�meg�ha�tá�roz�ta�az�er�köl�csök�és�ma�ga�tar�tás�for�mák
ala�kí�tá�sát�is.�Eu�ró�pai�kul�tú�ránk�nak�a�ré�sze�lett�a�del�phoi�jós�da�fel�ira�ta:�Gnóthi szeauton
– is�merd�meg�ön�ma�ga�dat!�(graves�1985).

A�jós�dá�ról�kap�ta�te�hát�a�ne�vét�az�a�mód�szer,�mely�ele�in�te�jö�vő�ku�ta�tá�sok�nak,�majd�egy�re
in�kább� pár�be�szé�den,� vagy� kon�szen�zu�son� ala�pu�ló� vizs�gá�la�tok�nak� lett� egy�re� nép�sze�rűbb
mód�sze�re.

6.1.2. A delfi mód szer ere de te
Egyes�ku�ta�tók�1948-ra�te�szik�a�delfi�tech�ni�ka�ere�de�tét,�ami�kor�is�egy�ló�ver�seny�ered�mé�nye�it
pró�bál�ták� ilye�tén�kép�pen�meg�jó�sol�ni� (geray� 2004),� de� a� leg�több� szak�iro�da�lom� sze�rint� a
mód�szert� az� 1950-es� évek�ben� dol�goz�ták� ki� a� rAnd� vál�la�lat� ku�ta�tói� (Brown� 1968,
sackman�1974,�Linstone-Turoff�2002).�Az�u.s.�Airforce�fel�ké�ré�se�egy�atom�há�bo�rú�ve�szé�-
lyé�nek�és�vár�ha�tó�kö�vet�kez�mé�nye�i�nek� fel�mé�ré�sé�ben�kí�ván�ták�prognoztizálni�a�vár�ha�tó�an
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be�kö�vet�ke�ző�ese�mé�nye�ket�és�azok�fel�té�te�lez�he�tő�idő�pont�ját,�va�la�mint�a�fej�lő�dés�jö�vő�be�ni�fő
irány�vo�na�la�it.

A�ké�nyes�té�má�ra�va�ló�te�kin�tet�tel,�a�mód�szer�rel�kap�cso�la�tos�el�ső�ered�mé�nye�ket�dalkey
and�helmer�csak�1963-ben�pub�li�kál�ta�(dalkey-helmer�1963).�1964-ben�ke�rült�sor�az�el�ső
hosszú�tá�vú�elő�re�jel�zés�re,�mely�ben�a�szak�ér�tők�25-50�év�re�elő�re�tet�tek�ja�vas�la�to�kat�(Brown
1968:8).

ok�ta�tá�si� te�rü�le�ten�1966-ban�al�kal�maz�ták�elő�ször�a�dephi�mód�szert.�„in�no�vá�ció�az
ok�ta�tás�ban”�(innovation�in�Educatio)�cím�mel.�A�charles�F.�kettering�Ala�pít�vány�szpon�zo�-
rá�lá�sá�val�az�institute�of�government�and�public�Affairs�vé�gez�te�a�ku�ta�tást,�me�lyet�Adelson,
Alkin�carey� és�helmer�ho�zott� nyil�vá�nos�ság�ra� (Brown�1968:10-11).�A�ku�ta�tás�ban� egy
multidiszciplináris�te�rü�let�ről�össze�állt�szak�ér�tői�cso�port�fog�lal�ta�össze�az�ame�ri�kai�ok�ta�tás�ügy
pers�pek�tí�vá�ját.�A�szak�ér�tők�egy�kö�zel�száz�elem�ből�ál�ló�lis�ta�alap�ján�ha�tá�roz�ták�meg�azo�kat
a�leg�fon�to�sabb�te�vé�keny�sé�ge�ket,�me�lyek�elő�se�gí�tik�az�ok�ta�tás�in�no�vá�ci�ó�ját�a�tan�terv,�a
di�dak�ti�ka,�az�ok�ta�tás�igaz�ga�tá�sa,�a�ta�nu�lói�rész�vé�tel,�a�ka�pa�ci�tás�ki�hasz�ná�lás,�a�fel�nőt�tek
to�vább�kép�zé�se�és�egyéb�ok�ta�tá�si�te�rü�le�te�ken.�Az�utol�só�for�du�ló�ban�min�den�elem�hez�brut�tó
költ�sé�get�is�kel�lett�ren�del�ni�ük�a�részt�ve�vők�nek,�ez�össze�sí�tés�kor�az�5�éves�fej�lesz�tés�re�10
mil�li�árd� dol�lá�ros� ke�re�tet� ered�mé�nye�zett.� A� sa�ját� te�rü�le�tü�kön� egyéb�ként� jól� in�for�mált
szak�ér�tők�be�lát�ták,�ne�héz�dön�te�ni�a�fej�lesz�té�sek�ről.�A�fel�mé�rés�ugyan�ak�kor�be�bi�zo�nyí�tot�ta,
hogy� a� delfi�mód�szer� al�kal�mas� az� ok�ta�tá�si� te�rü�let� vizs�gá�la�tá�ra.� A� delfi� tech�ni�kát� et�től
kezd�ve a�leg�kü�lön�bö�zőbb�te�rü�le�te�ken,�pél�dá�ul�az�ipar�ban,�a�ter�ve�zés�ben,�a�szo�ci�o�ló�gi�á�ban,
a�kul�tu�rá�lis�ant�ro�po�ló�gi�á�ban�és�a�ne�ve�lés�tu�do�mány�ban�is�hasz�nál�ták,�de�al�kal�maz�zák�kom�-
mu�ni�ka�tív� mód�szer�ként� a� prob�lé�ma�meg�ol�dás�ban,� vagy� cso�por�tos� kon�szen�zus�te�rem�tés
esz�kö�ze�ként�is.

Ame�ri�ká�ból�ki�in�dul�va�nyu�gat�majd�ke�let�Eu�ró�pá�ban,�a�Tá�vol-ke�le�ten�és�Ja�pán�ban�is
egy�re� nép�sze�rűbb� lett� a� delfi� tech�ni�ka.� Egy� nonprofit� szer�ve�zet� hoz�ta� lét�re� a� vizs�gá�la�ti
mód�szert,�majd�át�vet�ték�kor�mány�za�tok,�a�gaz�da�ság�sze�rep�lői,�majd�tu�do�má�nyos�ku�ta�tá�si
mód�szer�ré�fi�no�mult.

2002-ben�je�lent�meg�egy�hat�száz�ol�dalt�meg�ha�la�dó�gyűj�te�mény�me�lyet�a�mód�szer
ki�vá�ló�sá�gai�harold�A.�Linstone�és�Murray�Turoff�szer�kesz�tet�tek,�fel�kér�ve�a�mód�szer�egyik
aty�ját,�olaf�helmert�a�be�ve�ze�tő�meg�írá�sá�ra.�Ez�a�kö�tet�az�elő�re�jel�zé�sek�te�rü�le�tén�szig�ni�fi�-
kán�san� al�kal�ma�zott�mód�szer�ként�mu�tat�ja� be� a� delfi� tech�ni�kát,� de� azt� is� össze�gyűj�töt�ték,
hogy�mely�te�rü�le�ten�al�kal�maz�ták�je�len�tős�ku�ta�tá�sok�nál,�ezek�az�aláb�bi�ak:

– nem�elég�gé�is�mert�ak�tu�á�lis�vagy�múlt�bé�li�ada�tok�egy�be�gyűj�té�se
– Tör�té�nel�mi�ese�mé�nyek�szig�ni�fi�káns�vol�tá�nak�vizs�gá�la�ta
– költségvetéskalkulációk�ér�té�ke�lé�se
– nagy�vá�ro�si�és�re�gi�o�ná�lis�ter�ve�zé�sek
– Egye�te�mi,�egye�tem�vá�ro�si�fej�lesz�té�sek�és�curriculumok�ter�ve�zé�se
– Mo�del�le�zé�sek,�struk�tú�rák�ki�ala�kí�tá�sa
– pro�és�kont�ra�né�ze�tek�szem�be�ál�lí�tá�sa
– gaz�da�sá�gi�és�tár�sa�dal�mi�kap�cso�lat�rend�sze�ren�ala�pu�ló�komp�lex�fej�lesz�té�sek
– va�lós�és�vélt�mo�ti�vá�ci�ók�tisz�tá�zá�sa
– Ér�té�kek�és�tár�sa�dal�mi�cé�lok�pri�o�ri�tá�sá�nak�fel�tá�rá�sa��(Linstone-Turoff�2002:4)
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6.1.3. A delfi mód szer me ne te és va ri án sai
dephoi�jós�dá�hoz�az�óko�ri�gö�rö�gök�ak�kor�for�dul�tak,�ami�kor�sors�dön�tő�kér�dés�ben�(pl.�csa�ta
előtt)�jö�ven�dö�lés�re�volt�szük�sé�gük.�A�tu�do�má�nyos�mód�szer�is�a�„jós�da�meg�kér�de�zé�sé�re”
irá�nyul,�az�az�a�szak�ér�tői�vé�le�mé�nyek�meg�is�me�ré�sé�re.�A�klasszi�kus�delfi�tech�ni�ka�egy�faj�ta
kom�mu�ni�ká�ci�ós�mód�szer�egy�komp�lex�prob�lé�ma�meg�ol�dá�sá�ra,�egy�kon�szen�zu�son�ala�pu�ló
vé�le�mény� meg�fo�gal�ma�zá�sá�ra� a� részt�ve�vő� szak�ér�tők� köz�vet�len� üt�köz�te�té�se� és� szem�től
szem�be�ni�konf�ron�tá�ció�el�ke�rü�lé�sé�vel�(uhl�1999).�A�mód�szer�elő�nye,�hogy�olyan�új�sze�rű
vé�le�mé�nyek�is�fel�szín�re�ke�rül�het�nek,�me�lyek�do�mi�náns�egyé�nek,�vagy�szak�ér�tői�cso�por�tok
be�fo�lyá�sa� ese�tén� hát�tér�be� szo�rul�ná�nak.� A� kom�mu�ni�ká�ció� kö�tött� rend� sze�rint� tör�té�nik,
több�for�du�lós�írá�sos�for�má�ban.�A�ki�vá�lasz�tott�szak�ér�tő�ket�fel�ké�ri�a�ku�ta�tást�vég�ző�cso�port,
hogy�meg�adott�té�má�ban�kér�dé�sek�alap�ján�név�vel�vagy�név�te�le�nül�(több�nyi�re�írás�ban)
kö�zöl�jék�vé�le�mé�nyü�ket,�te�gye�nek�ja�vas�la�to�kat,�fo�gal�maz�za�nak�meg�de�fi�ní�ci�ó�kat,�„jö�ven�-
dö�lé�se�ket”.�A�for�du�lót�kö�ve�tő�en�a�ko�or�di�ná�to�rok�vissza�jel�zést�ad�nak�a�részt�ve�vők�nek,
kon�szen�zu�sos�vagy�az�át�la�gos�tól�el�té�rő�vé�le�mé�nye�ket,�sta�tisz�ti�kai�ered�mé�nye�ket�kö�zöl�nek,
vagy�a�kö�vet�ke�ző�for�du�ló�ban�ezek�re�kér�dez�nek�rá.�A�má�so�dik�for�du�lót�kö�ve�tő�en�a�ku�ta�-
tás�ve�ze�tők�is�mét�vissza�csa�to�lást�kül�de�nek�a�ki�sebb�sé�gi�vé�le�mé�nyek�is�mer�te�té�sé�vel,�me�lyek
át�gon�do�lá�sá�ra�újabb�for�du�lót�kez�de�mé�nyez�het�nek�a�kon�szen�zu�sos�vé�le�mény�ki�ala�kí�tá�sa
ér�de�ké�ben.�

Az�ere�de�ti�(1960-as�évek�be�li)�mód�szer�sze�rint�a�ki�vá�lasz�tott�szak�ér�tő�ket�több�for�du�lós
vi�tát�foly�tat�tak�a�meg�is�mer�ni�kí�vánt�te�rü�let�ről,�ar�ról,�hogy�mi�lyen�ese�mé�nyek�és�azok�nak
mi�lyen�kö�vet�kez�mé�nyei�vár�ha�tók�a�jö�vő�ben.�Az�el�ső�for�du�ló�ban�a�szak�ér�tők�egy�kér�dés�-
sort�kap�tak,�az�ezek�re�adott�vá�la�sza�i�kat�szak�ér�tői�cso�port�dol�goz�ta�fel�és�az�ered�mé�nyek�ről
je�len�tést� ké�szí�tett.� A� je�len�tés� alap�ján� ké�szí�tett� új� kér�dő�ív� (meg�is�mé�telt� és� új� kér�dé�sek)
mel�lett�a�je�len�tést�is�meg�kap�ták�a�részt�ve�vők.�há�rom�ilyen�for�du�ló�ra�ke�rült�sor,�a�vé�gén
össze�gez�ték� a� zá�ró�je�len�tés� for�má�já�ban� a� fel�mé�rést.� A� mód�szert� prog nosz ti kus delfi
tech�ni�ká�nak� ne�vez�ték� el.� En�nek� a� cél�ja� a� prob�lé�ma�meg�ol�dás� ér�de�ké�ben� va�la�mi�fé�le
kon�szen�zus�ke�re�sé�se.

Az�1970-es� évek�től�Linstone� és�Turoff� ki�dol�goz�ta� a� po�li�ti�kai� delfi�mód�sze�rét,�mely�
a�né�ze�tek�sok�fé�le�ség�ének�fel�tér�ké�pe�zé�sé�re�al�kal�mas�(Linstone-Turoff�1975,�2002).�En�nek�a
va�ri�áns�nak�az�a�cél�ja,�hogy�több�szak�ér�tői�szem�pont�ke�rül�jön�nap�vi�lág�ra,�akár�egy�más�nak
el�lent�mon�dó�vé�le�mé�nyek� is,�hogy�al�ter�na�tí�vát� le�hes�sen�kí�nál�ni�a�dön�tés�ho�zók�nak,�a
re�a�li�tá�sok�meg�vi�ta�tá�sá�ra� is� sor� ke�rül�het.�Az� eset�le�ges� ano�ni�mi�tás� itt� a� szé�les�kö�rű
né�ze�tek�bát�rabb�ki�fe�je�zé�sét�te�szi�le�he�tő�vé�(Feketéné�sza�kos�1998,�2002).

har�ma�dik�tí�pus�a�dön tés ho zó delfi, mely�nek�cél�ja�dön�tés�elő�ké�szí�té�se,�vagy�a�dön�tés
meg�ho�za�ta�la.�Ez�ha�son�lít�az�elő�ző�tí�pus�hoz,�ab�ban�tér�el�tő�le,�hogy�a�vá�lasz�adók�nagy
há�nya�dát�olyan�szak�ér�tők�al�kot�ják,�akik�ma�guk�is�a�po�li�ti�ka�for�má�lói,�te�hát�dön�tés�ho�zó
po�zí�ci�ó�ban�lé�vő�szak�em�be�rek.�A�részt�ve�vők�ily�mó�don�nem�csak�le�ír�ják�a�vizs�gált�va�ló�-
sá�got,� ha�nem� kö�zös� dön�té�sük�kel� ma�guk� hoz�zák� lét�re.� Eb�ben� a� for�má�ban� ja�va�solt� a
„kvá�zi-ano�ni�mi�tás”�al�kal�ma�zá�sa,�az,�hogy�a�részt�ve�vők�név�so�rát�nyil�vá�nos�ság�ra�hoz�zák
a�ku�ta�tók,�de�azt,�hogy�az�egyes�vé�le�mé�nyek�ki�től�szár�maz�nak,�azt�nem.�A�részt�ve�vő�ket
így�ke�vés�bé�be�fo�lyá�sol�ja�az,�hogy�ki�től�szár�ma�zik�az�adott�né�zet,�ob�jek�tí�vebb meg�-
íté�lés�alá�es�het�an�nak�el�fo�ga�dá�sa�vagy�el�uta�sí�tá�sa.�Ezt�az�el�já�rást,�az�öt�let�bör�ze�(brain-
storming)� ele�met� gaz�da�sá�gi� jel�le�gű� ku�ta�tá�sok� ese�té�ben� sok�szor� al�kal�maz�ták� már
(rauch�1979).
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6.1.4. A delfi el já rás a fel nőtt kép zés ben
Feketéné�sza�kos�Éva,�aki�a�fel�nőtt�kép�zés�konst�ruk�ti�vis�ta�as�pek�tu�sá�nak�vizs�gá�la�ta�kor�ma�ga
is� al�kal�maz�ta� a�depfi�mód�szert,� fel�hív�ta� a� fi�gyel�met� több�olyan� fel�nőtt�kép�zé�si� ku�ta�tás�ra,
mely�ben�a�delfi�tech�ni�kát�al�kal�maz�ták�(Feketéné�sza�kos�2002).

