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Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet két évvel ezelőtt egy olyan könyvsorozatot indított útjára, amely 
kiadványonként más-más nemzetközi szervezet oktatással, oktatáspolitikával kapcsolatos legfrissebb 
munkáit, megközelítésmódjait állítja a középpontba, ismertetve a legfontosabb célokat, eredményeket, 
megállapításokat. A Körkép az oktatásról címet viselő sorozat első darabja az OECD oktatással 
kapcsolatos, adatokon és elemzéseken alapuló szerteágazó tevékenységét mutatta be, illetve értelmezte 
azok kontextusát. Ez a kötet, amelyet az olvasó a kezében tart, az Európai Unió oktatással kapcsolatos 
elképzeléseit, tevékenységeit járja körül, kritikai észrevételeket is megfogalmazva.

Amikor e sorozat gondolata felmerült, elsősorban az vezérelt bennünket, hogy megismertessük olvasóinkat 
a bemutatandó nemzetközi kezdeményezésekkel és programokkal, és feltárjuk, azok miként formálják, 
formálhatják az oktatásról alkotott elképzeléseinket, hogyan járulnak, járulhatnak hozzá az oktatáspolitika 
hatékonyságának és eredményességének javításához. Akár kitörő örömmel, akár ódzkodva fogadjuk 
a nemzetközi – vagy éppen nemzetek feletti – szervezetek oktatás területén végzett munkáját, abban 
biztosak vagyunk, hogy ezen elemzések, a feltárt eredmények ismerete hasznunkra válik.

Kötetünket az oktatás iránt érdeklődő kutatóknak, szakpolitikusoknak, egyetemi oktatóknak, hallgatóknak, 
pedagógusoknak és szülőknek egyaránt ajánljuk. Haszonnal forgathatják azok is, akik most ismerkednek 
az Európai Unió oktatás(politika)i elképzeléseivel, programjaival, akárcsak az a szakmai kör , amely ezúttal 
más kontextusba helyezve, át- vagy újraértelmezve találkozik a nemzetközi szervezet esetleg már ismert 
stratégiai dokumentumaival.
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Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet két évvel ezelőtt egy 
olyan könyvsorozatot indított útjára, amely kiadványon-
ként más-más nemzetközi szervezet oktatással, oktatás-
politikával kapcsolatos legfrissebb munkáit, megközelí-
tésmódjait állítja a középpontba, ismertetve a legfontosabb 
célokat, eredményeket, megállapításokat. Amikor e soro-
zat gondolata felmerült, elsősorban az vezérelt bennünket, 
hogy megismertessük olvasóinkat a bemutatandó nemzet-
közi kezdeményezésekkel és programokkal, és feltárjuk, 
azok miként formálják, formálhatják az oktatásról alkotott 
elképzeléseinket, hogyan járulnak, járulhatnak hozzá az 
oktatáspolitika hatékonyságának és eredményességének ja-
vításához. Akár kitörő örömmel, akár ódzkodva fogadjuk 
a nemzetközi – vagy éppen nemzetek feletti – szervezetek 
oktatás területén végzett munkáját, abban biztosak va-
gyunk, hogy ezen elemzések, a feltárt eredmények ismerete 
hasznunkra válik.

A Körkép az oktatásról címet viselő sorozat első darab-
ja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(Organisation for Economic Co-operation and Development, 
OECD) oktatással összefüggő, adatokon és elemzéseken ala-
puló szerteágazó tevékenységét mutatta be, illetve értelmez-
te azok kontextusát. Ez a kötet, amelyet az olvasó a kezében 
tart, az Európai Unió oktatással kapcsolatos elképzeléseit, 
tevékenységeit járja körül, lehetőséget adva a magyar ok-
tatáspolitika és szakértői kör számára nemzetközi viszo-
nyítási pontok keresésére, megismerésére. Bár a könyvben 
szereplő tanulmányok mindegyike önálló témát, területet 
dolgoz fel, az egyes írások több ponton is kapcsolódnak 
egymáshoz. A kötet számos vonatkozásban tanulságos le-
het a döntéshozóknak, így többek között felhívja a figyelmet 
arra, hogy az Unióban az oktatáspolitikai kormányzás nem 
egy elszigetelt szakpolitikai aktus, sokkal inkább az egyes 
(al)ágazatok közötti kormányközi együttműködések há-
lózatában formálódó szakpolitikai folyamatok összessége, 
valamint arra, hogy a különböző országok összevetésekor 
érdemes figyelembe venni az adott országok oktatási gya-
korlatát, adottságait és feltételeit a lehetőségek által is meg-
határozott oktatási teljesítmények összehasonlításakor. 

Az  egyes témák kiválasztásakor elsősorban arra töre-
kedtünk, hogy az Unió által fontosnak tartott oktatási 
témákat, programokat, stratégiai megközelítéseket mutas-
suk be, kitérve a horizontális szakpolitikák kapcsolódási 
pontjaira. A  rendelkezésre álló információk segítségével 
feltárt meghatározó irányvonalak mellett azt a látásmódot 
is közvetíteni szeretnénk, mely szerint az oktatási rendszer 
a környezetébe ágyazottan, más rendszerekkel együttesen 
értelmezhető. Mivel kiemelten fontosnak tartjuk a problé-
maközpontú elemzési megközelítést, az egyes megközelíté-
sek, programok, eredmények mögött meghúzódó jelensé-
gekhez kapcsolódóan kritikus észrevételeket is megfogal-
maztunk.

A nyitó tanulmány (Loboda Zoltán) röviden bemutatja 
az uniós oktatáspolitika természetét és a hazai kapcsoló-
dási pontokat. Ezt egy olyan írás követi, amely az oktatás 
területéhez közvetetten kötődő szakpolitikai területet, az 
uniós ifjúságpolitikát, valamint az ahhoz tartozó stratégi-
ák és intézményrendszerek oktatási, képzési célokkal kap-
csolatos összefüggéseit tárgyalja (Kállai Gabriella). Ezután 
az uniós oktatáspolitika prioritásait, tartalmát, konkrét fo-
lyamatait és eszközeit bemutató művek következnek. Ezek 
között találunk olyat, amely az uniós oktatási szakpolitika 
jelenleg legtöbb figyelemben részesülő témájával, a korai 
iskolaelhagyással foglalkozik, bemutatva a csökkentésére 
irányuló uniós erőfeszítéseket és azok folyamatát (Imre 
Anna), s olyanokat is, amelyek az oktatáspolitikát segítő 
átfogó elvek és meghatározó szempontok mentén vizsgá-
lódnak, mint az innovatív tanítás és tanulás uniós szintű 
lehetőségeinek és hazai vonatkozásainak (Hunya Márta), 
valamint az uniós országokban kialakult oktatásfinanszí-
rozási rendszerek jellegzetességeinek (Györgyi Zoltán) kér-
déskörére fokuszáló tanulmányok. A soron következő két 
munka az oktatási rendszerek egészének minőségi fejlesz-
tése szempontjából alapvető jelentőségű oktatási szintekre, 
illetve területekre vonatkozik, tárgyalva az Unió szakkép-
zés-politikájának másfél évtizedét, a koppenhágai folya-
matot (Mártonfi György), valamint a felsőoktatáshoz való 
hozzáférés és a felsőoktatásban való részvétel uniós szin-

Előszó
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tű kezdeményezéseit (Fehérvári Anikó–Szemerszki Mari-
anna). Egy olyan írás zárja kötetünket, amely az Európai 
Unió döntéshozatalához kapcsolódó lobbitevékenységek 
uniós kontextusbeli értelmezési lehetőségét tárja az olvasó 
elé (Török Balázs).

A kötet tanulmányai nem csupán adatokat és stratégiai 
irányvonalakat ismertetnek, hanem felhívják a figyelmet 
az értelmezési keret, az adatok hátterében álló folyama-
tok fontosságára is, továbbá megmutatják, hogy a gazda-
sági válságot követő időszakban az Európai Unió miként 
tematizálta az oktatást, milyen főbb fókuszpontokat hatá-
rozott meg. Jelezzük az olvasónak, hogy terjedelmi okok 
miatt nem jelenik meg minden olyan uniós oktatáspolitikai 
prioritás és stratégiai fontosságú terület a kötetben, amely-
hez nagyon jelentős szakpolitikai folyamatok kapcsolható-
ak. Reményeink szerint az ebből a kötetből kimaradó uniós 
oktatáspolitikai fókuszok egy következő, hasonló témájú 
kiadványban kapnak majd helyet.

Kötetünket az oktatás iránt érdeklődő kutatóknak, 
szakpolitikusoknak, egyetemi oktatóknak, hallgatóknak, 
pedagógusoknak és szülőknek egyaránt ajánljuk. Haszon-
nal forgathatják azok is, akik most ismerkednek az Euró-
pai Unió oktatás(politika)i elképzeléseivel, programjaival, 
eredményeivel, akárcsak az a szakmai kör, amely ezúttal 
más kontextusba helyezve, át- vagy újraértelmezve találko-
zik a nemzetközi szervezet esetleg már ismert munkáival. 
Ennek megfelelően a kötetben szereplő tanulmányok hol 
tudományosabb, hol hétköznapibb nyelvezettel, de minden 
esetben érthetően és könnyen áttekinthető formában mu-
tatják be a legfrissebb oktatásügyi irányvonalakat, eredmé-
nyeket és azok kritikai reflexióit.

Budapest, 2016. május 18.
A szerkesztő
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Habár az Európai Unió Alapszerződésében1 az oktatással 
és képzéssel foglalkozó cikkelyek tartalmi elemei a Maast-
richti szerződés óta csak kismértékben változtak2, az okta-
tás- és képzéspolitikai együttműködés tartalma, eszközei 
és formája jelentős változáson ment keresztül a közösségi 
oktatási együttműködés megindulása óta. Az alábbi tanul-
mány célja elsősorban az uniós oktatáspolitika természe-
tének a rövid bemutatása és a hazai kapcsolódási pontok 
felvillantása. Az  uniós oktatáspolitika prioritásait, tartal-
mát, konkrét folyamatait és eszközeit a kötet további tanul-
mányai részletesen tárgyalják. 

Az uniós oktatáspolitika jellege

A közösségi oktatási együttműködés kialakulásában, majd 
az uniós oktatáspolitika legitimmé válásának folyamatában 
meghatározó szerepet játszott a piaci és gazdasági integrá-
ció mélyítése és szélesítése, valamint az uniós állampolgár-
ság bevezetése. Az uniós oktatáspolitika fontos jellemzője 
az a fajta pragmatikus instrumentalizmus, amely az okta-

1 Articles 165 and 167 of the Treaty on the functioning of the European 
Union.
2 Az  Európai Unió működését szabályozó alapszerződés a vonatkozó 
(165. és 167.) cikkelyek tekintetében először az ifjúságpolitikával, majd 
a sporttal egészült ki. A  Lisszaboni szerződéssel módosultak az uniós 
intézmények összetételére vonatkozó szabályok és a döntéshozatali eljá-
rások. Változott a Tanács döntéshozatali folyamata, eltörölték a súlyozott 
szavazatok korábbi rendszerét, és megváltoztatták a határozatokkal kap-
csolatos szavazások során az alkalmazott minősített többség fogalmát is, 
továbbá egyszerűsítették a jogalkotási eljárásokat és az elfogadott jogi 
aktusok típusait is.  

tást és képzést nagymértékben az uniós gazdaságpolitikai, 
foglalkoztatás- és szociálpolitikai célok elérésének eszkö-
zeként értelmezi. Ezt a pragmatikus instrumentalizmust 
fogalmazta meg jogi nyelven az alapszerződés vonatkozó 
cikkelyeiben. Az alapszerződés értelmében, a szubszidiari-
tás elvének megfelelően az uniós kompetencia a hozzájáru-
lásra, kiegészítésre, ösztönzésre terjed ki, az Unió a nemzeti 
oktatáspolitikákban kiegészítő, ösztönző, katalizáló szere-
pet lát el, míg az oktatási rendszerek vonatkozásában fej-
lesztési, innovációs lehetőségként jelenik meg. 

Az uniós oktatáspolitika úgy alakul és olyan mértékben 
hat, ahogyan azt a tagállamok alakítják, és abban részt vesz-
nek3. Ez a kormányzási modell nem úgy működik, hogy az 
Unió létrehoz valamilyen szakpolitikát, s azt a tagállamok 
megvalósítják (Halász, 2012). Az uniós oktatáspolitikai cik-
lus minden pontján fellelhető a transznacionális kiegészítés, 
ösztönzés, hozzáadott érték, és az aktorok, (sok esetben ok-
tatási ágazaton kívüli) érdekeltek, érintettek sokasága, akik 
nemzeti és transznacionális szereplők is egyben. 

A következő táblázat (1. táblázat) a szakpolitikai ciklus 
egyes fázisai mellett sorolja fel azokat az uniós ösztönzése-
ket, kiegészítéseket, programokat vagy döntéseket (elem-
zés, értékelés, uniós szakmai, munka- vagy döntéshozata-
li dokumentum, a közösségi cselekvés különböző módjai, 
eszközei stb.), amelyek jogi, szabályozási, intézményi és 

3 Halász Gábor (2012) az uniós szakpolitikai folyamatokat egy ökoszisz-
témához hasonlítja, amelyet a közösségi és a nemzeti szintű szereplők 
együttesen alkotnak. A  transznacionális oktatási tér egy plusz keretet, 
kiegészítő teret ad a szereplőknek és a közöttük zajló interakcióknak. Eb-
ben a térben nincsenek lineáris összefüggések, csak többszörös függősé-
gek és ebből fakadó komplexitás.

Loboda Zoltán
Az Európai Unió oktatáspolitikája, az oktatás területére 
irányuló uniós cselekvés jellemzői

Loboda Zoltán: Az Európai Unió oktatáspolitikája, az oktatás területére irányuló uniós cselekvés jellemzői. In: Széll Krisztián (szerk.): Az Európai 
Unió az oktatásról – stratégiai irányok és értelmezések. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pp. 7–15.
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1. táblázat: Szakpolitikai ciklus fázisai és transznacionális elemei

Szakpolitikai ciklus fázisa Transznacionális elem

Elképzelés, megközelítés, 
problémaértelmezés

•  Európai Tanács következtetései 
•  az Európai Unió Tanácsának (elsősorban oktatási, foglalkoztatási és szociális) határozatai, 

ajánlásai és következtetései 
•  az Európai Bizottság Közleményei 
•  Az Európai Bizottság szolgálati dokumentumai (Commission Staff Working Paper)
•  EU 2020 kiemelt kezdeményezések (Új készségek, új munkahelyek; Mozgásban az ifjúság stb.)

Kutatás, elemzés, probléma-
azonosítás

•  CRELL-, CEDEFOP-kutatások, -elemzések, -felmérések
•  Az Európai Bizottság Szolgálati dokumentumai (Commission Staff Working Paper)
•  EU 2020 Horizon kutatási és innovációs keretprogram és az Erasmus+ program keretében 

zajló kutatások
•  Eurydice, ETF és más nemzetközi szervezetek, ügynökségek, nemzetközi tanácsadó cégek
•  Oktatás és képzés 2020 nyitott koordináció keretében működtetett tematikus 

munkacsoportok, tematikus szakpolitikai hálózatok, szakértői munkacsoportok

Célkitűzések és eredmények 
kijelölése 

•  EU 2020 stratégia, Integrált iránymutatások
•  Oktatás és képzés 2020 stratégiai keret, Készségpolitikai napirend
•  éves növekedési jelentés, Foglalkoztatáspolitikai jelentés, Közösségi stratégiai keret 

(regionális politika), benchmarkok
•  partnerségi megállapodás, operatív programok

Megoldási javaslatok, opciók 
azonosítása

•  az Európai Unió Tanácsának (elsősorban oktatási, foglalkoztatási és szociális) határozatai, 
ajánlásai és következtetései

•  Oktatás és képzés 2020: nyitott koordináció keretében működtetett tematikus 
munkacsoportok, tematikus szakpolitikai hálózatok, szakértői munkacsoportok, 
transznacionális hálózatok

•  Közösségi stratégiai keret (regionális politika), az Európai Bizottság pozíciós papírjai, 
strukturális alapok előzetes feltételrendszerei,

Konzultáció •  európai uniós döntéshozatalba épített szabályozott konzultáció
•  európai nyilvános konzultációs mechanizmusok a döntés-előkészítési fázis részeként

Opciók értékelése •  konzultációk eredményeinek értékelése
•  Európai Bizottság jogszabály-javaslatainak részét képező hatáselemzés (Impact Analysis)

Javaslat •  Oktatási Tanács döntés-előkészítő munkacsoportja (Education Committee), informális 
Magas Szintű Munkacsoport (High Level Group), más tanácsi formációk döntés-előkészítő 
munkacsoportjai (például: Social Question Working Party) vagy tanácsadó bizottságai 
(például: Employment Committee, Social Protection Committee)

•  nyitott koordináció keretében működtetett tematikus munkaportok, tematikus szakpolitikai 
hálózatok

Döntés •  uniós döntéshozatali mechanizmusok és intézmények
•  komitológiai bizottságok és eljárások

Kommunikáció •  döntések, kezdeményezések és programok kommunikációja és disszeminációja
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Szakpolitikai ciklus fázisa Transznacionális elem

Kipróbálás, pilot •  Erasmus+, Horizon 2020
•  közösségi kezdeményezések, szakpolitikai hálózatok

Fejlesztés és megvalósítás •  strukturális és kohéziós alapokat szabályozó rendeletek
•  strukturális alapokból finanszírozott közösségi kezdeményezések, Erasmus+, közösségi 

eszközök (például: transzparencia és minőségbiztosítási eszközök) 

Fenntartás •  strukturális és kohéziós alapok rendeletei, programszabályok

Monitoring •  EU 2020 számszerű célkitűzések
•  EU 2020 folyamat tavaszi európai szemeszter: éves növekedési jelentés értékelése, Közös 

foglalkoztatási jelentés, Oktatási indikátor-keretrendszer, benchmarkok, Oktatási állandó 
indikátor munkacsoport 

Értékelés, ex-post értékelés •  Országspecifikus ajánlások, Oktatási és Képzési Figyelő, programok és projektek ex-post 
értékelései

•  Eurostat-jelentések és -adatfelvételek (Labour Force Survey, Silk), Eurobarometer
•  UOE- (UNESCO/OECD/Eurostat) adatgyűjtés
•  EU-felmérések (pl.: Eurostudent, nyelvi kompetenciamérés, Continuous Vocational Training 

Survey)
•  OECD-felmérések (TALIS, PISA, PIAAC stb.)