Ezt� a� mód�szert� al�kal�maz�ták� pél�dá�ul� a� nyolc�va�nas� évek�ben� fel�nőtt�kép�zé�si� te�rü�le�ten
stroomberg�ál�tal�ve�ze�tett�hol�land�ku�ta�tás�ban,�mely�be�110�szak�ér�tőt�von�tak�be.�A�ku�ta�tás
egyik�meg�ál�la�pí�tá�sa�az�volt,�hogy�két�nagy�„áram�lat”�va�ló�szí�nű�sít�he�tő�a�fel�nőtt�kép�zés�ben,
a�„szak�ma-�és�ké�pe�sí�tés�köz�pon�tú”�és�a�„sza�bad”�ál�ta�lá�nos�mű�velt�sé�get�adó�ne�ve�lés.�A�fel�-
mé�rés�sze�rint�ez�a�két�áram�lat�csak�a�fel�nőt�tek�alap�ok�ta�tá�sá�ban�fog�ta�lál�koz�ni.�(stroomberg
és�tár�sai�1987�in�Leirmann�1998:�127)�Meg�kell�je�gyez�nünk,�a�nyolc�va�nas�évek�ezen�prog-
nosztizációja�je�le�nünk�va�ló�sá�gát�ír�ta�le.�Walter�Leirmann�több�el�já�rás�ban�is�részt�vett,�az
utób�bi�két�év�ti�zed�ben�nem�zet�kö�zi�leg�is�mert�té�vál�tak�pél�dá�ul�a�bel�ga�Sza bad idő 2000-ben,
Ur ba ni zá ció a jö vő ben, Idő be osz tás a posztindusztriális tár sa da lom ban, va�la�mint�A fel nőtt kép zés
jö vő be li ori en tá ci ói cí�mű�prog�nosz�ti�kai�delfi�ku�ta�tá�sok� (Leirmann�1998,�sza�kos�2002).
Ma�gya�ror�szá�gon�sza�kos�Évá�nak�kö�szön�he�tő�en�egy�re� töb�ben� fi�gyel�nek� fel�az�el�já�rás�ra�a
fel�nőtt�kép�zés� te�rü�le�tén,� de� töb�bek� kö�zött� Fa�lus� iván,� nahalka� ist�ván,� sza�bolcs� Éva�
a�kva�li�ta�tív�mód�sze�re�ket�be�mu�ta�tó�mun�ká�i�ban�hoz�ták�kö�zel�a�mód�szert�a�pe�da�gó�gi�ai
ku�ta�tá�sok�hoz�(Fa�lus�1993,�nahalka�1997,�sza�bolcs�1999).

6.2.�Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�és�a�ci�vil�szek�tor�kap�cso�la�tát�
vizs�gá�ló�ku�ta�tás�előz�mé�nyei�17

6.2.1. Ku ta tás köz vet len előz mé nye
2007-ben� fel�mé�rést� ké�szí�tet�tünk� a� nonprofit� fel�nőtt�kép�zé�si� szer�ve�ze�tek�ről,� mely
leg�in�kább�ar�ra� irá�nyult,�hogy�a� szer�ve�ze�tek�nek�mi�lyen� sze�re�pe�van�a�nemformális
ta�nu�lás�ban.� A� fel�mé�rés� ered�mé�nye�it� a� Fel nőtt kép zé si nonprofit szer ve ze tek cí�men
rész�le�te�sen� köz�re�ad�tuk� (Arapovics:� 2007a).� A� ku�ta�tás�ban� 145� szer�ve�zet� vett� részt,
ezek�kö�zül�139�szer�ve�zet�kér�dő�ívet�töl�tött�ki�a�fel�nőtt�kép�zés�sel�kap�cso�la�tos�te�vé�keny�-
ség�gel�és�a�szer�ve�zet�mű�kö�dé�sé�vel�kap�cso�la�to�san.�A�vizs�gá�lat�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek
ál�tal�vég�zett�nemformális�kép�zé�sek�fel�mé�ré�sé�re�irá�nyult.�Bár�15�mély�in�ter�jú�ra�is�sor
ke�rült,�mely�több�fé�le�kér�dés�érin�té�sé�re�adott�al�kal�mat,�a�ku�ta�tás egyik�ered�mé�nye�kép�pen
azt� fo�gal�maz�tuk�meg,�hogy� egy�új� fel�mé�rés�ke�re�te�in�be�lül,�más�mód�szer�rel� kel�le�ne
vizs�gál�ni� a� civil-nonprofit� szer�ve�ze�tek�ben�meg�va�ló�su�ló� in�for�má�lis� ta�nu�lást� és� azt,
hogy�mi�lyen�is�me�re�tek�re,�jár�tas�sá�gok�ra,�at�ti�tűd�re�van�szük�ség,�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek
mű�köd�te�té�se�kor.� A� fel�mé�rés� ku�ta�tá�si� ta�pasz�ta�la�ta�i�nak ha�tá�sá�ra� kezd�tünk� te�hát� újabb
em�pi�ri�kus�ku�ta�tás�ba,�kö�zel�öt�ven�szak�em�ber�meg�kér�de�zé�sé�vel.�A�részt�ve�vők�a�szak�te�-
rü�let�ük�te�kin�té�lyes�kép�vi�se�lői,�ezért�vé�le�mé�nyük�meg�ha�tá�ro�zó�a�vizs�gált�té�má�ban.�
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17 A�kutatás�megvalósulását�a�Magyary�zoltán�Felsőoktatási�közalapítvány�„humán�erőforrás�fejlesztése
a�civil�szektorban”�doktorandusz�ösztöndíja�és�az�ELTE�pedagógiai�és�pszichológiai�kar�neveléstudományi
iskolájának�startégiai�fejlesztési�pályázati�támogatása�tette�lehetővé.



A�vizs�gá�la�ti�mód�sze�rül�vá�lasz�tott�delfi�tech�ni�ka�egyút�tal�egy�má�sik�cél�el�éré�sét�is
le�he�tő�vé�tet�te:�a�ci�vil�ve�ze�tők�vé�le�mé�nye�a�fel�nőtt�kép�zés�ben�és�a�szak�igaz�ga�tás�ban� já�ra�tos
szak�em�be�rek�vé�le�mé�nyé�vel�ta�lál�koz�ha�tott.�A�ku�ta�tás�főbb�ered�mé�nye�i�nek�is�mer�te�té�se�előtt
ér�de�mes�ki�tér�ni�a�vizs�gá�la�ti�mód�szer�ere�de�té�re�és�sa�já�tos�sá�ga�i�ra.

6.2.2. A delfi ku ta tás cél ja és kér dé sei
A�delfi�ku�ta�tás�cél�ja
a)� Az�újabb�em�pi�ri�kus�ku�ta�tás�cél�ja�az�civil-nonprofit� szer�ve�ze�tek�ben�el�sa�já�tít�ha�tó�nem-

formális�és�in�for�má�lis�ta�nu�lás�vizs�gá�la�ta�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�ban.
b)� A�vizs�gá�lat�ar�ra�is�ki�ter�jedt,�hogy�mi�lyen�kom�pe�ten�ci�ák�sa�já�tít�ha�tó�ak�el�a�ci�vil�ak�ti�vi�tás,

vagy�egy�nonprofit�szer�ve�zet�mű�köd�te�té�se�so�rán,�il�let�ve�mi�lyen�kom�pe�ten�ci�ák�szük�sé�-
ge�sek�egy�nonprofit�szer�ve�zet�szak�sze�rű�me�ne�dzse�lé�sé�hez,�mi�re�kell� fel�ké�szí�te�ni�a
le�en�dő�mun�ka�tár�sa�kat,�ön�kén�te�se�ket�a�szak�mai�kép�zé�sek,�to�vább�kép�zé�sek�so�rán.

c)� vizs�gál�ni� kí�ván�tuk,�mi�lyen� fel�ada�tai� le�het�nek� a� civil-nonprofit� szer�ve�ze�tek�nek� a
fel�nőtt�kép�zés�ben�il�let�ve�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�ban.

d)� Fel�ada�tul� tűz�tük�ki�an�nak�a� fel�tá�rá�sát� is,�hogy�mi�lyen� jö�vő�be�ni� in�téz�ke�dé�sek,�mi�lyen
kor�mány�za�ti�és�ci�vil�együtt�mű�kö�dé�sek,�mi�lyen�konk�rét�lé�pé�sek�szük�sé�ge�sek�a�kap�cso�-
ló�dá�si�pon�tok�erő�sí�té�sé�re�és�a�ben�nük�rej�lő�le�he�tő�sé�gek�ki�bon�ta�koz�ta�tá�sá�ra.��

e)� A�ku�ta�tás�egyik�cél�ja�volt�to�váb�bá,�hogy�lét�re�hoz�zon�va�la�mi�fé�le�köz�ve�tí�tett�pár�be�szé�det
fel�nőtt�kép�zés�sel�és�nonprofit�is�me�re�tek�kel�fog�lal�ko�zó�szak�ér�tők,�ci�vi�lek�és�kor�mány�za�ti
dön�tés�ho�zók,�el�mé�le�ti�ku�ta�tók�és�gya�kor�la�ti�meg�va�ló�sí�tók,�fi�a�ta�lok�és�idő�sek,�kon�zer�va�tív
és� sza�bad�el�vű� gon�dol�ko�dók,� fő�vá�ros�ban� és� kis�te�le�pü�lé�sen� il�let�ve�Ma�gya�r�or�szá�gon� és
kül�föld�ön�élő�szak�em�be�rek�kö�zött.�

6.3.�Delfi�ku�ta�tás�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek�ben�meg�va�ló�su�ló�in�for�má�lis�
ta�nu�lás�ról�

A�mód�szer�ki�vá�lasz�tá�sa�kor�össze�ve�tet�tük�a�kvan�ti�ta�tív�és�a�kva�li�ta�tív�ku�ta�tá�sok�elő�nye�it
és�hát�rá�nya�it�(sza�bolcs�2001:�23-24),�mely�so�rán�ar�ra�a�kö�vet�kez�te�tés�re� ju�tot�tunk,�hogy�a
vizs�gá�lan�dó�te�rü�let�(a�civil-nonprofit�szer�ve�ze�tek�vi�lá�ga)�és�az�em�be�ri�vi�lág�ugyan�em�pi�ri�ku�san
meg�fi�gyel�he�tő�volt,�ob�jek�tív�tör�vény�sze�rű�sé�gek�be�mu�tat�ha�tó�ak�vol�tak,�de�to�váb�bi�vizs�gá�la�tot
ér�de�mes�ten�ni.�Tel�jes�kö�rű�meg�kö�ze�lí�té�se�azért�szük�sé�ges,�mert�a�ci�vil�szek�tor�részt�ve�vői
szer�ve�zet�ként�és�kö�zös�ség�ként,�te�hát�a�tár�sa�da�lom�konst�ruk�ci�ó�ja�ként�is�meg�je�len�nek.�A
ci�vil�tár�sa�da�lom�és�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�vi�lá�ga�ér�té�kek�men�tén�épül�fel,�cél�já�ban�is�ér�ték�-
ori�en�tált,�mo�rá�lis�mo�tí�vu�mok�kal�bír,�ezért�ne�héz�a�té�nyek�és�az�ér�té�kek�el�vá�lasz�tá�sa.�ko�ráb�bi
kvan�ti�ta�tív�mé�ré�sünk�so�ka�ság�ra�vo�nat�ko�zott,�ma�te�ma�ti�kai�sta�tisz�ti�kai�fel�dol�go�zás�sal járt,�de�az
in�ter�júk�rá�vi�lá�gí�tot�tak,�hogy�cél�sze�rű�ki�emel�ni�a�kis�szá�mú�egye�di�ese�te�ket,�a�sta�tisz�ti�ka�i�lag
nem�mér�he�tő� szem�pon�to�kat.�A� fel�nőtt�kép�zé�si� nonprofit� szer�ve�ze�tek� egy�részt� komp�lex
rend�szer�ként�mű�köd�nek,� ugyan�ak�kor� bo�nyo�lult� gaz�da�sá�gi,� tár�sa�dal�mi,� kul�tu�rá�lis,� po�li�ti�kai
kör�nye�zet�ben�te�vé�keny�ked�het�nek,�s�en�nek�ha�tá�sa�ugyan�csak�sok�té�nye�zős.�

6.3.1. A ku ta tás mód sze rei és részt ve vői
A�ci�vil� szer�ve�ze�tek�és� az� infomális� ta�nu�lás�ban�be�töl�tött� sze�re�pé�nek�vizs�gá�la�tá�ra�ún.�delfi
mód�szer�rel�ke�rült�sor.�A�delfi�el�já�rás�dön tés ho zó, po li ti ka fej lesz tő vál�to�za�tá�nak�al�kal�ma�zá�sá�val
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vé�gez�tem,�kö�zel�öt�ven�szak�em�ber�be�vo�ná�sá�val.�Ez�a�kva�li�ta�tív�ku�ta�tá�si�mód�szer,�le�he�tő�vé
tet�te,�hogy�akár�el�len�té�tes�né�ze�te�ket�val�ló�szak�em�be�rek�–�akik�szak�má�juk�nál,�po�zí�ci�ó�juk�nál
vagy�po�li�ti�kai�né�ze�tük�nél�fog�va�egy�más�vé�le�mé�nyé�vel�rit�kán�szem�be�sül�nek�–�ko�or�di�ná�ci�ó�val
együtt�mű�köd�je�nek,�ez�ál�tal�meg�is�mer�jék�azo�kat�a�né�ze�te�ket�is,�me�lyek�kel�egyéb�ként�rit�kán
szem�be�sül�né�nek.�A� vizs�gá�lat� so�rán� félanonim� tech�ni�kát� al�kal�maz�tam,� így� a� részt�ve�vők
dönt�het�tek�ne�vük�sze�re�pel�te�té�sé�ről,�de�ar�ról�nem�kap�tak�in�for�má�ci�ót,�hogy�me�lyik�vé�le�-
mény�ki�hez�tar�to�zik.�A�delfi�mód�szer�há�rom�for�du�lós�volt,�mely�re�a�fen�tebb�be�mu�ta�tott
nem�zet�kö�zi� (Linstone,� h.A..,Turoff,� M.� 1975,� Leirman,W.� 1998)� il�let�ve� ha�zai
(Feketéné�sza�kos,�É.�2002)�fel�nőtt�kép�zé�si�ku�ta�tá�sok�ad�ták�a�min�tát.