1. táblázat folytatása

szakmai státuszukat és eljárásrendjüket tekintve különbö-
ző mértékben meghatározzák és befolyásolják a nemzeti 
oktatáspolitika adott fázisát. A táblázatból illusztrációkép-
pen külön kiemelendő súlyát, mechanizmusait és hatását 
tekintve az Országspecifikus ajánlások (Country-specific 
Recommendation4), amely az uniós gazdasági kormányzás 
éves ciklusának egyik eszköze, s egyben az európai sze-
meszter záróaktusa. A  gazdasági kormányzási ciklus két 
szakaszra osztható: az európai szemeszterre és a nemzeti 
reformprogramoknak az ajánlásokban foglaltak szerinti 
módosítására tagállamok szintjén. Az  európai szemeszter 
az Európai Bizottság éves növekedési jelentésével indul5. 
A  Bizottság elemzi és értékeli a tagállamok költségvetési 
politikáját és Nemzeti reformprogramját (NRP), valamint 
javaslatokat tesz az Európa 2020 stratégia három pilléré-

4 Az országspecifikus ajánlások az EU honlapján az alábbi linken érhe-
tőek el: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-
specific-recommendations/2015/index_hu.htm
5 A  2016. évi éves növekedési jelentés letölthető: http://ec.europa.eu/
europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_hu.htm

nek megfelelően: a beruházások ösztönzése, a strukturális 
reformok felgyorsítása, valamint a felelősségteljes, növeke-
désbarát költségvetési konszolidáció folytatása érdekében. 
A  tagállamok gazdaság- és foglalkoztatáspolitikájáról a 
Bizottság országjelentések formájában tesz közzé elemzést, 
amelyet a Tanács illetékes formációi megvitatnak, és Taná-
csi következtetésekben döntenek a prioritásokról és célokról. 
Az  Európai Tanács tavaszi ülésén a tanácsi következteté-
sek alapján kijelöli és megerősíti az Unió által követendő 
prioritásokat. Az  Európai Bizottság ezután tagállamokra 
bontva kidolgozza az országspecifikus ajánlásait, amelyeket 
a tagállamokkal bilaterális egyeztetések keretében véglege-
sít, majd a Tanács hagy jóvá. Mivel az európai strukturális 
és beruházási alapok a közös uniós gazdasági, növekedési, 
foglalkoztatási prioritásoknak megfelelő strukturális refor-
mok megvalósítását támogatják, az országspecifikus aján-
lásokban foglaltak megvalósítása közvetlenül befolyásolja 
ezen alapok felhasználását. Az  országspecifikus ajánlások 
ignorálása az adott területre irányuló fejlesztési források 
felhasználásának felfüggesztését vonhatja maga után. 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/2015/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/2015/index_hu.htm
http://asiasociety.org/files/2012teachingsummit.pdf
http://asiasociety.org/files/2012teachingsummit.pdf
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Az uniós oktatáspolitikai kormányzás 
módszere: a nyitott koordináció mint 
inkrementálispolitika-tanulás

Az uniós politikaelemzők egyetértenek abban, hogy a nyi-
tott koordináció az uniós oktatáspolitikai kormányzás új 
módszere6. Az  új kormányzás lényege a tanulás fókuszba 
helyezése, részben felváltva – de nem kiváltva – a hagyo-
mányos uniós jogalkotási mechanizmusokon alapuló kö-
zösségi módszert7. Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy a 
uniós jogalkotás és tanácsi döntéshozatal keretében elfo-
gadott határozatok, ajánlások és következtetések adják a 
legitimációt és az uniós, illetve tagállami intézmények szá-
mára a felhatalmazást az uniós finanszírozású: ösztönző, 
kiegészítő eszközök és programok, továbbá az oktatáspo-
litikai együttműködés alapjait jelentő stratégiai keretek, 
közös célkitűzések és eszközök alkalmazására. 

A  nyitott koordináción alapuló új kormányzás főleg a 
transznacionális kommunikáció puha és szimbolikus esz-
közeit alkalmazza8: társak általi tanulás, társak általi nyo-
más (peer review, peer pressure), kondicionálás (ex-ante 
and ex-post conditionality), jó gyakorlatok (good practices), 
szakpolitika tanulás támogatása (policy learning activities), 
indikátorok, benchmarking, monitoring, értékelés és 
transznacionális problémamegoldásra irányuló, a szakpo-
litikai tanulást és transzfert elősegítő platformok (Radaelli, 
2004).

A nyitott koordináció kommunikációs terében egyszer-
re van jelen egy felülről lefelé irányuló, egy horizontális és 

6 A témával foglalkozó legfontosabb nemzetközi szakirodalom feldolgo-
zását és az uniós oktatási nyitott koordinációs módszer kialakulásának, 
elméleti, szakpolitikai hátterének legátfogóbb elemzését Halász Gábor 
tanulmánya nyújtja: Az  oktatáspolitikák európai szintű koordináció-
ja, ennek várható hatásai és Magyarország felkészültsége az ebben való 
részvételre. Kézirat. TÁRKI. Budapest, 2003. március. Letölthető: http://
www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a521.pdf
7 Közösségi módszer alatt azt a szabályozott, a nemzetek feletti döntésho-
zatali struktúrában megjelenő folyamatot értem, amely során egy uniós 
jogszabály megszületik.
8 A  transznacionális kommunikáció több, egymással összekapcsolódó 
mechanizmust foglal magába, azonban lényegi eleme, hogy puszta kom-
munikáción alapszik, nélkülözi a politikai előírást, törvényi kötelezett-
séget (Holzinger–Knill, 2005).

egy alulról felfelé irányuló tanulási folyamat. Természete-
sen mindegyik tanulási folyamat mechanizmusait tekintve 
hordoz magában befolyásolási elemet. A felülről lefelé irá-
nyuló tanulásban az irányított koordináció, az indikátorok 
mentén végzett monitoring és értékelés, a benchmarking, 
a különböző teljesítmény- és eredménytáblák, referencia-
keretek, stb. képesek létrehozni egy tanulási dinamikát, 
amelyben a megfelelés, a szégyenpadra ültetés (naming and 
shaming), a társak általi és legitimációs nyomás elindíthat 
olyan folyamatokat, amelyek a transznacionális intézmé-
nyek által népszerűsített modellek és megoldások adaptá-
lására ösztönzik a nemzeti szakpolitikákat. A  horizontá-
lis tanulást segítik a különböző szakpolitikai hálózatok, 
szakértői munkacsoportok, nemzetközi reprezentációjú 
szakmai, érdekvédelmi és lobbiszervezetek, ahol a közös 
problémák megvitatása, elemzése és a folyamatos egyezte-
tés, konfliktusok és alkuk erőterében alakulnak ki a közös 
problémamegoldási javaslatok. Az  alulról felfelé irányuló 
tanulást támogatják az innovációs célú közösségi progra-
mok és a működő, jó gyakorlatok azonosítása, adaptáció-
jának értelmezése, a szakpolitika-tanulási tevékenységek 
bemutatása adott kontextusban, illetve elterjesztésének 
mechanizmusai (Radaelli, 2004; Simmons–Elkins, 2004).

Hangsúlyeltolódások az uniós 
oktatáspolitikában

Az oktatáspolitikák lisszaboni koordinációját megelőzően 
a közösségi oktatási együttműködést és oktatáspolitikai 
cselekvést alapvetően a nem kötelező érvényű jogszabá-
lyok, vagyis az ajánlások, következtések tartalmi elemei 
határozták meg, amelyek nagymértékben a soros elnök-
ségeket ellátó tagállamok elnökségi programjától függtek. 
A  napirendre kerülő ügyekben a 90-es évek végére egyre 
erősebben érvényesült az az igény, hogy valamilyen kohe-
rencia és kontinuitás érvényesüljön9. Az  oktatási együtt-
működés kiszélesedésével és fejlődésével párhuzamosan 
megjelent a differenciálódás. A  fejlődés természetes vele-

9 Ezt a célt szolgálta az Oktatás és képzés 2010 stratégiai keret és a megva-
lósítását szolgáló folyamatok. 

http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a521.pdf
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a521.pdf
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járójaként a kormányközi együttműködés formai jegyeit 
magára öltő, különálló szakpolitikai folyamatok és együtt-
működések kezdődtek az egyes alágazatokban10. Mindezek 
egyfajta reakciók is voltak a korábbi, jól körülhatárolt ok-
tatáspolitikai problématerületekre koncentráló, projekt- és 
programmódszerek alkalmazásával pilot jelleggel működő 
közösségi oktatási együttműködési formák erodálására. 
Ugyanakkor az oktatási együttműködés fejlődésében meg-
határozóak voltak azok az 1990-es évek közepén útjára 
indított közösségi programok (Socrates, Leonardo Da Vin-
ci, Erasmus programok), amelyek lehetőséget nyújtottak, 
hogy az uniós oktatáspolitikai prioritások és célok közvet-
lenül a programokban részt vevő intézmények és szereplők 
szintjén fejthessék ki hatásukat, s ezáltal létrehozzák azt 
a befogadó és elkötelezett  intézményi környezetet, amely 
segíteni tudja az uniós célok és értékek elterjedését, és tá-
mogatja az uniós finanszírozásból megvalósuló rendszer-
szintű változások és innovációk implementációját. 

A  2000-ben elfogadott lisszaboni stratégia az uniós 
oktatáspolitika számára is jelentős változásokat hozott. 
A  lisszaboni korszak első fele az uniós oktatáspolitikai 
kormányzás kialakítása, míg második fele annak megha-
tározóvá válása jegyében telt. Kialakították a nyitott koor-
dinációs módszer kereteit, és működtetni kezdték annak 
eszközeit. A lisszaboni korszakban az egész életen át tartó 
tanulás (továbbiakban: LLL) vált az uniós oktatáspolitika 
domináns paradigmájává11, majd az oktatási és képzéspo-
litikai változások átfogó fejlesztési kereteként (overarching 
framework) jelent meg. A korábbi három közösségi prog-
ramot is az egész életen át tartó tanulás keretébe foglalták 
(Egész életen át tartó tanulás közösségi program12), s cél-
jaikat az LLL paradigmával szorosabbra fűzték. Az  egész 
életen át tartó tanulás a korábbi oktatási reformokhoz 
képest egy teljesen új, rendszerszerű megközelítés. A  ta-

10 A felsőoktatásban a sorbonne-i deklaráció nyomán a bolognai folyamat, 
míg a szakképzés és felnőttképzés területén a bruggei nyilatkozat követ-
keztében a koppenhágai folyamat.  
11 A  Memorandum for Lifelong Learning. European Communities. 
Brussels: Directorate General Education and Culture, 2000.
12 Az  Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határozata (2006. 
november 15.) az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési prog-
ram létrehozásáról.

nulók sokszínűségének felismerése mellett kiemeli, hogy a 
szükséges kompetenciák13 fejlesztését mindenki számára 
biztosítani kell, és szorgalmazza a differenciált megoldások 
alkalmazását. Az LLL tanulási rendszerkeretben már nem 
a szektorok/alszektorok és azok kapcsolata a meghatározó, 
hanem az egyén és a tanulási utak. Az LLL keret nem intéz-
ményi struktúrákban gondolkodik, hanem tanulási utak-
ban, jellemzője a tanulóközpontúság, amelyben kiemelt 
szerepe van a részvételnek, a tanulásra irányuló képesség, a 
tanuláshoz szükséges alapkészségek, valamint a motiváció 
kialakításának és fejlesztésének. Az oktatáspolitikai célok 
koherenciájával kapcsolatosan implicite kimondja, hogy a 
tanulás formáival, céljaival és tartalmaival kapcsolatban az 
oktatásfejlesztésében a differenciált, kereslet- és szükséglet-
orientált megközelítésnek kell érvényesülnie. A lisszaboni 
és az Európai foglalkoztatási stratégia céljaival összhang-
ban a 2007–2013 közötti uniós pénzügyi ciklus kohéziós 
és regionális politikájának egyik finanszírozási eszköze, az 
Európai Szociális Alap (ESZA) kiemelt prioritásként jelölte 
meg a humán tőke fejlesztését az egész életen át tartó ta-
nulás politikáinak eszközeivel. Az  ESZA-rendelet14 olyan 
oktatási és képzési reformokat és rendszerfejlesztéseket 
támogatott, amelyek az LLL ezen elveivel összhangban tör-
téntek. Mivel az Európai Szociális Alap jelenti a tagállamok 
számára a legjelentősebb uniós forrást, amelyet az oktatási 
rendszer fejlesztésére használhatnak, az alap céljai és tá-
mogatási prioritásai, amelyeknek szorosan kapcsolódnia 
kell az unió átfogó gazdaság-fejlesztési és foglalkoztatási 
céljaihoz, közvetve az uniós oktatáspolitika érvényesítésé-
nek egyik legfontosabb eszköze (Loboda, 2013). Az évtized 
végére a pénzügyi, gazdasági válság és annak tovagyűrűző 
foglalkoztatási, szociális hatásai átrendezték a közösségi 
együttműködésbe bevont szakpolitikák stratégiai erőterét. 

13 Az  Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2006. december 18.) 
az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról 
(2006/962/EK).
14 Az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK Rendelete (2006. júli-
us 5.) az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32006D1720
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Az oktatáspolitika a poszt-lisszaboni korszakban az Eu-
rópa 2020 stratégia15 meghatározó szakpolitikájává vált. 
Az ágazati szakpolitika stratégiai súlyának növekedését jel-
zi, hogy az EU 2020 öt számszerű célkitűzéséből két okta-
tási mutató (a korai iskolaelhagyók arányának csökkentése 
10%-ra és a felsőfokú végzettségűek arányának növelése 
40%-ra a 30–34 évesek körében), a hét zászlóshajó kezde-
ményezéséből kettő az oktatásra és képzésre vonatkozik 
(Fiatalok mozgásban, Új készségek és Új munkahelyek), 
és a 10 Integrált iránymutatás közül három (No.4., No.8., 
No.9.) oktatási relevanciájú. A  poszt-lisszaboni oktatás-
politikai tematikában16 az oktatási és képzési alágazatok 
rendszerkoordinációját és rendszerintegrációját elősegítő 
eszközök fejlesztése került a középpontba. Ezek az eszkö-
zök támogatják és ösztönzik:

• az alágazatok és a munkaerő-piac közötti átmenetet 
(transition, skills policy, qualification framework), 

• a tanulási utak összekapcsolódását (learning 
pathways), 

• a formális és nem formális tanulási kontextusok és ta-
nulási eredményeik egymáshoz illesztését (validation), 

• a tanulási kimenetek és eredmények koherens rend-
szerét (learning outcomes, ECVET, qualification 
framework), 

• a kínálat és a kereslet transzparenciáját és ezek egyen-
súlyára törekvést (lifelong guidance, qualification 
framework), valamint

• a tanulás megszervezését és a szolgáltatások minő-
ségét biztosító standardok keretének alkalmazását 
(ENQUA, EQARF).

Az  uniós oktatáspolitikában a kormányközi együtt-
működés elveinek és eszközeinek megfelelően az Európai 

15 A Bizottság Közleménye: Európa 2020 az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája (az Európai Tanács 2010. június 17-i ülé-
sén elfogadott határozata).
16 A tematika nyomon követhető a tanácsi következtetések és ajánlások 
formájában az utóbbi 6–8 évben meghozott döntésekben: egész életen 
át tartó tanulás kulcskompetenciái, Európai Képesítési Keretrendszer, 
validáció, életpálya-tanácsadás és orientáció (LLG), európai szakképzé-
si kreditrendszer (ECVET), európai minőségbiztosítási referenciakeret 
(EQARF) stb. 

Bizottság elsősorban az együttműködés szakmai támo-
gatójaként, segítőjeként puha befolyásoló eszközökkel, az 
információs aszimmetriát előnyére fordító tudásbróker-
ként, ösztönzően próbálja érvényesíteni az uniós oktatási 
agendát. A  puhább befolyásolási eszköztár elsősorban a 
szakpolitika-tanulás, a működő modellek és gyakorla-
tok azonosítására, támogatására, a problémaértelmezés 
operacionalizálására, a stratégiai cselekvések, fejlesztések, 
változások monitorozására, a kölcsönös érdekeltség és bi-
zalom növelésén alapuló és az átláthatóságot javító referen-
ciakeretek kidolgozására, valamint az indikátorok, bench-
markok alkalmazására terjed ki (Loboda, 2014).

Az Európa 2020 stratégiában kitűzött célok a közösségi 
programokban (Egész életen át tartó tanulás program, Eras-
mus+) és a 2014–2020 közötti programozási időszakra vo-
natkozó megváltozott tervezési környezetben is visszatük-
röződnek. A közösségi programokban egyre markánsabbá 
váltak azok a célkitűzések és fejlesztési területek, amelyek 
az uniós eszközök implementálását támogatják. A kohéziós 
politika tervezésével és megvalósításával kapcsolatban szá-
mos új elvárást és szabályt fogalmaztak meg. A változások 
célja többek között a stratégiai tervezés és programalkotás 
megerősítése. Az Európa 2020 stratégia számszerű célkitű-
zéseit és tematikus céljait17 integrálták az alapok felhaszná-
lását szabályozó rendeletekbe, valamint a forrásfelhaszná-
lást kijelölő tematikus célkitűzésekbe, beruházásiprioritás-
területekbe. A rendelet előírja, hogy a fejlesztések tervezése 
és megvalósítása során a tagállamoknak figyelembe kell 
venniük az évente kiadott Országspecifikus ajánlásokban 
foglaltakat. Szintén a stratégiai tervezés erősítését célozta 
a szigorodó előzetes feltételek rendszere, amelyek teljesíté-
si kritériumaikkal együtt bekerültek a regionális politika 

17 Az EU 2020 tematikus célkitűzéseit az Integrált iránymutatások tartal-
mazzák, amelyek figyelembevételével készítik el a tagállamok Nemzeti 
reformprogramjaikat. 
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alapjainak általános szabályozásába18. Az EU új regionális 
politikája koncentráltan azon területekre irányul, ahol a 
legnagyobb hozzáadott érték realizálható vagy a leghaté-
konyabban csökkenthetők a társadalmi költségek. Ennek 
megfelelően a kohéziós politika eszközei közé tartozó Eu-
rópai Szociális Alap oktatási és képzési célú beruházási pri-
oritása is alapvetően három területen támogatja a fejlesz-
téseket (melyek közül az első kettő összhangban áll az EU 
2020 számszerű célkitűzéseivel):

1. a felsőoktatásban és felsőfokú képzésben részt vevők 
arányának növelése,

2. a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás csökkentése, 
illetve

3. az egész életen át tartó tanulás és készségfejlesztés.

Ezekhez a beruházási prioritásokhoz kapcsolódóan az 
Európai Bizottság előzetes feltételként nemzeti stratégiák 
elkészítését határozta meg. Az előzetes feltételek szigorítá-
sának oka az, hogy a források hatékony felhasználásához 
szükséges kiindulási helyzetnek megfelelőnek kell lennie, 
hiszen a múltban előfordultak olyan esetek, amikor az uniós 
alapokból finanszírozott beruházások hatékonyságát aláás-
ta a nemzeti politikai, szabályozási és intézményi keret.