A� fel�mé�rést� az� elekt�ro�ni�kus� le�ve�le�zés� le�he�tő�sé�ge�ki�tá�gí�tot�ta,� így�Ma�gya�ror�szág�ra
fó�ku�szál�va,�ma�gyar�mun�ka�nyel�ven�dol�goz�va�Auszt�rá�li�á�ban,�nagy�Bri�tan�ni�á�ban,�Fran�ci�a�-
�or�szág�ban,� ro�má�ni�á�ban,� szlo�vé�ni�á�ban,� élő� szak�em�be�rek� be�vo�ná�sá�val� nem�zet�kö�zi
szin�tű�vé�vált.�A�részt�ve�vők�ki�vá�lasz�tás�nál�az�volt�a�cél,�hogy�a�szak�ér�tői�cso�port�ban
ve�gye�nek�részt�a�fel�nőtt�kép�zés�és�a�ci�vil�szek�tor�el�is�mert�szak�em�be�rei�és�le�gyen�je�len�a
kor�mány�za�ti�dön�tés�ho�zók�kö�re�is.�

6.3.2. A részt ve vők név so ra

6.3.3. A ku ta tás me ne te
A�tel�jes�vizs�gá�lat�le�bo�nyo�lí�tá�sá�ra�2007�de�cem�be�re�és�2009�feb�ru�ár�ja�kö�zött�ke�rült�sor.

Az�el�ső�for�du�ló�in�dí�tá�sá�ra�2007�de�cem�be�ré�ben�a�nonprofit�kép�zé�si�Mű�hely�ta�lál�ko�zó�ja
adott�al�kal�mat,�ezt�kö�ve�tő�en�le�vél�ben�(emailben)�kér�tem�fel�a�szak�em�be�re�ket�a�köz�re�-
mű�kö�dés�re,� akik�2008�már�ci�u�sá�ig� ad�tak� esszé�sze�rű,� vagy� fel�so�ro�lás�sze�rű� vá�la�szo�kat� a
kér�dé�sek�re.
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A�kér�dő�ív�kér�dé�sei�(1.�for�du�ló)
1) Mit ért Ön az egész éle ten át tar tó ta nu lá son? 
2) Ön sze rint mi lyen gya kor la ti tu dás, kom pe ten cia, is me ret, jár tas ság, kész ség, at ti tűd

sa já tít ha tó el 
a)  a ci vil ak ti vi tás, a tár sa dal mi rész vé tel so rán?
b)  a nonprofit szer ve zet mű köd te té se so rán? 

3) A civil-nonprofit szer ve ze tek ese té ben mi lyen cé lo kat, el kép ze lé se ket tart kö ve ten dő nek
a fel nőtt kép zés te rü le tén? Ön sze rint mi lyen sze re pe le het ne a civil-nonprofit szer ve ze tek nek
az egész éle ten át tar tó ta nu lás ban?

4) Mi lyen in téz ke dé sek kel le het ne e sze rep vál la lást se gí te ni?

A�vá�la�szok�alap�ján�az�ered�mé�nyek�sta�tisz�ti�kai�és� tar�tal�mi�össze�sí�té�se�után�ke�rült�sor�a
má�so�dik�for�du�ló�ra�2008�má�ju�sa�és�szep�tem�be�re�kö�zött,�úgy�hogy�a�részt�ve�vők�az�el�ső
kér�dő�ív�re,�a�há�rom�esszé�sze�rű�kér�dés�re�adott�vá�la�szo�kat�(1,�3,�4.)� is�meg�kap�ták�tel�jes
ter�je�de�lem�ben,�egy�be�gyűjt�ve.�A�má�so�dik�kér�dés�re� fel�so�ro�lá�sok�érez�tek,�ezért�a�má�so�dik
for�du�ló�ban� ezek� rang�so�ro�lá�sá�ra,� ér�ték�sor�rend� fel�ál�lí�tá�sá�ra� tet�tek� ja�vas�la�tot� a� szak�ér�tők.�
A�fel�mé�rés�so�rán�ar�ra�is�irá�nyul�ta�kér�dé�sek,�hogy�meg�íté�lé�sük�sze�rint�vál�to�zott-e�vé�le�mé�nyük a
töb�bi�vá�lasz�el�ol�va�sá�sá�nak�ha�tá�sá�ra.�

A�har�ma�dik�for�du�ló�ra�2009�feb�ru�ár�já�ra�ke�rült�sor,�mely�az�ered�mé�nyek�köz�lé�sén�túl
egy� utol�só� vissza�csa�to�lá�si� le�he�tő�sé�get� kí�nált� fel.�Az� ada�tok� fel�dol�go�zá�sa� kva�li�ta�tív� és
sta�tisz�ti�kai�mód�sze�rek�kel�(át�lag-,�szó�rás-�és�gya�ko�ri�ság�szá�mí�tá�sok�kal,�ke�reszt�táb�la�elem�-
zés�sel,� kor�re�lá�ció�szá�mí�tás�sal� és� klaszteranalízissel)� tör�tént,� spss� szá�mí�tás�tech�ni�kai
szoft�ver�se�gít�sé�gé�vel.

6.4.�Főbb�kö�vet�kez�te�té�sek,�ja�vas�la�tok

6.4.1. Szak ér tői vé le mé nyek az egész éle ten át tar tó ta nu lás ról
Az� egész� éle�ten� át� tar�tó� ta�nu�lás� fi�lo�zó�fi�á�ja� a� pedagógus-andragógus� szak�ma� el�mé�le�ti
szak�em�be�rei�és�a�részt�ve�vő�szak�em�be�rek�szá�má�ra�el�fo�ga�dott�pa�ra�dig�má�vá�vált.�A�részt�ve�vő
szak�em�be�rek�ál�tal�adott�de�fi�ní�ci�ók�kö�zel�fe�le�az�uni�ós�do�ku�men�tu�mok�ban�meg�fo�gal�ma�zott
is�mér�vek�hez�állt�kö�zel.�Töb�ben�ki�emel�ték,�hogy�nem�csak�a�mun�ka�erő-pi�ac�ra�va�ló�al�kal�mas�sá
té�telt�ér�te�nek�a�fo�gal�mon�és�nem�csak�is�ko�la�rend�sze�rű�kép�zést,�ugyan�ak�kor�a�részt�ve�vők
nagy�há�nya�da�a�szak�mai�kép�zé�se�ket,�a�szakmaspecifikus�ta�nu�lást,�az�át-�és�to�vább�kép�zé�se�ket,
a�mun�ka�erő-pi�a�ci�al�kal�mas�sá�té�telt�hang�sú�lyoz�ta�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�ese�té�ben.
volt,�aki�a�fo�ga�lom�el�hasz�ná�ló�dá�sá�ra,�túl�zott�hasz�ná�la�tá�ra�hív�ta�fel�a�fi�gyel�met.�

Az�egész�éle�ten�át� tar�tó� ta�nu�lás�meg�fo�gal�ma�zá�sá�ra�az�el�ső�kér�dés� irá�nyult,� s�min�den
részt�ve�vő�meg�vá�la�szol�ta�a�kér�dést.�A�részt�ve�vők�több�sé�ge�is�mer�te�a�nem�zet�kö�zi�de�fi�ní�ci�ó�kat,
töb�ben�en�nek�meg�fe�le�lő�en�fo�gal�maz�tak,�volt,�aki�utalt�is�vá�la�szá�ban�az�Eurydike�ku�ta�tás�ra.

Az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�kap�csán�a�leg�töb�bet�em�lí�tett�fo�gal�mak:�élet�(79), ta nu lás
(68), új (29), kép zés (27), egyén (22) tár sa da lom (21), is me ret (21), mun ka (15), tu dás (15),
fejleszt(és) (15), for má lis - nemformális - in for má lis (14),  ok ta tás (10).

gyak�ran�em�lí�tett�fo�gal�mak:�munkaerő-piac(9,) kö zös ség (9), ta pasz ta lat (9), kész ség (8),
Cél (7) al kal maz ko dás (7), ki hí vás (6, )szakma (6), gaz da ság (5).

Több ször em lí tett: nyi tott ság, kény szer, fe le lős ség, szo ci a li zá ció.
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A�vá�lasz�adók�kö�zel�fe�le�sze�rint�az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�fo�gal�ma�kö�zel�áll�az�eu�ró�pai
uni�ós� do�ku�men�tu�mok�ból� is�mert� de�fi�ní�ci�ók�hoz,� az�az� is�me�re�tek,� kész�sé�gek,� ké�pes�sé�gek
meg�szer�zé�sé�re�irá�nyul,�mely�az�egész�éle�tet�át�fo�gó,�for�má�lis,�nemformális�és�in�for�má�lis
ta�nu�lás� te�rü�le�te�i�re,� egyes�meg�fo�gal�ma�zá�sok� sze�rint� a� szo�ci�a�li�zá�ci�ó�ra�ki�ter�je�dő� ta�nu�lá�si
fo�lya�ma�tot�je�lent,�mely�elő�se�gít�he�ti�az�egyé�ni�és�tár�sa�dal�mi�élet�cél�ok�el�éré�sét,�a�har�mo�-
ni�kus�élet�meg�va�ló�sí�tá�sát.�„Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�fo�gal�mán�az�egy�adott�élet�sza�-
kasz�ban�kü�lön�bö�ző�for�má�ban�va�ló�ta�nu�lá�si,�mű�ve�lő�dé�si�te�vé�keny�sé�get;�va�la�mint�az�élet�út
so�rán�foly�ta�tó�dó�kü�lön�bö�ző�szin�tű� ta�nu�lá�si� te�vé�keny�sé�ge�ket�ér�tem.�Az�egész�éle�ten�át
tar�tó�ta�nu�lás�fo�gal�má�ban�a�ta�nu�lás�fo�gal�mat�igen�tá�gan�ér�tel�me�zem,�amely�ben�az�in�for�-
má�lis,�nonformális�és�for�má�lis�ke�re�tek�kö�zött�el�sa�já�tí�tott� is�me�re�tek,�ér�té�kek,�kész�sé�gek
fej�lesz�té�se� egy�aránt� fon�tos.”�vagy� egy�komp�le�xebb�meg�kö�ze�lí�tést� szem�lél�tet� az� aláb�bi
vé�le�mény:� „Az� egész� éle�ten� át� tar�tó� ta�nu�lás.:�min�den� olyan� ta�nu�lá�si� fo�lya�mat,� amely
ked�ve�ző� le�het,� az� em�ber� mint� sze�mé�lyi�ség� il�let�ve� mint� em�be�ri� erő�for�rás� fej�lő�dé�sé�re.
köz�pon�ti�ele�me�az�empowerment.�Az�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�a�„ter�mé�sze�tes”�ta�nu�lá�si
fo�lya�mat�be�épü�lé�sét�je�len�ti�a�min�den�na�pi�élet�be,�,alapja�és�mű�köd�te�tő�je�.a��fej�leszt�he�tő
életkészség,�(tanulás)�mely�az�irá�nyí�tott�sze�mé�lyi�ség�ből�ön�irá�nyí�tott�sze�mé�lyi�sé�get�ala�kít
ki.�A�cél�a�fo�lya�ma�tos�fej�lő�dő�ké�pes�ség�ki�ala�kí�tá�sa�és�fenn�tar�tá�sa�a�vál�to�zás,�al�kal�maz�ko�dás
ta�nu�lás� fo�lya�ma�tá�nak�biz�to�sí�tá�sá�val.� (…)�Az�egyé�ni�ér�dek�és�a� szer�ve�ze�ti�ér�dek�kö�zöt�ti
har�mó�nia� meg�ke�re�sé�se,� meg�fe�le�lő� mo�ti�vált�ság� ki�ala�kí�tá�sa,� erő�te�rek� meg�is�me�ré�se,� és
fel�is�me�ré�se.”�volt,�aki�ki�fe�je�zet�ten�az�is�ko�la�rend�sze�ren�kí�vü�li�vol�tát�emel�te�ki:�„Az�egyén
le�he�tő�sé�ge,� ké�pes�sé�ge� és� szán�dé�ka,� hogy� gye�rek�ko�rá�tól� egész� éle�te� so�rán� rend�sze�re�sen
részt�ve�gyen�kü�lön�bö�ző�ta�nu�lá�si�for�mák�ban.�sze�rin�tem�dön�tő�en�nem�az�is�ko�la�rend�szer�hez
kö�tött,�ha�nem�kö�zös�sé�gi�ke�re�tek�kö�zött�zaj�lik�(csa�lád,�ba�rá�ti�kör,�mun�ka�hely,�stb.)�nem
ki�zá�ró�lag�ok�ta�tás�po�li�ti�kai�ha�tás�kör,�irá�nyí�tá�si�szük�ség�le�te�át�fog�ja�a�tár�sa�dal�mi,�gaz�da�sá�gi
szfé�ra�egé�szét.”