Európai uniós–magyar kapcsolódási pontok

Az  oktatáspolitikák közösségi koordinációja a lisszaboni 
stratégiával kezdődött el, azonban a nyitott koordinációs 
együttműködés (Open Method of Cooperation) eszköztá-
rának konszolidációja a kétezres évek második felében, a 
Magyarország csatlakozása utáni időszakban ment végbe. 
Magyarország aktív résztvevője és támogatója volt azoknak 
a folyamatoknak, amelyek az oktatás és képzés stratégiai 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. dec-
ember 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tenger-
ügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapí-
tásáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

szerepének növekedésében látták az ágazat lehetőségeit. 
2007-től az Európai Szociális Alap szinte kizárólagos for-
rásává vált a hazai oktatás és képzés fejlesztésének. Jelen-
tős forrást, innovációs és mobilitási lehetőséget jelentett az 
oktatási, képzési intézmények, tanárok és diákok számára 
2007–2013 között az Európai Bizottság Egész életen át tartó 
tanulás programja19. A  Tempus Közalapítvány20 kezelésé-
ben megvalósuló programok évente nagyjából 900–1000 
intézményi pályázat megvalósítására és 12–13 ezer tanár 
és diák mobilitására adtak lehetőséget, s emellett a Közala-
pítvány képzéseivel, szakmai disszeminációs és tudásme-
nedzsment tevékenységével, meghatározó szereplőjévé vált 
itthon a nemzetközi és európai szakmapolitikai diskurzus-
nak (Loboda, 2014).

Magyarország az újonnan csatlakozott tagállamok sorá-
ban harmadikként látta el az Európai Unió soros elnöké-
nek tisztségét. A magyar elnökségnek kiemelkedő szerepe 
volt az európai szemeszter bevezetésének koordinálásában 
és egyeztetésében. Az  oktatás területén az elnökség kez-
deményezésére a Tanács következtetésekben21 fejezte ki az 
éves növekedési jelentésre vonatkozó szakpolitikai reflexi-
óját, kialakítva ezzel az Oktatási Tanács februári tanács-
ülése tematikájának fókuszát és hozzájárulásának keretét 
a szemeszterhez, valamint formalizálta az Oktatási Bizott-
ság Közös foglalkoztatási jelentésre adott egységes, írásos 
véleménynyilvánításának gyakorlatát, továbbá az Oktatá-
si Bizottság és a Foglalkoztatáspolitikai Bizottság közötti 
együttműködés munkamódszereit és formáit22. A magyar 
elnökség alatt fogadta el a Tanács a Korai iskolaelhagyás 

19 Az  Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK Határozata (2006. 
november 15.)  az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési prog-
ram létrehozásáról. OJ. L 327., 2006. 11. 24. 
20 A  programokról és a Közalapítvány szerteágazó tevékenységéről a 
www.tpf.hu honlapon lehet tájékozódni.
21 A Tanács következtetései (2011. február 14.) az oktatásnak és képzés-
nek az Európa 2020 stratégia végrehajtásában játszott szerepéről (2011/C 
70/01).
22 Az Oktatási Bizottság és az EMCO közötti intézményközi megállapo-
dás az európai szemeszter keretében megjelenő Közös foglalkoztatási 
jelentéshez és az országspecifikus ajánlásokhoz adott oktatási bizottsági 
álláspontra és a két Bizottság indikátor munkacsoportjai közötti együtt-
működésre terjed ki. 

http://www.tpf.hu
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elleni szakpolitikák keretét23, amely tartalmi elvárásként 
beépült az Európai Szociális Alap később elfogadott ex-an-
te feltételei24 közé, továbbá az elnökség kezdeményezésére 
vonták be a kora gyermekkori nevelést25 a közösségi okta-
táspolitika keretei közé, meghatározva annak céljait és az 
együttműködés formáit. 

Ha elfogadjuk, hogy az uniós és nemzeti oktatáspoli-
tikák egy komplex rendszerben egymást kiegészítve és 
egymásra kölcsönösen hatva fejtik ki hatásukat, akkor a 
nemzeti szakpolitikák kapcsolódási pontjait olyan disz-
pozíciók határozzák meg, mint az uniós folyamatok és a 
kitűzött stratégiai, operatív célok iránti elköteleződés, a 
tulajdonosi szemlélet (ownership), a kapacitás (capacity) 
és helyzetbehozás, a cselekvési képesség (empowerment), a 
részvétel (participation), az innovációk és a tudástranszfer 
feltételrendszere (conditions for innovation and knowledge 
transfer and diffusion), az intézményi keretek és intelligens 
beavatkozások, illetve az eredményszemlélet (outcome 
orientation) érvényesülése a nemzeti oktatáspolitikai felté-
tel-, keret- és intézményrendszerben. 

***

A  hazai oktatáspolitikai folyamatokban és szakpolitikai 
keretrendszerben a fentiekben ismertetett elvek nem meg-
határozóak, előfordulásuk eseti jellegű a rendszer, a szerve-
zetek és az egyének szintjén is. Az uniós oktatáspolitikai fo-
lyamatok gyakran egy olyan értelmezési-kommunikációs 
mezőben jelennek meg, amely előírásnak, beavatkozásnak 
állítja be a lehetőségeket, és amire a domináns reakció az 
uniós forrásokhoz való hozzáférés szükségletéből fakadó 
formális megfelelés. Az uniós stratégiai célrendszer és el-
várások nagyon ritkán tudtak gyökeret ereszteni és leszivá-
rogni a fejlesztéspolitika és a stratégiai tervezés színtereiről 

23 A Tanács ajánlása (2011. június 28.) a korai iskolaelhagyás csökkentését 
célzó szakpolitikákról (2011/C 191/01).
24 Az ex-ante feltételeket a kohéziós politika rendeletcsomagjának mel-
léklete tartalmazza (A Tanács és az Európai Parlament 1303/2013 sz. ren-
delete, OJ L 347/320, 2013. 12. 20.  
25 A  Tanács következtetései a kisgyermekkori nevelésről és gondozás-
ról: hogy minden gyermek szilárdan megalapozhassa a jövőjét (2011/C 
175/03).

a hazai szakpolitikai irányításba és szabályozásba. Több-
ségükben megmaradtak egyfajta stratégiai metakeretként, 
amely csak a nemzetközi és európai uniós kommunikációs 
térben manifesztálódik. 
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Az  ifjúság ügyének kezelése, az arról való gondolkodás a 
társadalmi önérdek kifejeződése is egyben, hiszen akár 
szociális, akár gazdasági szempontból vizsgáljuk, a sikeres 
jövő záloga a gyermekekbe és fiatalokba való befektetés, 
ezért a tartós és fenntartható fejlődéshez fontos a fiata-
lok társadalmi integrációja és foglalkoztatása. Az Európai 
Unió tagállamaiban létrejött ifjúságpolitikai intézmény-
rendszerek ugyanakkor meglehetősen heterogének, meg-
jelenik bennük az egyes országok történelmi tradícióinak, 
társadalmi-politikai berendezkedésének államigazgatási és 
szociálpolitikai gyakorlata is. 

Az  intézményrendszerek alapvetően körvonalazzák és 
befolyásolják a fiatalok előtt álló kihívásokat. Amennyiben 
a jogi kereteket tekintjük, csaknem minden tagállamban 
találhatók ifjúságra vonatkozó jogszabályok, amelyek fő-
ként a fiatalok oktatására, foglalkoztatására, egészségügyi 
ellátására, a gyermek- és családpolitikára, lakhatásra, va-
lamint a nemek közti egyenlőségre irányulnak, továbbá 
olyan ifjúsági tevékenységekre vonatkoznak, mint például a 
fiatalok támogatása, jólétének elősegítése, védelme. Ugyan-
akkor ez nem jelenti azt, hogy minden tagállamban önál-
ló ifjúsági törvényben is megjelennek a jogi szabályozók. 
Ahogy más szakpolitikai területeken, itt is megfigyelhető 
a tagállamok szakpolitikáinak egymáshoz való közelítése 
közös programok (az ún. közösségi programok) és tagálla-
mok közti együttműködések formájában. Ugyancsak fon-
tos törekvés e területen az ágazatokon átívelő megközelítés, 
politikaalkotás megteremtése is. Az ifjúságpolitika az Eu-
rópai Unióban nem számít közös politikának (hasonlóan 
a munkaügyhöz, a szociális vagy az oktatási területekhez), 
ami azt jelenti, hogy nincsenek olyan uniós szintű előírá-
sok, amelyek a tagállamokra nézve kötelezőek lennének. 
E kezdeményezésekbe a tagállamok saját belátásuk szerint 
kapcsolódhatnak be, az érintett szereplők önálló kezdemé-

nyezésén alapuló együttműködésével. E programokban az 
ifjúság önálló célcsoportként jelenik meg, amit az alábbi-
akban bemutatott néhány dokumentum és program is alá-
támaszt. 

Az ifjúság fogalma és az ifjúságpolitika

A posztadoleszcens életszakaszban járó fiatalok a felnőtt lét 
legtöbb pszichológiai kritériumának ugyan megfelelnek, 
de nem elégítik ki annak szociológiai követelményeit, hi-
szen még nem épültek be a társadalom intézményes szerke-
zetébe. Azaz sokuk nem rendelkezik saját keresettel, önálló 
lakhatással vagy anyagi függetlenségük ellenére is a szü-
lők befolyása alatt állnak fontos döntéshelyzetekben (Rácz, 
2013). Bár tudományos értelemben nincs világos, egyértel-
mű meghatározása az ifjúság vagy fiatalok fogalmaknak az 
Európai Unióban, e kifejezéseket gyakran használják an-
nak az átmeneti korszaknak a leírására, amely – jellemzően 
a posztindusztriális társadalmak sajátosságaként – a gyer-
mekkorból vezet át a felnőtt életbe. Az EU közösségi prog-
ramjai kezdetben a 15–29 éves korosztályra fokuszáltak, de 
megfigyelhető az életkori határ kétirányú szélesedése: az 
EU ifjúsági stratégiájában1 az alsó korhatár a 13. életév,  a 
felső korhatár pedig 30 éves korra tolódott ki.

Mivel az ifjúsággal kapcsolatos ügyek tagállami hatás-
körbe tartoznak, nem meglepő, hogy az ifjúság definíciója 
is igen változatos képet mutat országonként. Közös azon-

1 A  Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. 
Az  EU ifjúsági stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése. 
Megújított nyílt koordinációs módszer a fiatalok előtt álló kihívások és 
lehetőségek kezelésére. Brüsszel, 2009. 4. 27. COM(2009) 200 végleges. 

Kállai Gabriella
Az Európai Unió ifjúságpolitikája

Kállai Gabriella: Ez Európai Unió ifjúságpolitikája. In: Széll Krisztián (szerk.): Az Európai Unió az oktatásról – stratégiai irányok és értelmezések. 
Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pp. 17–23.
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ban, és fontos kiemelni, hogy itt egy életkori szempontból 
elkülönülő/elkülönítendő csoportról beszélünk. Ugyanak-
kor az alsó, illetve felső korhatár igen széles skálán mozog-
hat, ebből következően a tagállamok közti eltérések igen 
nagyok lehetnek. Jó példa erre, hogy néhány országban a 
születéstől vagy viszonylag korai életkortól számít valaki 
ifjúnak (például Hollandiában a 0–25 éves korosztály), míg 
más országokban az alsó korhatár a tizenéves kor közepé-
re tehető (például Görögországban, Olaszországban, Por-
tugáliában a 16–30 éves korosztály számít ifjúnak) (Nagy, 
2011).

Az  ifjúság fogalmához hasonlóan az ifjúságpolitika 
sem határozható meg egységesen az Európai Unióban, a 
támogatások alapvetően tagállami hatáskörbe tartoznak. 
Azt a szakpolitikát tekintjük ifjúságpolitikának, amelyik 
az ifjúsággal kapcsolatos közfeladatokat foglalja magába, 
azaz elősegíti az e csoportba tartozók egyéni és társadalmi 
felelősségvállalását, társadalmi beilleszkedését. Ha a kor-
mányzati és/vagy az önkormányzati politikákat tekintjük, 
két szemléletmódot különböztethetünk meg. A  vertikális 
megközelítés értelmében azokat az intézkedéseket tekint-
jük idetartozónak, amelyek az ifjúságként definiált kor-
osztályra vonatkoznak, s valamilyen módon befolyásolják 
e csoport lehetőségeit, tevékenységét. Idesorolhatók a kü-
lönböző ágazati intézkedések (oktatás, sport, szociális el-
látás, egészségügy stb.), amennyiben a célcsoport az ifjúság 
(Móder–Endrész, 2004). Ugyanakkor megjelenik a szakpo-
litikákban a horizontális szemlélet is, például az ifjúságra 
vonatkozó különféle (rövid-, közép-, valamint hosszútávú) 
stratégiák esetében. Ezt több ok miatt is szükségesnek te-
kintették, az okok közül legfontosabbak azok a kockázati 
tényezők, amelyek legerőteljesebben érintik az ifjúságot. 
Az Európai Unióban pillanatnyilag ezek közé tartozik az 
ifjúsági munkanélküliség magas aránya, a társadalom idő-
södése, valamint az a tény is, hogy a felmérések szerint a 
fiatalok nem mutatnak különös érdeklődést az uniós poli-
tika, intézményrendszer iránt. 

Az Európai Unió ifjúságpolitikája

A legelső ifjúságpolitikai jellegű utalást az Európai Gazda-
sági Közösséget (EGK) létrehozó 1957-es Római szerződés 50. 
cikkében találjuk, amely kimondja, hogy a tagállamoknak 
segíteniük kell a fiatal munkavállalók mobilitását. A szerző-
dés 235. cikke pedig lehetővé tette azokat az akcióprogramo-
kat, amelyek ifjúsági cseréket támogattak2, továbbá nem le-
het figyelmen kívül hagyni a Római szerződés szakképzésre 
vonatkozó rendelkezéseit sem. Az Európai Bizottság 1970-
től pénzügyi támogatást különített el az ifjúsági kezdemé-
nyezések segítésére, az Európai Szociális Alap pedig további 
támogatásokat nyújtott e célcsoportnak.

A Maastrichti szerződés3 (1993) alapot teremtett az Eu-
rópai Unió oktatási, szakképzési és ifjúságpolitikai akció-
programjaihoz. A szerződés rögzíti, hogy az EU egyik célja 
„a fiatalok és szociálpedagógusok4 csereprogramjainak ösz-
tönzése, valamint a fiatalok ösztönzése arra, hogy vegyenek 
részt Európa demokratikus életében” (165. cikk, az EKSZ. 
149. cikke). A szerződésben további fontos célként jelenik 
meg a szakképzésben részt vevők – különösen a fiatalok 
– mobilitásának, valamint a fiatal munkavállalók cseréjé-
nek ösztönzése is. A közösségi politikák mint szektoriális 
politikák kialakítása során hozott döntések tehát kezdettől 
fogva érintik a fiatalokat is, ugyanakkor alapvetően egye-
di programok létrehozására és végrehajtására fokuszáltak 
(lásd Youth for Europe/Fiatalok Európáért). Ezek a prog-
ramok a gazdasági integráción túlmutatva elmozdultak az 
állampolgárok közti együttműködések irányába.

1996-ban létrejött az Európai Ifjúsági Fórum (European 
Youth Forum5), az ifjúsági szervezetek tömörülése, amely 
a fiatalságnak az EU jövőbeli fejlődésének meghatározá-
sában való részvételéért száll síkra. Jelenleg 99 tagja van, 

2 Ilyen egyedi programként jelent meg az 1988-ban az Európai Bizottság 
által elindított Youth for Europe (Fiatalok Európáért) program, amely az 
ifjúsági szervezetek nemzetközi együttműködésének mobilitási prog-
ramjait támogatja, és ezekhez biztosít felhasználható forrásokat.
3 Maastrichti szerződés: http://europa.eu/eu-law/decision-making/
treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_
en.pdf
4 Az ifjúsági munkás jogi kifejezése (socioeducational instructor).
5 A Fórum elérhető: http://www.youthforum.org/

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_en.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_en.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_en.pdf
http://www.youthforum.org/
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konzultációs és lobbiszervezetként tevékenykedik az Euró-
pai Unió, az Európa Tanács, az ENSZ és más nemzetközi 
szervezetek döntéshozó testületeivel és ifjúsági szerveze-
tekkel folytatott párbeszédben.

Az Európai Parlament és az Európai Tanács is több eset-
ben felhívta a figyelmet a fiatalok politikai részvételének 
és társadalmi életbe való bevonásának szükségességére, a 
nagyobb mértékű szerepvállalást elősegítő tényezők erő-
sítésére.6 Ennek megfelelően az Európai Bizottság a való-
di együttműködés kialakítását, az ifjúsági szektorban tett 
lépések hatékonyságának növelését tűzte ki célul, aminek 
eredménye a 2001-ben megjelent, „Új lendület Európa fia-
taljai számára” című ún. Fehér könyv. E könyv létrejöttét 
széles körű tagállami szintű és nemzetközi egyeztetés előz-
te meg, a konzultációs folyamatban fiatalok, ifjúsági szerve-
zetek, tagállami képviselők, szakértők, politikusok, a tudo-
mányos élet képviselői, valamint közigazgatási szakembe-
rek is részt vettek. A Fehér könyv egyik fő célja volt, hogy az 
egyének, ifjúsági szervezetek helyi, regionális, országos és 
európai szinten is elismertséghez jussanak. További fontos 
célként jelent meg egy olyan közös vízió kialakítása, amely 
lehetővé teszi a hatékonyabb együttműködést és a közös 
célok meghatározását, valamint azt, hogy a tagállami ha-
táskörben meglévő ifjúságpolitikai koncepciók közelebb 
kerülhessenek egymáshoz (Földi, 2009). A javasolt együtt-
működési keret két fő eleme a nyitott koordináció módsze-
re és a fiatalok szempontjainak érvényesítése a különféle 
szakpolitikai irányvonalak meghatározásában, vagyis az, 
hogy minden olyan szakpolitika kialakításánál, amely az 
ifjúságot is érinti, vegyék figyelembe az ifjúsági dimenziót. 
A Fehér könyv négy területet jelölt meg javítandó célként:

1. A fiatalok helyzetének jobb megértése (ifjúságkutatás, 
a meglévő struktúrák feltárása, összegyűjtése, tudo-
mányos és kutatási programok kidolgozása, statiszti-
kai források biztosítása). 

2. Az ifjúsági részvétel ösztönzése (az ifjúság bevonása a 
közéletbe  új módszerekkel).

3. Információszolgáltatás a fiatalok számára (például in-
formációs és tanácsadó szolgálatok).

6 A fiatalok bevonására jó példa az 1999-ben felállított EU Ifjúsági Par-
lament Közgyűlése.

4. Az önkéntes tevékenység elősegítése (az önkéntes 
munkavégzés jogi és társadalmi kereteinek feltárása, 
mobilitási lehetőségek).

Az uniós tagállamok kormányainak képviseletét ellátó – 
s egyben uniós jogszabályokat elfogadó és az uniós szakpo-
litikákat összehangoló – Európai Unió Tanácsa 2002-ben a 
Fehér könyv alapján hívta életre az európai ifjúságpolitikai 
együttműködési keretet. Az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális 
Miniszterek Tanácsa a közös célokat határozatokban fogal-
mazza meg. A  Lisszaboni szerződés7 (2007) kiegészítette 
a fiatalokkal kapcsolatos feladatok körét a demokratikus 
életben való részvétel ösztönzésével. 

A  tagállamok vezetői az uniós szakpolitikai döntésho-
zatal általános irányvonalait meghatározó Európai Tanács 
2005-ös ülésén fogadták el az Európai ifjúsági paktumot, 
amelynek fő célja az ifjúságpolitika integrálása a lisszabo-
ni stratégia cél- és eszközrendszerébe. Az  elfogadott do-
kumentum a fiatalok integrációjának, foglalkoztatásának, 
oktatásának, képzésének és mobilitásának, társadalmi 
felemelkedésének, valamint a munka és magánélet össze-
egyeztethetőségének segítését célozza, és alapvető eszköz-
ként épít a tagállamok közti tudásátadásra, a jó gyakorlatok 
feltárására és megosztására, valamint a hálózati együttmű-
ködésre.