Töb�ben�ki�emel�ték,�hogy�nem�csak�a�mun�ka�erő-pi�ac�ra�va�ló�al�kal�mas�sá�té�telt�ér�te�nek
a� fo�gal�mon� és� nem� csak� is�ko�la�rend�sze�rű� kép�zést.� „Az� egész� éle�ten� át� tar�tó� ta�nu�lás
(böl�cső�től�a�sí�rig)�tar�tó�élet�ko�ri�di�men�zi�ó�hoz�min�dig�hoz�zá�ér�tem�az�élet�min�den�te�rü�le�té�re
ter�je�dő�ta�nu�lást,�te�hát�a�szak�mai�át-�és�to�vább�kép�zé�sen�kí�vül�az�egész�sze�mé�lyi�ség�jobb�-
lé�te�ér�de�ké�ben�foly�ta�tott�életminőségjavító�funk�ci�ót�be�töl�tő�for�má�lis�–�nemformális�és�in�-
for�má�lis�ta�nu�lást.”�A�részt�ve�vők�17%-a�vi�szont�a�szak�mai�kép�zé�se�ket,�a�szakmaspecifikus
ta�nu�lást,� az� át-� és� to�vább�kép�zé�se�ket,� a� mun�ka�erő-pi�a�ci� al�kal�mas�sá� té�telt� emel�te� ki� az
egész�éle�ten�át� tar�tó� ta�nu�lás�ese�té�ben.�„LLL=a�gaz�da�ság�ál�tal�mo�ti�vált,�az�eg�zisz�ten�cia
meg�te�rem�té�sé�hez�szük�sé�ges�kom�pe�ten�ci�ák�meg�szer�zé�se,�mely�ből�szin�te�tel�jes�egé�szé�ben
hi�ány�zik� a� felnőttnevelés� és� az� esélyesítési� funk�ció� (te�hát� meg�le�he�tő�sen� szegregáló,
„pénz�ala�pú”,� a� tár�sa�dal�mi� sza�ka�dé�kot�mé�lyí�tő� tendencia=aki� elöl� van�meg� előbb�re
jut�hat,� aki�há�tul�van,� an�nak�hát�ra�ve�tett�sé�ge�nő).”�volt,� aki�mind�össze�úgy�de�fi�ni�ál�ta
„ál�lan�dó�to�vább�kép�zés”,�vagy�a�gaz�da�sá�gi�meg�kö�ze�lí�tés�fe�lől�kö�ze�lí�tet�te�meg�té�mán�kat.
„A�hu�mán�erő�for�rás�bir�to�ko�sa� (mun�ka�erő)�ál�lan�dó�an� lé�te�ző� fo�lya�mat�ként�éli�meg�az
át-� és� to�vább�kép�zé�se�ket,� te�kin�tet�tel�a�hu�mán�erő�for�rás�mi�nő�sé�gé�re.”�Több�részt�ve�vő�a
gaz�da�sá�gi,�eg�zisz�ten�ci�á�lis�mo�ti�vá�ci�ó�kat,�a�„kény�szert”�is�em�lí�tet�te�vá�la�szá�ban.�„A�fo�lya�-
ma�to�san�és�egy�re�gyor�sab�ban�vál�to�zó�kör�nye�zet�hez�va�ló�al�kal�maz�ko�dás�mint�kény�szer�és
le�he�tő�ség.”�A�vá�lasz�adók�kö�zel�20%-ának�meg�fo�gal�ma�zá�sá�ban�a�ki�hí�vá�sok�ra,�meg�fe�le�lés�re,
al�kal�maz�ko�dás�ra�va�ló�ké�pes�ség�re,�ké�pes�sé�té�tel�re�és�a�nyi�tott�ság�ra,�kre�a�ti�vi�tás�ra�ke�rült�a
hang�súlyt.� „Az� egész� éle�ten� át� tar�tó� ta�nu�lás� cél�ja,� hogy� az� egyén�min�dig�ké�pes� le�gyen
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meg�fe�lel�ni�a�ve�le�szem�ben�tá�masz�tott�ki�hí�vá�sok�nak�és�kö�ve�tel�mé�nyek�nek.�A�ki�hí�vá�sok
ér�kez�het�nek�a�tár�sa�da�lom�fe�lől,�adód�hat�nak�az�egyén�mun�ka�erő-pi�a�ci�élet�út�já�ból,�ér�dek�-
lő�dé�sé�ből� vagy� tár�sa�dal�mi� te�vé�keny�sé�gé�ből”.�Más� sze�rint� „Min�de�nek�előtt�meg�ta�nul�ni
al�kal�maz�kod�ni�a�kö�rü�löt�tünk�ro�bo�gó�vi�lág�gyors�vál�to�zá�sa�i�hoz.�Eh�hez�szük�sé�ges�már�az
óvo�dá�ban-is�ko�lá�ban�el�kez�de�ni�meg�ta�ní�ta�ni�azt,�hogy�ho�gyan�ta�nul�junk.”�Egy�szak�em�ber
őszin�tén�ész�re�vé�te�lez�te,�hogy�ke�rü�li�az�egész�éle�ten�át�ta�nu�lás�fo�ga�lom�„fe�le�lőt�len,�tar�ta�lom
nél�kü�li�hasz�ná�la�tát”,�mert�ki�üre�se�dett�a�je�len�té�se.�A�po�li�ti�ka�hasz�nál�ja,�„szé�pen�hang�zik,
de� nincs�mö�göt�te� prog�ram”,� nem� va�ló�sul�meg�Ma�gya�ror�szá�gon.� Ez�zel� a� vé�le�ménnyel
szink�ro�ni�zál�egy�má�sik�szak�ér�tő�meg�fo�gal�ma�zá�sa:�„Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�azon�-
ban� /…/�ak�kor� lesz�va�ló�sá�gos�gya�kor�lat,�ha� rend�szer�ré�vá�lik,� va�gyis� az� egyes� ré�szek
egy�mást�ké�szí�tik�elő.�így�pél�dá�ul�a�fel�nőt�tek�több�sé�ge�nem�lesz�ta�nul�ni,�mű�ve�lőd�ni�aka�ró,
ha�fi�a�tal�ko�ruk�ban�az�is�ko�la�nem�te�szi�nyi�tot�tá�őket�a�prob�lé�mák�vizs�gá�la�tá�ra,�s�nem
fej�lesz�ti�ki�ben�nük�a�rend�sze�res�tá�jé�ko�zó�dás�igé�nyét.�A�má�sik�kö�ve�tel�mény,�hogy�az�egész
éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�szük�sé�ges�sé�gét�nem�csak�em�le�get�ni�kell,�ha�nem�azt�is�meg�kell
fo�gal�maz�ni,�hogy�a�gya�kor�lat�ban�mit�le�het�és�kell�ten�ni�ezért.�És�er�ről�sok�szor,�sok�fé�le
for�má�ban�kell� tá�jé�koz�tat�ni� az� em�be�re�ket,� hogy�ma�gá�tól� ér�te�tő�dő�vé� vál�jék,� ez� ko�runk
mel�lőz�he�tet�len�kö�ve�tel�mé�nye.�s�hogy�el�ér�he�tők�le�gye�nek��a�rend�sze�res�ta�nu�lás,�mű�ve�lő�dés
al�kal�mai,� a� ci�vil� szer�ve�ze�tek�nek�kel�le�ne�eze�ket� az�al�kal�ma�kat�meg�te�rem�te�ni,� ál�lan�dó�an
mű�kö�dő�ta�nu�lá�si�köz�pon�tok�kal,�vi�dé�ken�leg�alább�is�kis�tér�sé�gi�köz�pon�tok�ban.”�ugyan�ak�kor
volt,�aki�így�fo�gal�ma�zott:�„A�ta�nu�lást�élet�te�vé�keny�ség�ként�ér�tel�me�zem.”�Más�is�ha�son�ló�an
mar�kán�san:�„A�ta�nu�lás�nél�kü�li�lét�ve�ge�tá�lás.”

A�ku�ta�tás�kez�de�tén�azt�fel�té�te�lez�tük,�hogy�va�la�mi�fé�le�vi�ta�ala�kul�ki�a�részt�ve�vők�kö�zött.
Er�re�nem�ke�rült�sor,�vi�szont�egy�fi�gye�lem�re�mél�tó�ész�re�vé�tel�ér�ke�zett.

„no�ha�ed�dig�is�el�fo�gad�tam,�hogy�a�nem�szán�dé�kos�„ter�mé�sze�tes�ta�nu�lás”�is�ta�nu�lás,
az�meg�le�pett,�hogy�a�vá�la�szo�lók�kö�zött�mi�lyen�so�kan�hang�sú�lyoz�zák�en�nek�az�el�is�me�ré�sét.
Ez�ar�ra�kész�te�tett,�hogy�ala�po�sab�ban�ve�gyem�fon�to�ló�ra,�ez�mi�lyen�mér�ték�ben�azo�no�sít�-
ha�tó�a�ta�nu�lás�sal.�Úgy�gon�do�lom,�hogy�nem�min�den�él�mény,�ta�pasz�ta�lat,�in�for�má�ció,�ami
ér�ben�nün�ket,�ön�ma�gá�ban�ta�nu�lás.�kell�hoz�zá�az�egyén�tu�da�tos�vi�szo�nyu�lá�sa,�amely�nek
ered�mé�nye�ként�va�la�mi�meg�vál�to�zik�ben�nünk.�ha�csak�a�meg�lé�vő�fel�fo�gá�sun�kat�tar�tó�sít�ják
ezek,�ak�kor�ez�a�ha�tás�alig�ha�ne�vez�he�tő�ta�nu�lás�nak.�ha�son�ló�a�hely�zet�egy�kul�tu�rá�lis
ese�mé�nyen� va�ló� rész�vé�tel�nél� vagy� va�la�mi�lyen� gya�kor�la�ti� te�vé�keny�ség� vég�zé�sé�nél.� Az
ese�mény�me�cha�ni�kus�tu�do�má�sul�vé�te�le,�a�te�vé�keny�ség�ben�al�kal�ma�zott�moz�za�na�tok�ru�tin�-
sze�rű�vég�zé�se�sem�mi�vel�sem�bő�ví�ti�az�egyén�tu�dá�sát.�ne�he�zen�ne�vez�he�tő�ta�nu�lás�nak�az,
ha�va�la�ki�két�ség�be�von�ha�tat�lan�evi�den�ci�ák�ban�gon�dol�ko�dik,�s�a�prob�lé�mát�re�cept�sze�rű
el�já�rá�sok�kal�akar�ja�meg�ol�da�ni.

per�sze,�tény,�hogy�az�em�ber�aka�rat�la�nul�is�vál�to�zik�egész�éle�té�ben,�és�nem�csak�tes�ti
ér�te�lem�ben,�hi�szen�a�ben�nün�ket�ért�be�nyo�má�sok�hat�nak�ránk,�ahogy�fel�dol�goz�zuk�azo�kat.
ám,�ha�ezt�a�vál�to�zást�is�ta�nu�lás�nak�te�kin�tem,�ak�kor�egy�részt�sem�mit�sem�kell�ten�ni�az
egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lá�sért,�mert�az�spon�tán�amúgy�is�meg�tör�té�nik,�más�részt�ki�je�lent�-
he�tő,�hogy�mi�ó�ta�em�ber�él�a�Föl�dön�az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�meg�va�ló�sult.�Még�ar�ra
is�hi�vat�koz�ha�tunk,�hogy�az�át�élt�ese�mé�nyek�egy�ré�sze�meg�ma�rad�az�em�ber�em�lé�ke�ze�té�ben,
te�hát�ez�is�bi�zo�nyít�ja,�hogy�gya�ra�po�dik�az�em�ber�tu�dá�sa.�Ezek�a�kö�vet�kez�te�té�sek�ar�ra
fi�gyel�mez�tet�het�nek,�hogy�pon�to�sab�ban�kel�le�ne�meg�ha�tá�roz�nunk,�mit�is�ér�tünk�ta�nu�lá�son
és�mit�nem,�és�az�élet�kü�lön�bö�ző�hely�ze�te�i�re�va�ló�re�a�gá�lá�sunk�mi�lyen�ér�te�lem�ben�so�rol�-
ha�tó�a�ta�nu�lás�fo�gal�ma�alá.”
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6.4.2. A ci vil szer ve ze tek a kö zös sé gi ta nu lás meg va ló sí tói
A� kva�li�ta�tív� fel�mé�ré�sen� ala�pu�ló� ku�ta�tás� egy�ér�tel�mű�en� bi�zo�nyí�tot�ta,� hogy� a� civil-non-
profit szer ve ze tek az in for má lis ta nu lás hely szí né ül szol gál nak, a szer ve ze tek a kö zös sé gi ta nu lás
meg va ló sí tói.�A�sze�mé�lyi�ség�egé�szét�érin�tő�ta�nu�lás�az�at�ti�tű�dök,�ér�té�kek,�jár�tas�sá�gok�és�tu�dás
el�sa�já�tí�tá�sa�na�pi�ta�pasz�ta�la�to�kon�és�a�kör�nye�ze�tünk�ben�vég�be�me�nő�ha�tá�so�kon�ke�resz�tül�megy
vég�be�(coombs,�1973).�Az in for má lis ta nu lás nak két�te�rü�le�tét�em�lí�tet�ték�a�szak�ér�tők,�a�ci�vil
ak�ti�vi�tás�hoz,�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�mű�köd�te�té�sé�hez�köt�he�tő�ta�nu�lást,�mely�sok�szor�spon�tán
ta�nu�lás,�de�nem�mond�ha�tó�szer�ve�zett�ta�nu�lás�nak,�in�kább�„mun�ka�vég�zés�hez”,�ta�pasz�ta�la�ti�ta�nu�-
lás�hoz�kap�cso�ló�dik.�Más�részt�az�egyé�ni,�önál�ló�ta�nu�lást,�az�ön�kép�zés�(ide�so�rol�va�a�„cso�por�tos”,
kö�zös�ség�fej�lesz�tő�kép�zé�se�ket),�me�lyek�tu�da�to�sabb�ta�nu�lá�si�fo�lya�ma�tot�je�len�te�nek,�még�ha�nem�is
min�dig�köt�he�tő�ek�meg�ha�tá�ro�zott�cé�lok�hoz.�Az�in�for�má�lis�ta�nu�lás�tár�sas,�sze�mé�lyes�kap�cso�la�-
tok�hoz�köt�he�tő,�fon�tos�sze�re�pe�van�ben�ne�azok�nak�az�egyé�nek�nek,�akik�szí�ve�sen�meg�oszt�ják
a�tu�dá�su�kat,�ké�pe�sek�ezek�át�adá�sá�ra,�ta�nács�adás�ra.�nem�vé�let�len,�hogy�a�tár�sas�kap�cso�la�tok�és
az�együtt�mű�kö�dé�si�kész�sé�gek�és�ké�pes�sé�gek�em�lí�té�se�olyan�gya�ko�ri�volt�a�fel�mé�rés�ben.�Míg
a�for�má�lis�ta�nu�lás�ra�a�linearitás,�az�elő�re�ha�la�dás�a�jel�lem�ző,�ad�dig�az�in�for�má�lis�ta�nu�lás�in�kább
moz�za�na�to�san,�ki�szá�mít�ha�tat�la�nul�je�le�nik�meg�az�em�ber�éle�té�ben.�sok�szor�jel�lem�ző�rá�az�át�adott
tu�dás�ele�mek�ren�de�zet�len�mód�ja,�tö�re�dé�kes�sé�ge�(Tót,�É.�1998,�2005).�Elő�for�dul�hat,�hogy�az�ilyen
au�to�di�dak�ta�mó�don�el�sa�já�tí�tott� ta�nu�lás�ese�té�ben�a� tu�dás�ele�mek�sza�ka�do�zot�tan van�nak� je�len,�ez
adód�hat�a�kü�lön�bö�ző�mun�ka�fá�zi�sok�egyes�ré�sze�i�nek�vég�zé�sé�től,�az�áta�dó�nem�szak�sze�rű�tech�ni�-
ká�já�ból�vagy�a�gyors�és�spon�tán�el�sa�já�tí�tás�ból.�Eb�ből�ered�het�ugyan�ak�kor�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek�ön�-
kén�te�se�i�nek�ama�tőr�iz�mu�sa�is,�ami�sze�ren�csés,�ese�tek�ben�cél�zott�is�me�ret�szer�zés�sel�is�ki�e�gé�szül.

A� vizs�gá�lat� so�rán� bi�zo�nyí�tot�tá� vált,� hogy� a� ci�vil� ak�ti�vi�tás� ré�vén� –� el�sőd�le�ge�sen� egy
nonprofit�szer�ve�zet�mű�köd�te�té�se�so�rán�–�spon�tán�mó�don�szo ci á lis és ál lam pol gá ri, kom -
mu ni ká ci ós, vál lal ko zói kulcs kom pe ten ci ák sa já tít ha tó ak el, me�lyek�tá�mo�ga�tá�sát�az�Eu�ró�pai
unió�do�ku�men�tu�mai�ki�eme�lik�(2006/962/Ek).

A� fel�mé�rés�ben� részt� ve�vő� szak�em�be�rek� sze�rint� a� ci�vil� ak�ti�vi�tás� so�rán� el�ső�sor�ban� az
együtt�mű�kö�dés�tech�ni�kái�sa�já�tít�ha�tó�ak�el,�meg�is�mer�he�tő�a�ci�vil�tár�sa�dal�mi�élet,�a�tár�sa�dal�mi
fo�lya�ma�tok,�fej�lő�dik�a�kom�mu�ni�ká�ci�ós�ké�pes�ség,�át�él�jük�a�kö�zös�sé�gi�él�mé�nye�ket,�és�ké�pe�sek
le�szünk� azok� fej�lesz�té�sé�re,� el�sa�já�tít�ha�tó� az� ér�de�ke�ink� kép�vi�se�le�te,� jár�ta�sak� le�szünk� a
prob�lé�mák�ke�ze�lé�sé�ben.�A�ci�vil�tár�sa�dal�mi�lét�nö�ve�li�a�fe�le�lős�ség�ér�ze�tet,�a�ta�nu�lá�si�ké�pes�-
sé�get,� a� konf�lik�tus�ke�ze�lést,� az� ön�is�me�re�tet,� cse�lek�vé�si� tech�ni�kák� el�sa�já�tí�tá�sá�ra� ta�nít� és
meg�ér�te�ti�az�ön�kén�tes�mun�ka�örö�mét.�

A� ci�vil� ak�ti�vi�tás� olyan� ön�ér�vé�nye�sí�tés�hez� szük�sé�ges� kom�pe�ten�ci�á�kat� fej�leszt,�mely� az
egyén�bol�do�gu�lá�sát�se�gí�ti�elő�az�élet�más�te�rü�le�te�in,�és�amely�a�kö�zös�ség,�a�tár�sa�da�lom
jól-lé�tét�szol�gál�ja,�mely�erő�sí�ti�a�szo�li�da�ri�tást.�A�fel�mé�rés�ben�a�vá�lasz�adók�egyet�ér�té�se�a
kö�vet�ke�ző� kom�pe�ten�ci�ák� el�sa�já�tít�ha�tó�sá�gá�ban� volt� a� leg�na�gyobb� (a� sor�rend� sze�rint):
konf�lik�tus�ke�ze�lés,�prob�lé�mák�ke�ze�lé�se,�ta�nu�lá�si�ké�pes�ség,�fe�le�lős�ség�ér�zet.�ér�de�kek�ke�ze�lé�se,
ön�kén�tes�mun�ka,�ci�vil�cse�lek�vé�si�tech�ni�kák,�ön�is�me�ret,�szer�ve�ző�kész�ség,�kul�tu�rá�lis�ru�gal�mas�ság,
kö�zös�sé�gi�él�mény�és�gon�dol�ko�dás.�

A� vá�lasz�adók� kö�zött� egyet�ér�tés�mu�tat�ko�zott� ab�ban,� hogy� a� nonprofit� szer�ve�ze�tek
mű�köd�te�té�se�a�kö�vet�ke�ző�kom�pe�ten�ci�á�kat�fej�lesz�ti�(a�fel�mé�rés�ben�ki�ala�kult�sor�rend�sze�rint):
fe�le�lős�ség�vál�la�lás,�ve�ze�té�si�kom�pe�ten�ci�ák,�a�vál�to�zá�sok�ke�ze�lé�se,�prob�lé�ma�meg�ol�dás,�szer�ve�-
ző�kész�ség,� pá�lyá�zat�írás-pro�jekt�me�nedzs�ment,� kom�mu�ni�ká�ci�ós� tech�ni�kák,� dön�tés�ho�za�tal,
kre�a�ti�vi�tás,�a�szer�ve�zet�mű�köd�te�té�sé�vel�kap�cso�la�tos�gaz�dál�ko�dá�si�is�me�re�tek,�kö�zös�ség�fej�-
lesz�tés,�jog�sza�bály�ok�is�me�re�te.�
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6.4.3. A ci vi lek fel ada tai
A�ku�ta�tás�rá�mu�ta�tott�ar�ra�is,�hogy�me lyek je len leg a leg fon to sabb fel ada tok a civil-nonprofit
szer ve ze tek szá má ra az éle ten át tar tó ta nu lás ban. Ezek�fel�so�ro�lás�sze�rű�en:
• A�ci�vil�tár�sa�da�lom�erő�sí�té�se,�ci�vil�sze�rep�vál�la�lás�nö�ve�lé�se�
• Ta�nu�lás-mód�szer�ta�ni�se�gít�ség�nyúj�tás,�„ta�nu�lás�ta�nu�lá�sá�nak”�biz�to�sí�tá�sa
• kö�zös�sé�gi�él�mé�nyek�át�adá�sa,�kö�zös�ség�szer�ve�zés�és�–�fej�lesz�tés
• ál�lam�pol�gá�ri� kép�zé�sek� szer�ve�zé�se,� a� de�mok�rá�cia� ta�nu�lá�sa,� a� de�mok�ra�ti�kus� köz�élet,

tár�sa�da�lom�mű�kö�dé�sé�nek�meg�is�mer�te�té�se
• A�lo�ká�lis�gon�dol�ko�dás�meg�va�ló�sí�tá�sa,�he�lyi�igé�nyek�fel�mé�ré�se�és�ki�elé�gí�té�se,�fel�nőtt�kép�-

zés�hez�kap�cso�ló�dó�egyéb�szol�gál�ta�tás�nyúj�tá�sa
• Együtt�mű�kö�dés,�együtt�élé�si�tech�ni�kák,�cso�port�mun�ka,�network�el�sa�já�tí�tá�sa
• nyi�tott�kép�zé�sek,�nyi�tott�gon�dol�ko�dás�meg�te�rem�té�se
• At�ti�tűd-�és�tu�dat�for�má�lás,�ma�ga�tar�tá�si�nor�mák�ta�nu�lá�sa,�a�kul�tú�ra�vál�to�zá�sá�nak�elő�se�-

gí�té�se
• kész�ség�és�ké�pes�ség�fej�lesz�tés,�kom�pe�ten�ci�ák�bő�ví�té�se�(ál�ta�lá�ban)
• civil-nonprofit�szak�ér�tői�után�pót�lás�kép�zé�se,�ci�vil�is�me�re�tek�át�adá�sa
• ön�kén�te�sek,�ta�gok�kép�zé�se
• A�hát�rá�nyos�hely�ze�tű,�„le�sza�ka�dó”�ré�te�gek�kép�zé�se�(idő�sek,�mun�ka�nél�kü�li�ek,�fo�gya�ték�kal

élők�stb.)

6.4.4. A szük sé ges in téz ke dé sek, együtt mű kö dé sek
A�szak�ér�tők�meg�fo�gal�maz�ták,�hogy�mi�lyen�jö�vő�be�ni�in�téz�ke�dé�se�ket,�mi lyen kor mány za ti és
ci vil együtt mű kö dé se ket, mi lyen konk rét lé pé se ket tar ta nak leg in kább szük sé ges nek. Ezek�az
aláb�bi�ak:
• A�fel�nőtt�kép�zés�tá�mo�ga�tá�si�rend�sze�ré�nek�át�gon�do�lá�sa
• ön�kén�tes�ség�el�is�me�ré�se
• A�bü�rok�rá�cia�csök�ken�té�se�(ál�ta�lá�ban)
• ok�ta�tá�si�rend�szer�ru�gal�ma�sab�bá�té�te�le
• Fi�nan�szí�ro�zás�nö�ve�lé�se,�a�fel�nőtt�kép�zés�sel�fog�lal�ko�zó�civil-nonprofit�szer�ve�ze�tek�erő�tel�-

je�sebb�tá�mo�ga�tá�sa�
• ci�vil�szer�ve�ze�tek�szá�má�ra�a�fel�nőtt�kép�zé�si�pá�lyá�za�tok�nö�ve�lé�se�(pl.�ncA�kép�zé�si�ke�-

re�tén�be�lül)
• Fel�nőtt�kép�zé�si�akkreditáció�bü�rok�rá�ci�á�já�nak�egy�sze�rű�sí�té�se
• Fel�nőtt�kép�zés�ben�a�szektorsemleges�fel�té�te�lek�biz�to�sí�tá�sa
• in�for�má�lis,�nemformális�ta�nu�lás�el�is�me�ré�se,�a�mé�ré�si�rend�sze�rek�ki�dol�go�zá�sa
• Táv�mun�ka,�rész�mun�ka�idő�tá�mo�ga�tá�sa�(ci�vil�szer�ve�ze�tek�nél)
• ál�lam�pol�gá�ri�is�me�re�tek�ta�ní�tá�sá�nak�el�kez�dé�se�már�gye�rek�kor�tól,�a�köz�ok�ta�tás�ban
• ci�vil�szer�ve�ze�tek�fel�nőtt�kép�zé�si�akkreditációjának�tá�mo�ga�tá�sa,�a�mi�nő�ség�mé�ré�sé�nek

át�gon�do�lá�sa
A�fen�ti�kö�vet�kez�te�té�sek�mel�lett�a�ku ta tás azon cél ja is meg va ló sult, hogy de mok ra ti kus

pár be szé det ala kít son ki fel nőtt kép zés sel és nonprofit is me re tek kel fog lal ko zó szak ér tők, ci vi lek
és kor mány za ti dön tés ho zók, el mé le ti ku ta tók és gya kor la ti meg va ló sí tók kö zött. A
ku�ta�tás�rész�ve�vői�nem�tud�hat�ták,�ki�nek�a�vé�le�mé�nyé�vel�azo�no�sul�tak,�men�te�sül�tek�az�eset�-
le�ges�elő�í�té�le�tek�től.�A�ku�ta�tás�ered�mé�nyei,�a�ja�vas�la�tok�az�ere�de�ti�szán�dék�nak�meg�fe�le�lő�en
a�szak�tár�ca�il�le�té�kes�mun�ka�tár�sa�i�hoz�is�el�ju�tot�tak.
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A�szak�ér�tők�ar�ra�hív�ták�fel�a�fi�gyel�met,�hogy�a�ci�vil�szek�tor�nak�ön�vizs�gá�lat�ra�is�szük�sé�ge
len�ne,�a�ta�nu�lást�ön�ma�gu�kon�is�kezd�he�tik�a�szer�ve�ze�tek�kép�vi�se�lői,�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek
mi�nő�sí�té�se�ön�ma�guk�fel�ada�ta�is�len�ne.�

A� ku�ta�tás�meg�erő�sí�tet�te� azt� a� né�ze�tet,� hogy� nem� ele�gen�dő� pusz�tán�mű�köd�te�té�sé�nek
tech�ni�ká�it� el�sa�já�tí�ta�ni� (gaz�dál�ko�dás,� pá�lyá�zat�írás,� szer�ve�ző�kész�ség,� me�ne�dzser�is�me�re�tek,
mar�ke�ting�stb.),�mert�a�szer�ve�zet�nem�et�től�vá�lik�ci�vil�lé.�Ta nul ni kell a de mok rá ci át is, a
szer ve zet ön ma gá ban még nem de mok ra ti kus, a�ben�ne�lé�vő�em�be�rek,�az�egyé�nek�gon�-
dol�ko�dás�mód�ja,�a�kö�zös�sé�gi�ér�té�kei�te�he�tik�az�zá.�

6.5.�Szak�kép�zé�si�prog�ra�mok

A ku ta tás ta pasz ta la tai pe da gó gi ai prog ram for má já ban is tár gyi a sul tak.�A�ku�ta�tás�ban�részt�-
ve�vő�szak�em�be�rek�meg�fo�gal�maz�ták,�mi�lyen�is�me�re�te�ket,�kész�sé�ge�ket�le�het�el�sa�já�tí�ta�ni a�civil-
nonprofit� szer�ve�ze�tek� mű�köd�te�té�se�kor,� ezen� kom�pe�ten�ci�ák� át�adá�sa� nél�kü�löz�he�tet�len� a
szak�mai� kép�zé�sek� so�rán.� Eze�ket� hasz�no�sí�tot�tuk� a� nonprofit� kép�zé�si� Mű�hely� tag�ja�i�val,�
a�Kö zös sé gi-ci vil szer�ve�ző�fel�ső�fo�kú�szak�kép�zé�si�prog�ram�szak�mai�és�vizs�ga�kö�ve�tel�mé�nye�i�nek
ki�dol�go�zá�sa�kor,�il�let�ve�az�okJ-ben�már�1998-óta�je�len�lé�vő�Nonprofit me ne dzser szak�kép�zé�si
prog�ram�meg�újí�tá�sa�kor.�

6.6.�A�ku�ta�tás�ered�mé�nyei

A�delfi�vizs�gá�lat�egyik�cél�ja�a�kü�lön�bö�ző�vé�le�mé�nyek�üt�köz�te�té�se,�a�szem�lé�let�for�má�lás,�az
együtt�mű�kö�dés�le�he�tő�sé�ge�i�nek�fel�mu�ta�tá�sa�volt.�A�kor�mány�za�ti�részt�ve�vők�be�vo�ná�sá�val
si�ke�rült�kö�ze�lebb�hoz�ni�a�ci�vil�ügyek�kel�és�a�fel�nőtt�kép�zés�sel�fog�lal�ko�zó�szak�em�be�rek�és�a
dön�tés�ho�zók�vé�le�mé�nyét.�olyan� fó�rum� jött� lét�re,�mely� ter�mé�sze�tes� kö�rül�mé�nyek�kö�zött
nem�biz�tos,�hogy�meg�va�ló�sult�vol�na.�A�ku�ta�tás�egyik�ho�za�dé�ka,�hogy�a�meg�fo�gal�ma�zott
in�téz�ke�dé�si�ja�vas�la�tok�a�for�má�ló�dó�jog�sza�bály�ok,�vagy�mó�do�sí�tá�sok�so�rán�ese�ten�ként�meg�-
hall�ga�tást�is�nyer�tek.�A�bü�rok�rá�cia�csök�ken�té�sé�re�vo�nat�ko�zó�ész�re�vé�te�lek�pél�dá�ul�meg�erő�-
sí�tet�ték�azt�a�kor�mány�za�ti�szán�dé�kot,�mely�a�fel�nőtt�kép�zés�be�je�len�té�sé�nek�egy�sze�rű�sí�té�sé�re
és�az�akkreditáció�ad�mi�niszt�rá�ci�ó�já�nak�egy�sze�rű�sí�té�sé�re�irá�nyult.

A�delfi�ku�ta�tás�ban�va�ló�rész�vé�tel,�a�kö�zös�gon�dol�ko�dás,�a�kon�szen�zus�te�rem�tő�fo�lya�mat
ön�ma�gá�ban�is�egy�ta�nu�lá�si�fo�lya�mat�nak�te�kint�he�tő.�
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7.�ÖSSZE�FOG�LA�LÁS

mi kor a tu dás ter jed őszin te az aka rat.
Ami kor az aka rat őszin te a jó zan ész ural ko dik.

Ami kor a jó zan ész ural ko dik ki mű velt az egyén.
Ami kor az egyén ki mű velt össz hang ban él a kö zös ség.

Ami kor a kö zös ség össz hang ban él jól kor má nyoz ha tó az or szág.
Ami kor az or szág jól kor má nyoz ha tó bé kes ség ho nol min de nütt.

konfuciusz�

konfuciusz�(i.e.�551-479)�üzenete�összecseng�munkánk�céljaival.�írásunkban�a�tan-
ulás�egyénileg�megszerezhető�útjai�mellett,�a�közösség�és�a�tanulás,�az�egyén�és�tár-

sadalom�kapcsolatrendszerét�vizsgáltuk,�arra�rámutatva,�hogy�az�egész�életen�át�tartó�tan-
ulás� filozófiájának�megértése�nélkülözhetetlen�az�egyén�boldogulásához.�A�civil-non-
profit� szervezetek,� a� nemformális� és� informális� tanulási� közeget� biztosítva�nagymértékben
hozzájárulnak�a�demokrácia�tanulásához,�a�tudatos�állampolgári�lét�kialakításához.�A�civil
szervezetek�a�tapasztalati�tanulás�színterei,�a�civil�kurázsi�átörökítői.

ku�ta�tá�sunk� so�rán� egy�részt�ér tel mez tük az egész éle ten át tar tó ta nu lás szé les kör ben
eleterjed fogalomainak hasz ná la tát. A� ter�mi�no�ló�gi�ai� kér�dé�sek� tisztázásábam� min�den
eset�ben�ki�tér�tünk�a�ci�vil�szek�tor�je�len�tő�sé�gé�re�és�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�sze�re�pé�re,�mint�az
egész� éle�ten� át� tar�tó� ta�nu�lás� a� for�má�lis� prog�ra�mok�mel�lett,� a� nemformális� ta�nu�lás� és�
az�in�for�má�lis�ta�nu�lás�egy�re�je�len�tő�sebb�te�re�pe.�dol�go�za�tunk�cél�ki�tű�zé�se�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek�nek
a�nemformális�és�az�in�for�má�lis�ta�nu�lás�ban�be�töl�tött�sze�re�pé�re�irá�nyult.�Az�el�mé�le�ti�elem�zést
kö�ve�tő�en�a nonprofit szer ve ze tek ál tal in dí tott nemformális ta nu lá si te vé keny sé ge ket, kép zé se ket
kvan ti ta tív mód sze rek kel, il let ve kér dő íves fel mé rés sel, va la mint kva li ta tív mély in ter jús
mód szer rel vizs gál tuk. A�ci�vil� szer�ve�ze�tek�ben�meg�va�ló�su�ló� in�for�má�lis� ta�nu�lás mé�ré�sé�re� a
kva�li�ta�tív�delfi�mód�szert�al�kal�maz�tuk,�mely�le�he�tő�vé�tet�te�a�meg�kér�de�zett�szak�em�be�rek
vé�le�mé�nyé�nek�fel�tá�rá�sa�után�kon�szen�zu�son�ala�pu�ló�ja vas la tok meg fo gal ma zá sát és bi zo nyos
cse lek vé si irá nyok meg je lö lé sét is.

7.1.�Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�prog�ram�ja�a�ku�ta�tás�tük�ré�ben

Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�fi�lo�zó�fi�á�ja�te�kin�te�té�ben�el�mond�ha�tó,�hogy�nem�csak�fog�lal�koz�-
ta�tá�si�cé�lok�áll�nak�az�ok�ta�tás�po�li�ti�kai�do�ku�men�tu�mok�és�a�ta�nu�lás�kö�zép�pont�já�ban,�az�egész
éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lást�egyút�tal�az�egyén�bol�do�gu�lá�sá�nak,�a�tel�jes�élet�meg�va�ló�sí�tá�sá�nak�és�a
rész�vé�te�li�de�mok�rá�ci�ák�ban�kí�vá�na�tos�ak�tív�ál�lam�pol�gár�ság�esz�kö�zé�nek�is�te�kin�tik.

Az�ok�ta�tás�po�li�ti�ká�val� fog�lal�ko�zó�nem�zet�kö�zi� szer�ve�ze�tek� (unEsco,�oEcd,�Eu�ró�pai
unió� stb.)� ál�tal� ki�adott� és� el�fo�ga�dott� nyi�lat�ko�za�tok,� do�ku�men�tu�mok,� cse�lek�vé�si� ter�vek
dek�la�rál�ják�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�fi�lo�zó�fi�á�ját,�s�a�stra�té�gi�ai�cé�lok�nak�meg�fe�le�lő�en
ak�tu�a�li�zál�ják�cse�lek�vé�si�ter�ve�i�ket�a�ta�nu�lás�tá�mo�ga�tá�sá�nak�fő�el�ve�i�ről.�A�ho�lisz�ti�kus�szem�lé�le�tű
do�ku�men�tu�mok�a�gaz�da�sá�gi�cé�lok�mel�lett�a�tár�sa�dal�mi�és�az�egyé�ni�ér�de�ke�ket�is�meg�fo�gal�maz�zák,
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az�adott�do�ku�men�tu�mot�ki�adó�szer�ve�zet�szel�le�mi�sé�gé�nek�és�cél�ki�tű�zé�se�i�nek�meg�fe�le�lő�en.�Az
Eu�ró�pai�unió�tag�or�szá�gai�ál�tal�el�fo�ga�dott�dek�ré�tu�mok�a�fog�lal�koz�ta�tás�po�li�ti�kai�cé�lok�mel�lé�ren�-
delt�sé�gé�ben�a�de�mok�ra�ti�kus�be�ren�dez�ke�dés�hez�szük�sé�ges�ál�lam�pol�gá�ri�kom�pe�ten�ci�ák�el�sa�já�tí�-
tá�sát�vár�ják�az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�meg�va�ló�sí�tá�sá�tól.

Ma�gya�ror�szá�gon�–�kü�lö�nö�sen�az�eu�ró�pai�uni�ós�tag�ság�kö�vet�kez�té�ben�–�az�egész�éle�ten
át�tar�tó�ta�nu�lás�fi�lo�zó�fi�á�ja�a�pedagógus-andragógus�szak�ma�el�mé�le�ti�szak�em�be�rei�szá�-
má�ra� el�fo�ga�dott� pa�ra�dig�má�vá� vált.� A� dek�la�rált� el�vek� és� azok� gya�kor�la�ti� meg�va�ló�su�lá�sa
közótt�azon�ban�meg�nem�fe�le�lés�ta�pasz�tal�ha�tó.�Az�egész�éle�ten�át�tar�tó�ta�nu�lás�ról�2005-ben
ki�dol�go�zott�kor�mány�stra�té�gia�még�az� eu�ró�pai� irány�el�vek�nek�meg�fe�le�lő�en�ké�szült.�A
tá�mo�ga�tá�si� rend�szer� azon�ban�már� a� fog�lal�koz�ta�tás�po�li�ti�kai� cé�lo�kat� he�lye�zi� elő�tér�be.�
Az�ok�ta�tás�po�li�ti�ku�sok�hasz�nál�ják�az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lás�fo�gal�mát,�de�a�fi�lo�zó�fia�egé�sze
már�nem�áll�a�prog�ra�mok�és�a�tá�mo�ga�tá�si�po�li�ti�kák�mö�gött.�A�ku�ta�tás�ban�részt�vett
szak�em�be�rek�er�re�több�ször� is� fel�hív�ták�a�fi�gyel�met.�ám�nem�csak�a�cél�ki�tű�zés�tű�nik
ön�kor�lá�to�zó�nak,�ha�nem�meg�va�ló�sí�tá�sa�is,�így�nem�vé�let�len,�hogy�a�ha�zai�gya�kor�lat�szín�vo�na�la
el�ma�rad�az�unió�or�szá�ga�i�tól.�Mind�az�Eurostat�–�dol�go�zat�ban�be�mu�ta�tott�2004.�évi�ada�tai
–,�mind�a�cEdEFop�leg�utóbb�vég�zett�fel�mé�ré�se,�a�citizen’s�views�on�lifelong�learning�in
the�10�new�Member�states�–�A�10�új�tag�or�szág�ban�ál�lam�pol�gá�ra�i�nak�né�ze�te�az�egész�éle�ten át
tar�tó�ta�nu�lás�ról�a�(cedefop�2008)�azt�mu�tat�ja,�hogy�Ma�gyar�or�szág�az�utol�sók�kö�zött�áll�a
ta�nu�lá�si�ak�ti�vi�tás�és�a�ta�nu�lás�hasz�no�su�lá�sá�nak�meg�íté�lé�se�te�kin�te�té�ben�is.�

7.2.�A�kö�zös�sé�gi�ta�nu�lás

Az�egész�éle�ten�át� tar�tó�ta�nu�lás�szak�iro�dal�má�nak�elem�zé�se�és�a�meg�kér�de�zett�szá�mos
el�is�mert�szak�em�ber�vé�le�mé�nyé�nek�fel�dol�go�zá�sa�után�hi�po�té�zi�sünk�be�bi�zo�nyo�so�dott:�a ci vil
tár sa da lom je len tős mér ték ben já rul hoz zá a ta nu lás hoz. A�ku�ta�tás�ered�mé�nye�kép�pen
ja�vas�la�tot�te�szünk�a�ta�nu�lás�je�len�tő�sé�gé�nek�el�is�me�ré�sé�re�és�a�kö�zös�ség�ben,�a�szo�ci�a�li�zá�ci�ós
fo�lya�ma�tok�ban�és�a� ci�vil� szfé�rá�ban�vég�be�me�nő� ta�nu�lás�be�mu�ta�tá�sá�ra.�Az� is�mer�te�tett
be�mu�ta�tott�ka�na�dai�ku�ta�tá�sok�fel�hasz�ná�lá�sá�val�(ccL�2007)�egy kö zös sé gi ta nu lást meg -
je le ní tő mo dell be il lesz té sé re tet tünk kí sér le tet, a vi lág fa új ra raj zo lá sa és ér ték vi lá gá nak
adap tá lá sa se gít sé gé vel.18�A�vi�zu�á�lis-szim�bo�li�kus�meg�ra�ga�dás,�úgy�vél�jük,�té�mánk�lé�nye�gét
is�job�ban�meg�vi�lá�gít�ja.

Egye�te�mes�szim�bó�lum�a�vi�lág�fa.�Min�den�ter�mé�sze�ti�nép,�min�den�mi�to�ló�gia�ma�gá�é�nak
ér�zi�a�fent�és�a�lent�vi�lá�gát�össze�kö�tő,�a�gyö�ke�re�i�vel�a�föld�be�ka�pasz�ko�dó,�míg�lomb�ko�ro�-
ná�já�val�az�ég�be�tö�rő,�vas�tag�tör�zsé�vel�ál�lan�dó�sá�got�meg�je�le�ní�tő�nö�vényt.�A�ter�mé�sze�ti�né�-
pek�vi�lá�gá�ban�ugyan�úgy�meg�je�le�nik,�mint�az�óko�ri�egyip�to�mi�ál�lan�dó�sá�got� je�len�tő�dzsed
osz�lo�pa�ként,�a�ke�resz�tény�kul�túr�kör�ben�a� tu�dás� fá�ja�ként�vagy�a�ma�gyar�kul�tú�ra�élet�fa
mo�tí�vu�ma�ként.�Min�den�em�ber�szá�má�ra�éle�tet� je�lent:�gyü�möl�cse�táp�lál,�a�fá�ja�aj�tónk�s
asz�ta�lunk,�a�nap�ár�nyé�kát�vagy�a�tűz�me�le�gét�ad�ja.�A�tölgy�fa�böl�cső�től�az�akác�fa�ko�por�só�ig
je�len�van�nép�da�la�ink�ban.�A�nép�me�sei�égig�érő�fát�meg�mász�va�vagy�a�ge�ne�zis�al�ma�fá�já�nak
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18 A� grafikus� munka� garami� Mária,� a� nagymarosi� képzőművészeti� Egyesület� művész-vezetőjének
alkotása�alapján�készült,�önzetlen�segítségnyújtását�ezúton�is�köszönjük.�A�szép�grafikát��– sajnálattal�– a
didaktikus�elveknek�megfelelően�egyszerűsítettük�le.



gyü�möl�csét�le�sza�kít�va�ju�tunk�el�a�tu�dás�hoz.�Mind�az�égig�érő�vi�lág�fa,�mind�a�tu�dás�fa
ke�resz�tény�to�po�sza�meg�je�le�nik�kul�tú�ránk�ban,�de�meg�sze�mé�lye�sí�tik�a�fát�pe�tő�fi�da�lai,�Arany
elé�gi�ái�vagy�Jó�zsef�At�ti�la�szá�mos�ver�se�is.

A�kö�zös�sé�gi�ta�nu�lás�mo�dell�je�ma�gá�ba�fog�lal�ja�a�for�má�lis,�a�nemformális�és�az�in�for�má�lis
ta�nu�lás�el�sa�já�tí�tá�sá�nak� le�he�tő�sé�ge�it,�a� ta�nu�lás� for�rás�vi�dék�ét�és�az�ered�mény�hasz�no�su�lá�sát.
Ért�he�tő�vé,�be�fo�gad�ha�tó�vá�te�szi�azok�szá�má�ra�is�a�meg�ér�tést,�akik�nek�a�szö�veg�ol�va�sás�ne�héz�sé�get
je�lent.�Az�élet�fa,�össze�kö�ti�a�négy�ele�met:�a�föld�be�ka�pasz�ko�dó�gyö�ke�rei�szív�ják�a�vi�zet,�az�ágak
a�nap�tü�zét�fel�hasz�nál�va�meg�tisz�tít�ják�a�le�ve�gőt.�A�ta�nu�lás�for�rá�sát�és�for�rás�vi�dék�ét�ad�ja�sa�ját�ős�tu�-
dá�sunk�és�au�to�di�dak�ta�ta�nu�lá�sunk�és�a�szo�ci�a�li�zá�ció,�mely�so�rán�sze�mé�lyek�től�és�a�kul�tu�rá�lis
ér�té�kek�ből�is�ta�nu�lunk.�Ahogy�a�fa�gyö�ke�rei�fel�szív�ják�a�ned�ves�sé�get�a�föld�ből,�úgy�sze�rez�het�jük
meg�a�tu�dást�a�csa�lád,�a�kö�zös�ség,�a�kör�nyék,�a�nem�zet�és�más�né�pek,�nem�ze�tek tu�dá�sá�ból,�de
ta�nu�lunk�az�őse�ink�től,�a� ter�mé�szet�től,�a� tra�dí�ci�ó�ink�ból�és�ün�ne�pe�ink�ből,�va�la�mint�a�nyel�vi
kul�tú�rá�ból.�Az�így�el�sa�já�tí�tott�ér�té�kek�já�rul�nak�hoz�zá�a�fa�tör�zsé�ben�áb�rá�zolt�tár�sas�jól-lét�hez,
a�lomb�ko�ro�ná�ban�meg�tes�te�sü�lő�gaz�da�sá�gi,�szo�ci�á�lis,�kul�tu�rá�lis�és�spi�ri�tu�á�lis,�va�la�mint�po�li�ti�kai
jól-lét�hez.�A�fa�él�te�tő�me�le�gét�és�a�fényt�a�nap�ad�ja,�a�su�ga�rai�ál�tal�a�tu�dás�meg�szer�zé�sé�ben
gon�dos�ko�dók,�ve�ze�tők�te�rel�ge�tik�az�egyént,�a�szü�lők,�a�ta�ná�rok,�az�idő�sek,�il�let�ve�a�ta�nács�adók,
men�to�rok,�se�gí�tők.�A�ta�nu�lás�fo�lya�ma�tát,�a�for�má�lis-�nem�for�má�lis�vagy�in�for�má�lis�ta�nu�lást�a�fa
év�gyű�rű�i�ben�mér�het�jük,�mely�nem�min�den�év�ben�egy�for�ma�nagy�sá�gú.�Az�áb�rát�pe�dig�a�tel�jes�-
ség�és�tö�ké�le�tes�ség�kö�re�fog�ja�egy�be,�így�va�ló�sul�meg�a�gnó�zis,�az�iga�zi�tu�dás.�A�fa�vi�rág�zá�sa,
gyü�mölcs�ér�le�lé�se,�lomb�hul�la�tá�sa�és�té�li�al�vó�ál�la�po�ta�egy�ben�a�ter�mé�szet meg�úju�lá�sá�nak,�a�ha�lál
le�győ�zé�sé�nek�és�a�fel�tá�ma�dás�nak�szim�bó�lu�ma.�(10.�sz.�áb�ra�következő�oldalon).

7.3.�A�civil-nonprofit�szer�ve�ze�tek�sze�re�pe�a�fel�nőt�tek�ta�nu�lá�sá�ban

A�civil-nonprofit�szer�ve�ze�tek�je�len�van�nak�a�fel�nőtt�kép�zés�ben�a�for�má�lis�és�a�nemformális
ta�nu�lá�si�szín�te�re�ken�is,�de�sze�rep�vál�la�lá�suk�jel�lem�ző�en�az�is�ko�la�rend�sze�ren�kí�vü�li�ta�nu�lás�ban
ma�ni�fesz�tá�ló�dik.�rész�ben�iga�zo�ló�dott�az�a�hi�po�té�zi�sünk,�hogy�je len tős sze re pet töl te nek be
a nonprofit szer ve ze tek a fel nőt tek ta nu lá sá ban, a�fel�nőtt�kép�zés�ben�re�giszt�rált�14-15�szá�za�-
lé�kos�szer�ve�zet�szám�nál�azon�ban�na�gyobb�arányt�vár�tunk.�A�ksh�ki�fe�je�zet�ten�fel�nőtt�ok�ta�tá�si
cél�lal�mű�kö�dő�szer�ve�zet�ként�mint�egy�400�or�ga�ni�zá�ci�ót�tart�nyil�ván,�a�fel�nőtt�kép�zés�ben
vi�szont�kö�zel�900�szer�ve�ze�tet�re�giszt�rál�tak.�ugyan�ak�kor�a�két�kör�nem�je�lent�tel�jes�át�fe�dést.
En�nek�több�fé�le�ma�gya�rá�za�ta�is�van.�Az�egyik,�hogy�so�kan�nem�tud�nak�ar�ról,�hogy�te�vé�-
keny�sé�gü�ket�a�fel�nőtt�kép�zé�si�tör�vény�nek�meg�fe�le�lő�en�be�kell�je�len�te�ni,�sok�szer�ve�zet�nél
a� fel�nőtt�kép�zés�pe�dig�nem�fő�te�vé�keny�ség,�ha�nem�az�egyéb� te�vé�keny�ség� ter�mé�sze�tes
ve�le�já�ró�ja.�sok�is�ko�la�rend�sze�rű�kép�zés�ben�mű�kö�dő�pe�da�gó�gus�nem�is�me�ri�a�fel�nőtt�kép�zés
sza�bá�lyo�zá�sát,� így� az� ál�ta�luk� ve�ze�tett� szer�ve�ze�tek� nem� tud�nak�meg�fe�le�lő� szín�vo�na�lon
mű�köd�ni.�E�mö�gött�az�andargógiai�is�me�re�tek�hi�á�nya,�ama�tőr�iz�mus,�tu�dat�lan�ság,�ha�nyag�ság
is�áll�hat.�Más�részt�van�nak,�akik�nem�kí�ván�nak�a�fel�nőtt�kép�zé�si�tör�vény�ha�tá�lya�alá�tar�to�zó
te�vé�keny�sé�get�foly�tat�ni,�mert�az�sok�és�meg�le�he�tő�sen�ter�hes�ad�mi�niszt�rá�ci�ó�val�jár,�még�ak�kor
is,�ha�a�szer�ve�zet�nem�foly�tat�fo�lya�ma�tos�fel�nőtt�kép�zé�si�te�vé�keny�sé�get.�Az�ál�lan�dó�lik�vi�di�tá�si
gon�dok�kal�küz�dő�kép�zők�nem�ké�pe�sek�szak�kép�zett�al�kal�ma�zot�tat�fel�ven�ni�az�ad�mi�niszt�rá�ci�ós
fel�ada�tok�ra.�Ezért�kép�zé�se�i�ket�sok�szor�kul�tu�rá�lis,�köz�mű�ve�lő�dé�si�vagy�szo�ci�á�lis�te�vé�keny�ség�ként
fo�gal�maz�zák�meg,�így�a�sza�bad�egye�tem�nek, mű�ve�lő�dé�si�cé�lú�prog�ra�mok�vagy�sze�mé�lyi�ség�fej�-
lesz�tő� szo�ci�á�lis� szol�gál�ta�tá�sok� részt�ve�vő�i�vel nem�kell� fel�nőtt�kép�zé�si� szer�ző�dést� köt�ni,� nem
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kell�kép�zé�si�prog�ra�mot�meg�va�ló�sí�ta�ni,�és�azok�ról�nem�kell�fo�lya�ma�tos�sta�tisz�ti�kát�elő�ál�lí�ta�ni.
A�vizs�gá�lat�nem�várt�és�aka�rat�lan�kö�vet�kez�mé�nye�az�lett,�hogy�a�nem�sza�bá�lyos�mű�kö�dést
fed�te�fel,�me�lyet�jó�részt�ma�ga�a�sza�bá�lyo�zás�idéz�elő.�A�ku�ta�tás�így�rá�mu�ta�tott�a�sza�bá�lyo�zás
nem�meg�fe�le�lő�volt�ra�is.