Az Európai Unió Tanácsa többek közt e veszélyek mér-
séklése, az EU versenyképességének megtartása és növelése, 
valamint a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalása érdeké-
ben fogadta el 2009-ben az európai ifjúságpolitikai együtt-
működés megújított keretét, a cselekvési programként is 
szolgáló ifjúsági stratégiát8. A stratégia célja, hogy több és 
egyenlőbb esélyt biztosítson a fiataloknak az oktatásban és 
a munkaerőpiacon egyaránt, előmozdítsa az aktív állam-
polgárrá válást, a társadalmi befogadást és szolidaritást. 
A  program emellett kiemelten kezeli az ifjúság szélesebb 

7 Lisszaboni szerződés: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/
TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC
8 A  Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. 
Az  EU ifjúsági stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése. 
Megújított nyílt koordinációs módszer a fiatalok előtt álló kihívások és 
lehetőségek kezelésére. Brüsszel, 2009. 4. 27. COM(2009) 200 végleges.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC
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körű érdekérvényesítését más szakpolitika-területeken is 
(például diszkriminációmentesség vagy egészség). A hosz-
szú távú ifjúsági stratégia szorosan kapcsolódik a szociális 
menetrendhez, így olyan célkitűzéseket is megjelenít, mint 
a fiatalok oktatási és munkaerő-piaci esélyteremtésének és 
teljes társadalmi részvételének elősegítése, valamint a ge-
nerációk közötti kölcsönös szolidaritás erősítése. A doku-
mentum a lehetőségek és a kihívások összegzéseként nyolc 
cselekvési területen vázol fel kezdeményezéseket:

1. Oktatás és képzés: a munkaerőpiac által nagyra érté-
kelt horizontális készségek megszerzése; a nem for-
mális és informális tanulás elismerése és validációja 
érdekében elsősorban a nem formális oktatás minősé-
gének fejlesztése, végzettségek elismerése, az integrá-
ció segítése formális oktatással.

2. Foglalkoztatás: a munka világába való átmenet segí-
tése.

3. Kreativitás és vállalkozó szellem: tehetségfejlesztés, 
kreatív készségek, vállalkozói mentalitás és a kulturá-
lis kifejezésmódok bátorítása.

4. Egészség és sport: egészséges életmód, testnevelés, 
sporttevékenységek támogatása, együttműködés ösz-
tönzése, túlsúlyosság, függőségek (dohányzás, alko-
hollal kapcsolatos ártalmak, kábítószer-használat) 
megelőzése és kezelése, mentális és szexuális egészség 
megőrzése, táplálkozási problémák kezelése.

5. Részvétel: a fiatalok részvételének erősítése a helyi kö-
zösségek civil életében és a képviseleti demokráciában 
– többek között ezt támogatja a Mozgásban az ifjúság 
program).

6. Társadalmi befogadás: a szegénység és a társadalmi 
kirekesztődés megelőzése többek között ágazatközi 
megközelítések segítségével (oktatás, foglalkoztatás, 
egészségügyi politika).

7. Önkéntesség: önkéntes tevékenységek értékeinek tu-
datosítása, elismerése a nem formális oktatás egyik 
fontos formájaként, határokon átívelő mobilitás növe-
lése – ezt segíti az Európai Önkéntes Szolgálat prog-
ramja9.

8. Ifjúság és a világ: az ifjúság mozgósítása a globális po-
litikaalkotás minden szintjén.

Az ifjúsági munka10 új szerepkörben jelenik meg a stra-
tégiában, kifejezett törekvés annak szakmaibbá tétele, 
amivel hozzá tud járulni valamennyi cselekvési területhez 
és célkitűzéshez. E tevékenységi körbe tartozik az ifjúsági 
szervezeteknél, polgármesteri hivatalokban, ifjúsági köz-
pontokban, iskolákban, egyházi és más intézményekben 
működő iskolán kívüli nevelés, továbbá a családokkal, 
más szakemberekkel való olyan együttműködés is, amely 
hozzájárulhat a fiatalok fejlődéséhez például azáltal, hogy 
erősíti a munkanélküliséggel, iskolai kudarcokkal, társa-
dalmi kirekesztődéssel szembeni egyéni megküzdési stra-
tégiákat, vagy hogy a nem formális tanulásra és önkéntes 
részvételre alapozva szerteágazó szabadidős programokat 
kínál. A stratégiában tehát szerepet kap az ifjúsági munká-
sok mobilitásának támogatása, az innovatív szolgáltatások 
és az ifjúság- illetve szociálpedagógiai kultúra fejlesztése, a 
szakma elismertetése is.

Az EU ifjúsági stratégiája leszögezi, hogy az ifjúsági fog-
lalkoztatás és foglalkoztathatóság javítására egyetlen szak-

9 Az Európai Önkéntes Szolgálat célkitűzése a szolidaritás és a tolerancia 
fejlesztése elsősorban az Európai Unión belüli társadalmi kohézió erősí-
tése érdekében. A fiatalok intenzív tanulás részesei lesznek: nem formá-
lis tanulás útján fejlesztik kompetenciáikat és/vagy új kompetenciákat 
sajátítanak el személyes, oktatási  és szakmai fejlődésükhöz, társadalmi 
integrációjukhoz, lehetőségük nyílik egy másik ország és kultúra megis-
merésére. Egyénileg vagy csoportosan, 2–12 hónap időtartamra kapcso-
lódnak be nonprofit tevékenységbe,  például ifjúsági és gyermekprogra-
mokba, a szociális terület, a kultúra, a művészetek, a környezetvédelem 
vagy a sport területén megvalósuló programokba. A munkájukért fize-
tést nem, de teljes ellátást (szállás, étkezés, útiköltség, nyelvi felkészítés és 
némi zsebpénz) kapnak az Erasmus+ programból. 
10 Az  ifjúsági munka (youth work) széles körben használatos kifejezés. 
A  Római szerződés 149. cikkének (2) bekezdésében említett szociálpe-
dagógus (socioeducational instructor) az ifjúsági munkásra használt jogi 
kifejezés.
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politika sem tud teljes körű megoldást adni, ugyanakkor 
minden szakpolitika hozzájárulhat a megvalósítás sikeré-
hez. A stratégia a cselekvésen alapul, melyhez a következő 
végrehajtási eszközöket használja: 

• tényeken alapuló döntéshozatal,
• egymástól való tanulás (nyitott koordinációs mód-

szer),
• az eredmények rendszeres jelzése, terjesztése és nyo-

mon követése,
• a fiatalokkal és az ifjúsági szervezetekkel folytatott 

strukturált párbeszéd, valamint 
• az uniós programok és források mozgósítása.

A célkitűzések és elért eredmények értékelése során fon-
tos szerepet kap a gyermekekkel és fiatalokkal kapcsolatos 
adatgyűjtés és adatelemzés. Ennek érdekében az Eurostat 
rendszeres időközönként (háromévenként) készít felmé-
réseket. Az  elemzések kitérnek a demográfiai adatokra, 
az egészségi helyzetre, az oktatásra, a foglalkoztatásra, a 
szegénységre, a társadalmi befogadásra, valamint a szá-
mítógép- és internethasználatra is. A legfrissebb, 2015. évi 
európai szintű ifjúságkutatás eredményei szerint a gazda-
sági válság különösen érzékenyen érintette a fiatalokat, 

több uniós országban az ifjúsági munkanélküliség vált a fő 
problémává. Ez akkor is igaz, ha a jelenlegi fiatal generá-
ció (15–29 évesek) az eddigi legiskolázottabb generációnak 
tekinthető. A gazdasági világválságot követően az ifjúsági 
munkanélküliség 2013-ban érte el a csúcspontját, azóta a 
legtöbb tagállamban mérsékelt csökkenés tapasztalható, 
ugyanakkor az Unióban élő csaknem 90 millió fiatal közül 
még mindig 8,7 milliónyian nem tudtak munkába állni, 
és a hosszú távú, tartós munkanélküliek aránya is magas. 
Emellett az is probléma, hogy 13,7 millió fiatal nem fog-
lalkoztatott, és oktatásban vagy képzésben sem részesült, 
vagyis NEET (neither in empoyment nor in education and 
training) státuszúnak tekinthető. Az elszegényedés és a tár-
sadalmi kirekesztődés veszélye csaknem 27 millió fiatalt 
fenyeget, e tekintetben a NEET fiatalok fokozottan veszé-
lyeztetettnek tekinthetők (EC, 2015; Eurostat, 2015).