A� re�giszt�rált� kép�zők� cél�ja� a�mi�nő�ség�biz�to�sí�tá�sát� je�len�tő� akkreditáció�meg�szer�zé�se,
kü�lö�nö�sen,�ami�ó�ta�a� fel�nőtt�kép�zé�si� cé�lú�ál�la�mi�és�uni�ós� tá�mo�ga�tá�so�kat�csak�az�ez�zel
ren�del�ke�zők�nyer�he�tik�el.�A�prog�ram�vagy�in�téz�mé�nyi�akkreditációval�ren�del�ke�zők�jel�lem�ző�en
pi�a�ci� szol�gál�ta�tá�so�kat� nyúj�ta�nak� vagy� olyan� kép�zé�se�ket,� me�lyek�re� ál�la�mi� tá�mo�ga�tást
tud�nak� sze�rez�ni.�A� fel�mé�rés�ben� részt� vett,� a� lét�bi�zony�ta�lan�ság�ban� al�kal�maz�ko�dás�ra�kény�sze�rült
szer�ve�ze�tek� több�sé�gé�ben� szak�mai� kép�zé�se�ket� szer�vez�nek.� A� ha�gyo�má�nyos� ál�ta�lá�nos
mű�velt�sé�gi�vagy�ál�lam�pol�gá�ri�is�me�re�tek�el�sa�já�tí�tá�sát�hát�tér�be�szo�rít�ják.�
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Nem iga zo ló dott az a hi po té zi sünk vi szont, hogy a nonprofit szer ve ze tek sa já tos
mód sze re ket al kal maz nak. ál�ta�lá�nos�ság�ban� nem� be�szél�he�tünk�mód�szer�ta�ni� újí�tás�ról,� bár
sok�szer�ve�zet�nyi�tott�az�eu�ró�pai�mód�sze�rek�adap�tá�lá�sá�ra�és�meg�va�ló�sí�tá�sá�ra,�még�is�in�kább
a�kis�meg�ren�de�lés�ből,�vagy�a�kép�zés�tar�tal�má�ból�adó�dó�sze�mé�lyes�ség,�avagy�a�szol�gál�ta�tá�sok
ház�hoz�szál�lí�tá�sa�a�gyak�ran�ta�pasz�talt� je�len�ség.�A�kép�zők�ma�guk�is�úgy�vé�lik,�a�vál�lal�ko�zá�si
szfé�ra�alkalmas(abb)�az�új�tech�ni�kai�fej�lesz�té�sek�meg�va�ló�sí�tá�sá�ra,�no�ha�a�mód�szer�ta�ni�kul�tú�ra
nem�azo�no�sít�ha�tó�a�tech�ni�kai�fel�sze�relt�ség�gel.�Egy�kü�lön�bö�ző�mediális�esz�kö�zök�kel�jól�el�lá�tott
szer�ve�zet�prog�ram�jai�nem�fel�tét�le�nül�ha�té�ko�nyak,�és�vi�szont:�ha�gyo�má�nyos,�ala�csony�esz�-
köz-igé�nyű�mód�sze�rek�kel�is�foly�tat�hat�egy�szer�ve�zet�di�dak�ti�kai�és�me�to�di�kai�szem�pont�ból
ma�gas�szín�vo�na�lú�és�ha�té�kony�mun�kát.

A�hu�mán�erő�for�rás� vizs�gá�la�tá�ra� irá�nyu�ló� fel�mé�rés� ered�mé�nye�kép�pen�meg�fo�gal�ma�zó�dott,
hogy� tar�tal�mi� te�kin�tet�ben� olyan� szak�mai� kép�zé�sek� szük�sé�ge�sek,�me�lyek� ve�ze�tői,� jo�gi� és
gaz�dál�ko�dá�si� is�me�re�te�ket� és� ké�pes�sé�ge�ket� nyúj�ta�nak,� le�he�tő�sé�get� te�rem�te�nek� a� stra�té�gi�ai
gon�dol�ko�dás�el�sa�já�tí�tá�sá�ra.

7.4.�A�fel�nőt�tek�in�for�má�lis�ta�nu�lá�sa�és�a�ci�vil�szer�ve�ze�tek

A�delfi�mód�szer�rel� vizs�gált� ku�ta�tás� ered�mé�nye�kép�pen� iga�zo�ló�dott� az� a�hi�po�té�zis,�mely
sze�rint az ak tív ci vil tár sa dal mi sze rep szo ci á lis, kom mu ni ká ci ós és vál lal ko zá si kom pe -
ten ci á kat fej leszt. kü�lö�nö�sen�al�kal�mas�a�tár�sa�dal�mi�fo�lya�ma�tok,�a�de�mok�ra�ti�kus�ér�ték�rend
meg�ér�té�sé�re,�az�együtt�mű�kö�dé�si�és�kom�mu�ni�ká�ci�ós�tech�ni�kák,�a�konf�lik�tus�ke�ze�lés�el�sa�já�-
tí�tá�sá�ra�és�a�kö�zös�sé�gi�él�mé�nyek�meg�ta�pasz�ta�lá�sá�ra.�A�szer�ve�ze�tek�mű�köd�te�té�se�pe�dig�jo�gi,
gaz�dál�ko�dá�si,�me�nedzs�ment�is�me�re�te�ket,�ké�pes�sé�ge�ket�és�at�ti�tű�dö�ket�fej�leszt.�A�ku�ta�tás
ered�mé�nye�kép�pen�ar�ra�ju�tot�tunk,�a�nonprofit�szak�em�be�rek�kép�zé�se�kor�a�meg�kér�de�zett
szak�ér�tők�ál�tal�fon�tos�nak�tar�tott�ele�me�ket�kell�meg�va�ló�sí�ta�ni�a�kép�zé�si�prog�ram�so�rán.�

A�fel�mé�rés�ben�a�szak�em�be�rek�rá�vi�lá�gí�tot�tak�ar�ra,�hogy�szük�sé�ges�a�nonprofit�szer�ve�ze�-
te�ket� és� a� fel�nőtt�kép�zést� súj�tó� ad�mi�niszt�rá�ció� csök�ken�té�se.� A� vé�le�ményt� nyil�vá�ní�tók
egy�faj�ta� ta�nu�lást�nép�sze�rű�sí�tő� és� ta�nu�lás-mód�szer�ta�ni� se�gít�ség�nyúj�tást� is� vár�nak� a�non-
profit�szer�ve�ze�tek�től�és�azt,�hogy�a�szer�ve�ze�tek�min�ta�ként�szol�gál�ja�nak�a�de�mok�ra�ti�kus
ér�ték�rend,�a�ci�vil�at�ti�tűd�át�adá�sá�ra.

7.5.�A�ku�ta�tás�ered�mé�nyei�a�lé�te�ző�civil-nonprofit�szak�kép�zé�si�
prog�ra�mok�tar�tal�mi�meg�újí�tá�sá�nak�szol�gá�la�tá�ban

A�ku�ta�tás�szá�mos�ered�ményt�ho�zott�a�szek�tor�te�kin�te�té�ben.�Egy�részt�össze�fog�la�ló�ké�pet�ad�a
fel�nőtt�kép�zé�si�szer�ve�ze�tek�ről,�mellyel�ed�dig�nem�ren�del�ke�zett�sem�a�szak�ma,�sem�a�nonprofit
szek�tor.�A�vizs�gá�lat�tal�tu�da�to�san�tö�re�ked�tünk�el�mé�le�ti�és�gya�kor�la�ti�is�me�re�te�ket�össze�gez�ni
a�ci�vil�szer�ve�ze�tek�szá�má�ra,�an�nak�tu�da�tá�ban,�hogy�több�ci�vil�szer�ve�zet�sa�ját�kép�zé�si�prog�ra�mo�kat
in�dít�mun�ka�tár�sai� szak�mai� fel�ké�szült�sé�gé�nek�biz�to�sí�tá�sá�ra,� szá�mos�fel�ső�ok�ta�tá�si� in�téz�mény�ben
pe�dig�specializációként,�vagy�egy-egy�tan�tárgy�ererjéig�sze�re�pel�a�nonprofit�is�me�re�tek�ta�ní�tá�sa.
A�civil-nonprofit�szer�ve�ze�tek�mű�köd�te�té�sé�re�irá�nyu�ló�is�me�re�tek,�kom�pe�ten�ci�ák�meg�szer�zé�-
sé�vel�ál�la�mi�lag�el�is�mert�szak�ké�pe�sí�tést�is�le�het�sze�rez�ni.�A�fel�so�rolt�a�prog�ra�mok�ban�az�ered�-
mé�nyek�jól�hasz�no�sít�ha�tó�ak�alapzó�jel�le�gük�és�ak�tu�á�lis�tar�tal�muk�ré�vén.�
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A�nonprofit�szer�ve�ze�tek�kö�ré�ben�vég�zett�ku�ta�tás�ered�mé�nyei�és�a�delfi�fel�mé�rés�el�ső
for�du�ló�já�nak�összeg�zé�se�nagy�mér�ték�ben�se�gí�tet�te�a�fris�sen�ala�pí�tott�55�345�03�0000�00�00
azo�no�sí�tó�szá�mú�kö�zös�sé�gi-ci�vil�szer�ve�ző�fel�ső�fo�kú,�il�let�ve�a�meg�újí�tott�54�345�04�0000�00�00
azo�no�sí�tó�szá�mú�nonprofit�me�ne�dzser�szak�kép�zé�si�prog�ra�mok�tar�tal�mi�gaz�da�gí�tá�sát�is.

A�két�kom�pe�ten�cia�ala�pú,�mo�du�lá�ris�fel�épí�té�sű�szak�kép�zé�si�prog�ram�mint�egy�össze�fog�-
la�lá�sát�ad�ja�a�ku�ta�tás�ered�mé�nye�i�ből�le�vont�kö�vet�kez�te�té�sek�nek,�ezért�rö�vi�den�be�mu�tat�juk
a�két�kép�zé�si�prog�ra�mot.

A�szak�kép�zé�si�prog�ra�mok�tan�anyag�fej�lesz�tő�je�ként�és�ko�or�di�ná�to�ra�ként� je�len�ku�ta�tá�si
ered�mé�nye�i�met� fi�gye�lem�be� vé�ve� ala�kí�tot�tuk� ki� a� nonprofit� szak�em�be�rek�kel� a� kép�zé�si
prog�ra�mo�kat.�A�ku�ta�tás�ered�mé�nye�it�–�egye�bek�mel�lett�–�azért�is�épí�tet�tük�be�a�szak�ké�pe�sí�-
té�si prog�ram�ba,�mert�a ko ráb bi ak tól el té rő en be le fog lal tuk az egész éle ten át tar tó
ta nu lás ra va ló fel ké szí tés kö ve tel mé nyét a kép zé sé be, és hang sú lyo sab bá tet tük a pá lyá -
zat írás ra va ló fel ké szí tés hez szük sé ges és a stra té gi ai gon dol ko dást elő se gí tő pro jekt -
me nedzs men tet min den ci vil szak em ber szá má ra. 

A�meg�újult�or�szá�gos�kép�zé�si�Jegy�zék�ben�meg�je�le�nő�szak�mák�már�kom�pe�ten�cia�ala�pú�és
mo�dul�rend�sze�rű�ter�ve�zés�ben�fogalmazódnal�meg.�En�nek�a�fo�lya�mat�nak�a�ré�sze�ként�meg�-
újult�a�nonprofit�me�ne�dzser�szak�kép�zés�és�meg�szü�le�tett�az�em�lí�tett�kö�zös�sé�gi-ci�vil�szer�ve�ző
szak�ma.�

A� két,� dAcuM-módszer� se�gít�sé�gé�vel� ki�dol�go�zott� szak�ké�pe�sí�tés,� a� szak�mi�nisz�té�ri�um
ren�de�le�té�nek�meg�fe�le�lő�en,�2009.�ja�nu�ár�el�se�jé�től�lé�pett�élet�be.�Az�okJ�szak�ké�pe�sí�tés�szak�mai és
vizs�ga�kö�ve�tel�mé�nyei�meg�ha�tá�roz�zák�egye�bek�mel�lett�a�be�töl�ten�dő�mun�ka�te�rü�let�le�írá�sát,�az
eh�hez�szük�sé�ges�szak�mai�kö�ve�tel�mény�mo�du�lok�hoz�tar�to�zó�fel�adat�pro�fi�lo�kat�és�az�eh�hez
szük�sé�ges�tu�laj�don�ság�pro�fi�lo�kat.�Az�új�sze�rű�ség�a�ko�ráb�bi�okJ-hez�ké�pest,�hogy�a�szak�mai
kom�pe�ten�ci�ák�(szak�mai�is�me�re�tek�és�szak�mai�kész�sé�gek)�mel�lett�a�sze�mé�lyes,�tár�sas�és�mód�-
szer�kom�pe�ten�ci�ák� is�meg�je�len�nek�a�kép�zé�si�prog�ram�ban.�Az� iga�zi� vissza�jel�zést� az�el�ső�új
kép�zé�si�prog�ra�mok�sze�rint�vég�zett�fel�nőtt�ta�nu�lók�ad�ják�majd.

A� két� szak�ké�pe�sí�tés� a� köz�gaz�da�sá�gi�meg�kö�ze�lí�tés�ből� ere�dő�en� a� pénz�ügy�mi�nisz�té�ri�um
(az�óta�nem�zet�gaz�da�sá�gi�Mi�nisz�té�ri�um)� ha�tás�kö�ré�be� tar�to�zó� szak�ké�pe�sí�tés� lett� ha�zánk�ban,
ez�zel�erő�sít�ve�a�szer�ve�ze�tek�mű�köd�te�té�sé�hez�szük�sé�ges�gaz�dál�ko�dá�si�és�me�nedzs�ment�kom�-
pe�ten�ci�á�kat.�így�a�prog�ram�ban�meg�erő�sí�tet�tük�azo�kat�a�tar�tal�ma�kat,�me�lyek�a�kö�zös�ség�fej�-
lesz�tés�hez�és�a�ci�vil�tár�sa�da�lom�fej�lesz�té�sé�hez�szük�sé�ges�is�me�re�tek,�kész�sé�gek�és�ké�pes�sé�gek
el�sa�já�tí�tá�sát�se�gí�tik�elő.

7.5.1. A kö zös sé gi-ci vil szer ve ző fel ső fo kú szak ké pe sí té si prog ram19

A�köz�gaz�da�sá�gi�szak�ma�cso�port�ba�tar�to�zó�szak�kép�zé�si�prog�ram�tar�tal�maz�za�a�két�em�pi�ri�kus
ku�ta�tás�ta�pasz�ta�la�tai�alap�ján�meg�fo�gal�ma�zott�kö�ve�tel�mé�nye�ket.�Az�aláb�bi�ak�ban�nem�a�tel�jes
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19 A� közösségi-civil� szervező� programot� a� nonprofit� képzési� Műhely� tagjai,� dr.� Bartal� Annamária
(pázmány�péter�Tudományegyetem),�Brachinger�Tamás�(Eötvös�József�Főiskola,�Baja),�Brüll�Edit�(Budapesti
Művelődési�központ),� dr.� pavluska�valéria� (pécsi�Tudományegyetem),� péterfi� Ferenc� (közösségfejlesztő
Egyesülete),�dr.�vercseg�ilona�(közösségfejlesztő�Egyesülete)�és�Arapovics�Mária�(ELTE�ppk)�dolgozták�ki
(utóbbi�koordinációja�mellett).�A�képzési�program�két�modult�átvett�a�pénzügyminisztérium�hatáskörébe
tartozó�üzleti�szakügyintéző�szakképesítésből,�mely�modulok�felelőse�dr.�henczi�Lajos�volt.�A�kompetenci-
aalapú� és� modulrendszerű� képzési� programot� az� ELTE� ppk� terjesztette� be� a� nemzeti� szakképzési� és
Felnőttképzési�Tanács�elé,�és�bekerült�az�országos�képzési�Jegyzékbe.



prog�ra�mot�mu�tat�juk,�be�csu�pán�a�prog�ram�mo�du�lá�ris�szer�ke�ze�tét,�ki�emel�jük�a�szak�mai-, a
sze�mé�lyes-,�a�tár�sas-�és�a�módszerkompeteneciákat,�me�lyek�a�delfi�ku�ta�tás�ban�a�ci�vil
ak�ti�vi�tás�ra�és�a�szer�ve�ze�ti�mű�kö�dés�re�vo�nat�ko�zó�kér�dés�vá�la�sza�i�ból�már�is�me�rő�sek�le�het�-
nek.�Min�de�nek�előtt�a�mun�ka�te�rü�let�be�mu�ta�tá�sa�szük�sé�ges.

Kö zös sé gi-ci vil szer ve ző szak ké pe sí tés mun ka te rü let ének rö vid, jel lem ző fel adat-le írá sa:
– köz�re�mű�kö�dik�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�ala�pí�tá�sá�val�és�mű�kö�dé�sé�vel�kap�cso�la�tos�

szer�ve�zé�si�fel�ada�tok�jog�sze�rű�le�bo�nyo�lí�tá�sá�ban.
– ki�épí�ti�a�he�lyi�kap�cso�lat�rend�szert,�part�ner�sé�gi�együtt�mű�kö�dést�épít.
– ösz�tön�zi�a�lo�ká�lis�rész�vé�telt,�szak�ma�i�lag�tá�mo�gat�ja�a�he�lyi�cse�lek�vést.
– köz�re�mű�kö�dik�a�gaz�dál�ko�dást�érin�tő�dön�té�sek�elő�ké�szí�té�sé�ben,�meg�va�ló�sí�tá�sá�ban�

és�el�len�őr�zé�sé�ben.
– részt�vesz�a�nonprofit�szer�ve�ze�tek�szer�ve�ze�ti-ve�ze�té�si�fel�ada�ta�i�nak�el�lá�tá�sá�ban.
– köz�re�mű�kö�dik�a�mo�dern�mar�ke�ting�és�a�public�relations�nonprofit�szer�ve�ze�tek�re�

spe�ci�fi�kált�al�kal�ma�zá�sá�ban.
– ha�zai�és�nem�zet�kö�zi�pro�jek�te�ket,�pá�lyá�za�to�kat�ter�vez�meg�és�bo�nyo�lít�le.
– For�rás�te�rem�té�si�tech�ni�ká�kat�al�kal�maz.
– kép�zé�se�ket,�tré�nin�ge�ket�szer�vez,�tá�mo�gat�ja�az�élet�hosszig�tar�tó�ta�nu�lást.
– se�gí�ti�a�szer�ve�zet�mun�ka�tár�sai,�ön�kén�te�sei�mun�ká�já�nak�ko�or�di�ná�lá�sát.
– Mo�dern�kom�mu�ni�ká�ci�ós�esz�kö�zök,�csa�tor�nák�és�tech�ni�kák�se�gít�sé�gé�vel�ügy�vi�te�li�

fel�ada�to�kat�lát�el.
– Al�kal�maz�za�az�ér�dek�ér�vé�nye�sí�tő�és�ér�dek�kép�vi�se�le�ti�tech�ni�ká�kat.

A�kö�zös�sé�gi-ci�vil�szer�ve�ző�szak�kép�zé�si�prog�ram�mo�du�lá�ris�fel�épí�té�se

4.�sz.�tábla.�A�közösségi-civil�szervező�szakképzési�program�moduljai

A� szak�mai� kom�pe�ten�ci�ák�mel�lett� el�sa�já�tí�tan�dó� kom�pe�ten�ci�á�kat,� a� tel�jes� szak�ké�pe�sí�tés
szak�mai�és�vizs�ga�kö�ve�tel�mé�nye�it�a�pénz�ügy�mi�nisz�té�ri�um�ha�tás�kö�ré�be�tar�to�zó�szak�ké�pe�-
sí�té�sek� szak�mai� és� vizs�ga�kö�ve�tel�mé�nye�i�ről� szó�ló� 23/2008.� (viii.08.)� pM� ren�de�let
tar�tal�maz�za.
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A�55�345�03�0000�00�00�AzonosíTó�száMÚ,�közössÉgi�-civiL�szErvEző�
MEgnEvEzÉsű�szAkkÉpEsíTÉs�szAkMAi�kövETELMÉnyModuLJAinAk�

Azonosítója megnevezése

2720-06 civil�társadalom�–�civil-nonprofit�szervezetek�

2721-06 közösségszervezés�ii.

2722-06 A�nonprofit�szervezetek�menedzselése

2004-06 projekttervezés�és�projektmenedzsment�

2723-06 közösségi�tanulás�és�szervezése�

2001-06 Az�üzletvitellel�kapcsolatos�személyes�és�szervezeti�kommunikációs

feladatok�magyar�és�idegen�nyelven�

2025-06 számítástechnikai�feladatok



7.5.2. Nonprofit me ne dzser és nonprofit ügy in té ző prog ram20

A� fen�ti�ek�hez� ha�son�ló�an� a� ku�ta�tá�sunk� el�ső� for�du�lós� ered�mé�nye�i�nek� fi�gye�lem�be�vé�te�lé�vel�
ké�szül�tek�el�a�szak�ké�pe�sí�tés�szak�mai�és�vizs�ga�kö�ve�tel�mé�nyei.
A�nonprofit�me�ne�dzser�szak�ké�pe�sí�tés�mun�ka�te�rü�let�ének�rö�vid,�jel�lem�ző�le�írá�sa:
– köz�re�mű�kö�dik�nonprofit�szer�ve�ze�tek�ala�pí�tá�sá�ban,�mű�kö�dés�fel�tét�ele�i�nek�biz�to�sí�tá�sá�ban,

a�mun�ka�tár�sak�irá�nyí�tá�sá�ban.
– Fo�lya�ma�tos� kap�cso�la�to�kat� ápol� a� nonprofit� szer�ve�zet� tag�sá�gá�val� és� vá�lasz�tott� ve�ze�tő�i�vel

vagy�ku�ra�tó�ri�u�má�val,�biz�to�sít�ja�az�in�for�má�ció-áram�lást�és�vé�le�mény�cse�rét.
– részt�vesz��a�he�lyi�kap�cso�lat�rend�szer�ki�épí�té�sé�ben,�és�gon�doz�za�a�szak�mai�kap�cso�la�to�kat.
– köz�re�mű�kö�dik�a�szer�ve�zet�te�vé�keny�sé�gé�nek,�mun�ka�prog�ram�já�nak�ter�ve�zé�sé�ben,�

irá�nyí�tá�sá�ban,�elem�zé�sé�ben�és�ér�té�ke�lé�sé�ben.
– pro�jek�te�ket�ter�vez�és�meg�va�ló�sí�tá�su�kat�irá�nyít�ja.
– részt�vesz�a�pénz�ügyi-gaz�dál�ko�dá�si�te�vé�keny�ség�irá�nyí�tá�sá�ban,�el�len�őr�zé�sé�ben.
– Együtt�mű�kö�dik�ön�kén�te�sek�kel,�il�let�ve�ko�or�di�nál�ja�mun�ká�ju�kat.
– For�rás�te�rem�té�si�tech�ni�ká�kat�al�kal�maz,�meg�szer�ve�zi�és�mű�köd�te�ti�a�pá�lyá�zat�fi�gye�lé�si�

és�tá�mo�ga�tás-szer�ve�zői�rend�szert.
– irá�nyít�ja�és�szer�ve�zi�a�pr-�és�mar�ke�ting�fel�ada�to�kat.
– ren�dez�vé�nye�ket�és�kép�zé�se�ket�szer�vez.
– kap�cso�la�to�kat�tart,�il�let�ve�együtt�mű�kö�dik�ha�zai�és�nem�zet�kö�zi�nonprofit�szer�ve�ze�tek�kel.
– kép�vi�se�li�a�szer�ve�ze�tet,�tá�jé�koz�ta�tást�nyújt,�ada�tot�szol�gál�tat.
– Al�kal�maz�za�az�ér�dek�ér�vé�nye�sí�tő�és�ér�dek�kép�vi�se�le�ti�tech�ni�ká�kat.
– Meg�szer�ve�zi�és�mű�köd�te�ti�a�nap�ra�kész,�több�funk�ci�ós�nyil�ván�tar�tás�ok�rend�sze�rét.
– szá�mí�tás�tech�ni�kai�esz�kö�zö�ket�al�kal�maz�az�ügy�vi�te�li�fel�ada�tok�el�lá�tá�sá�hoz.
– Mo�ti�vá�ci�ós�esz�kö�zö�ket�al�kal�maz.
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20 A� 54� 345� 04� 0000� 00� 00� azonosítószámú� nonprofit�menedzser� (és� annak� részterületeit�magában
foglaló�nonprofit�ügyintéző)�program�kompetenciaalapú�és�modulrendszerű�kidolgozásában�Brüll�Edit�és
Arapovics�Mária�vett�részt.�A�szakma�korábban,1998-ban�kerül�be�az�országos�képzési�Jegyzékbe.



A�mo�dul�rend�sze�rű�nonprofit�me�ne�dzser�szak�kép�zé�si�prog�ram�fel�épí�té�se

5.�sz.�táb�la.�A�nonprofit�me�ne�dzser�szak�kép�zé�si�prog�ram�és�a�nonprofit�ügy�in�té�ző�
rész-szak�ké�pe�sí�tés�mo�dul�jai

A� szak�mai� kom�pe�ten�ci�ák�mel�lett� el�sa�já�tí�tan�dó� kom�pe�ten�ci�á�kat� az� aláb�bi� táb�lá�zat�ban
fog�lal�tuk�össze.�A�tel�jes�szak�ké�pe�sí�tés�szak�mai�és�vizs�ga�kö�ve�tel�mé�nye�it�a�pénz�ügy�mi�nisz�té�ri�um
ha�tás�kö�ré�be� tar�to�zó� szak�ké�pe�sí�té�sek� szak�mai� és� vizs�ga�kö�ve�tel�mé�nye�i�ről� szó�ló� 23/2008.
(viii.08.)�pM�ren�de�let�tar�tal�maz�za.

A�disszer�tá�ció�ke�re�tén�be�lül� el�vég�zett�ku�ta�tás� ered�mé�nye�i�nek� fel�hasz�ná�lá�sá�val�ki�dol�go�zott
pe�da�gó�gi�ai�prog�ra�mok�–�a�2008�au�gusz�tu�sá�ban�ki�hir�de�tett�pénz�ügy�mi�nisz�té�ri�u�mi�ren�de�let�nek
meg�fe�le�lő�en�–�2009.�ja�nu�ár�el�se�jé�től�el�in�dul�tak.�

A�civil-nonprofit�szek�tor�andragógiai� je�len�tő�sé�gé�nek�és� jel�lem�ző�i�nek�fel�tá�rá�sá�ra�elő�ször
tör�tént�kí�sér�let�a�Ma�gya�ror�szá�gon.�A�fel�nőtt�ko�ri�ta�ní�tás-ta�nu�lás�e�fon�tos�szak�ága�ál�la�po�tá�nak
be�mu�ta�tá�sa�a�le�he�tő�leg�szé�le�sebb�kö�rű�en�és�a�jö�vő�re�néz�ve�fon�tos�ta�nul�sá�go�kat�ered�mé�nye�ző mó�don
va�ló�sult�meg.�A�ku�ta�tás�le�fo�lyá�sa�azt�mu�tat�ja,�hogy�a�ha�zai�andragógia-tudomány�tör�té�ne�-
té�ben�rit�ka,�a�kü�lön�bö�ző�tu�do�má�nyos�és�szak�mai�mű�he�lyek�kö�zöt�ti�olyan�mo�dell-ér�té�kű
ko�ope�rá�ció�jött�lét�re,�amely�ben�két�pe�da�gó�gi�ai�kép�zé�si�prog�ram�is�meg�szü�let�he�tett.�A�fel�ső�-
ok�ta�tá�si�és�a�fel�nőtt�ok�ta�tá�si�me�nedzs�ment�szá�má�ra�a�nonprofit�kép�zé�si�Mű�hely�egy�aránt�a
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Az�54�345�04�0000�00�00�AzonosíTó�száMÚ,�nonproFiT�MEnEdzsEr�
MEgnEvEzÉsű�szAkkÉpEsíTÉs�szAkMAi�kövETELMÉnyModuLJAinAk

Azonosítója megnevezése

2695-06 szervezetalapítás,�szervezetvezetés

2696-06 közösségszervezés�i.

2004-06 projekttervezés�és�projektmenedzsment�

2697-06 rendezvények�és�képzési�programok�szervezése

2719-06 nonprofit�szervezetek�gazdálkodása�és�pénzügyei

2698-06 Marketing�és�pr

1980-06 ügyviteli�feladatok

2025-06 számítástechnikai�feladatok

Az�54�345�04�0100�52�01�AzonosíTó�száMÚ,�nonproFiT�ügyinTÉző�
MEgnEvEzÉsű�rÉsz-szAkkÉpEsíTÉs�szAkMAi�kövETELMÉnyModuLJAinAk

Azonosítója megnevezése

2695-06 szervezetalapítás,�szervezetvezetés

2719-06 nonprofit�szervezetek�gazdálkodása�és�pénzügyei

2698-06 Marketing�és�pr

1980-06 ügyviteli�feladatok

2025-06 számítástechnikai�feladatok



ta�nu�ló�szer�ve�zet�ki�vá�ló�pél�dá�ja�is�egy�ben.�A�Mű�hely�együtt�mű�kö�dé�si�kul�tú�rá�ja�ál�ta�lá�ban�a
mát�rix-szer�ve�ze�te�ket�jel�lem�zi,�és�amint�a�prog�ra�mok�lét�re�jöt�te�bi�zo�nyí�tot�ta,�ki�vá�ló�an�al�kal�mas
a�ku�ta�tá�si�ered�mé�nyek�mi�előb�bi�gya�kor�la�ti�fel�hasz�ná�lá�sát�elő�moz�dí�ta�ni.
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