Ifjúsági cselekvési programok az Unióban

Az Európai Unió cselekvési programjai (Fiatalok Európá-
ért/Youth for Europe I, II, III; IFJÚSÁG/YOUTH; Fiatalok 
lendületben/Youth in Action) révén igyekszik hozzájárulni 

1. táblázat: Az Európai Unió ifjúsági programjai (1989–2013)

Időszak Program Ráfordítás (millió euró) Résztvevők (ezer fő)

1989–1991 Youth for Europe I
(Fiatalok Európáért) 19,5 75

1992–1994 Youth for Europe II 31,6 75

1995–1999 Youth for Europe III 145,1 399

1998–1999 European Voluntary Service
(Európai Önkéntes Szolgálat) 48,4 5

2000–2006 YOUTH
(Ifjúság) 715,7 852

2007–2013 Youth in Action
(Fiatalok lendületben) 1 130,7 1 153

Összesen – 2 091,0 2 559

Forrás: European Commission: EU Youth programmes 1988–2013.
http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/noticias/25ansEUYouth.pdf

http://www.juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/noticias/25ansEUYouth.pdf
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a fiatalok munkanélküliségének csökkentéséhez, foglal-
koztathatóságuk növeléséhez, mobilitásuk elősegítéséhez. 
A  programok kiemelten kezelik az ifjúsági szervezetek 
közti együttműködéseket, az ifjúsági cseréket és az ifjúság-
segítők képzését is. Összességében elmondható, hogy ezek 
az ifjúságra fokuszáló uniós cselekvési programok – az 
ifjúságpolitikai prioritások erősödésének függvényében – 
egyre több forrást nyújtanak és egyre nagyobb résztvevői 
kört céloznak meg (1. táblázat). A  tagállamok a felsorolt 
források mellett egyéb uniós forrásokat – például Európai 
Szociális Alap vagy Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés 
– is felhasználnak a fiatalok munkaerő-piaci integrációjá-
nak elősegítése, valamint humán tőkéjének fejlesztése ér-
dekében.

A  már lezárult 2007–2013 közötti időszakra szóló cse-
lekvési program (Fiatalok lendületben/Youth in Action) a 
15–28 év (bizonyos esetekben 13–30 év) közötti fiatalokra 
fokuszált, s célul tűzte ki az aktív állampolgárság-tudat, a 
szolidaritás és a tolerancia ösztönzését. A program elsősor-
ban (az EU-n belüli és kívüli) mobilitást, a nem formális 
tanulást, a kultúrák közötti párbeszédet támogatta, vala-
mint ösztönözte a fiatalok bevonását is a döntéshozatalba.

A jelenleg futó Erasmus+ program (2014–2020) nem ki-
zárólag az ifjúságra koncentrál, hanem az oktatásra, a kép-
zésre és a sportra is, különösen építve a korábbi uniós és 
nemzeti tapasztalatokra, az oktatási és képzési rendszerek 
eddigi fejlesztéseire, valamint az ifjúsági munkát ösztönző 
kezdeményezésekre. A  széles társadalmi rétegek számára 
elérhető, komplex program a szektorközi együttműködése-
ket is lehetővé teszi, a fiatalok és szakemberek mobilitását 
célzó programokra helyezi a hangsúlyt.11 A  programban 
külön fejezetként jelenik meg az ifjúság, s fő cél a kulcskom-
petenciák fejlesztése, valamint a tagállamokban tapasztal-
ható nagy arányú munkanélküliség kezelése. A  program 
részét képezi egy diákhitelgarancia-eszköz is, amely a fia-
talok külföldi mesterképzését támogatja. A tervek szerint a 
program keretei között összesen négymillió fiatal és oktató 

11 A program költségvetésének 77,5%-át oktatási és képzési – például fel-
sőoktatási: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink vagy egész életen át 
tartó tanulás: Grundtvig, Erasmus, Leonardo, Comenius – programokra 
fordítják.

tanulási célú mobilitását támogatják 2020-ig. A  program 
költségvetése 14,7 milliárd euró, mely összeg 10 százalékát 
ifjúsági tevékenységekre különítették el. Az  elkülönített 
összegből négyszázezer fiatal ifjúsági cserékben való rész-
vételét, valamint százezer fő európai önkéntes szolgálatbeli 
tevékenységét tervezik megvalósítani. Az Erasmus+ prog-
ram ifjúsági része által támogatott projektekre terjed ki a 
Youthpass Program, melynek keretein belül a nem formális 
és informális tanulásról a nemzeti ügynökségek tanúsít-
ványt állítanak ki.

Külön említést érdemel a Tanács által 2013-ban elfoga-
dott Ifjúsági Garancia létrehozása, amely a fiatalok munka-
nélküliségének leküzdését célozza, és amelynek értelmében 
a 25 év alatti fiatalok a munkanélkülivé válást követő négy 
hónapon belül megfelelő színvonalú ajánlatot kapnak, ami 
lehet álláslehetőség, tanulószerződéses gyakorlati képzés, 
szakmai gyakorlat vagy továbbképzési lehetőség is.

Az uniós ifjúságpolitika jelenlegi prioritásait jól mutat-
ják a 2014–2020 közötti időszakra tervezett uniós stratégiai 
célkitűzések is. Az  Európa 2020, az intelligens, befogadó 
és fenntartható fejlődés uniós stratégiája több területen is 
középpontba állítja a fiatalokat, hiszen kiemelt céljai közt 
szerepel a korai iskolaelhagyók arányának csökkentése 
és a felsőfokú képzésben részt vevők számának növelése. 
Ugyancsak érintett az ifjúság további két kiemelt célkitű-
zésben is: a szegénység kockázatának csökkentésében és 
a foglalkoztatott népesség arányának növelésében. E stra-
tégia része a Mozgásban az ifjúság cselekvési program, 
amelynek célja a fiatalok oktatásának és foglalkoztatható-
ságának javítása. Szintén foglalkozik a fiatalokkal a straté-
gia részét képező Új készségek és munkahelyek menetrendje 
(EU, 2011a), valamint A szegénység és társadalmi kirekesz-
tettség elleni küzdelem európai platformja (EU, 2011b).

***

Az ifjúságügy, ifjúságpolitika az Európai Unión belül nem-
zeti hatáskörben lévő szakpolitikai terület, uniós szin-
ten rendes jogalkotási eljárás keretében hoznak döntést. 
Az  uniós ifjúságpolitikákban több olyan program is sze-
repel, amely egyre több forrást biztosítva és egyre nagyobb 
résztvevői kört megcélozva támogatja a fiatalok munkanél-
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küliségének csökkentését, foglalkoztathatóságának növelé-
sét, valamint Unión belüli, illetve kívüli mobilitásukat.

Az európai együttműködés három fő területen körvona-
lazódik: egyrészt a fiatalok aktív állampolgári szerepválla-
lásában, másrészt a fiatalok társadalmi és foglalkoztatási in-
tegrációjában (foglalkoztathatóság esélyeinek javítása, okta-
tási- és képzési szint javítása), harmadrészt pedig az ifjúsági 
dimenzió beépülésében más lényeges szakpolitikákba. Erre 
azért is szükség van, mert az ifjúságpolitika egyik fontos 
célkitűzése a humán tőke magas szintű alakítása, amely 
már kora gyermekkortól befektetéseket kíván. Ehhez hoz-
zátartozik a minőségi és befogadó oktatási rendszer, vala-
mint a gyermekek, fiatalok megfelelő egészségügyi ellátása 
is, de elengedhetetlenek a foglalkoztatás, a kultúra, a digitá-
lis média, a fenntartható fejlődés, a polgári szerepvállalás és 
a sport területén megvalósítható együttműködések is.
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A  közoktatásra a 90-es évek végéig nem irányult jelentős 
figyelem az Európai Unió részéről. A kezdeményezések jog-
alap hiányában csekély eredményűek maradtak, amihez az 
az általános megítélés is hozzájárult, hogy a közoktatás te-
rületén a nemzeti szintű irányítás kell, hogy meghatározó 
maradjon (Halász, 2012). Sor került ugyan olyan progra-
mokra, amelyek a közös európai projektek logikáját követ-
ve, egy-egy tartalmi területre fókuszálva (például nyelvok-
tatás, mobilitás, pedagógusképzés) elérték a közoktatást is 
(például a Comenius program), de alapvető változást jelentő 
beavatkozásra nem került sor. A 90-es évek második felére a 
gazdasági növekedés, a foglalkoztatás és a versenyképesség 
perspektívájában, valamint az információs társadalom és a 
tudásgazdaság igényeivel összefüggésben szükségessé vált 
az oktatás problémavilágának újragondolása is. Ennek az 
újratematizálásnak és a maastrichti szerződéssel létrejövő 
jogalapnak a következtében az iskolai oktatásra vonatkozó 
szakpolitika kikerült a közösségi térbe, előbb az élethosszig 
tartó tanulás (továbbiakban: LLL), később a korai iskolael-
hagyás (ESL) kérdésköréhez kapcsolódóan (Halász, 2012).

Az áttörést az élethosszig tartó tanulás előtérbe kerülé-
se és vele az európai kulcskompetenciák 2000-es évek ele-
ji megjelenése jelentette. A  kulcskompetenciák tagállami 
implementációja egyértelmű behatolást és radikális átala-
kulását jelentett az oktatási tartalmak korábban védett vi-
lágába. Az LLL megközelítés, amely kezdetben elsősorban a 
munkaerőpiachoz közel eső szektorokat igyekezett megszó-
lítani, fokozatosan elérte az oktatási rendszer alsóbb szint-
jeit is. A 90-es évek második felétől a hátrányos helyzet és az 
alacsony képzettség kérdései is fokozatosan bevonódtak az 
élethosszig tartó tanulás kérdéskörébe, és előtérbe kerültek 
a képzetlen, végzettség nélküli, lemorzsolódó és hátrányos 

helyzetű, migráns tanulók is, mivel a társadalmi kirekesz-
tés és a társadalom kettészakadásának veszélye szükségessé 
teszi az oktatási, képzési és kompenzációs intézkedések al-
kalmazását is. A korábbi, elsősorban képzettekre irányuló 
LLL politikával szemben az LLL egyenrangú elemévé vált a 
hátrányos helyzetűek kérdésének kezelése is (Loboda, 2013).

A korai iskolaelhagyás kérdésköre a 2000-es évek első év-
tizedében a lisszaboni munkaprogram egyik fő célkitűzése-
ként vált hangsúlyossá. Ez a stratégia a gazdasági növekedés 
mellett egyenjogú célként nevezte meg a fenntarthatóságot, 
egyaránt hangsúlyozva ezzel a foglalkoztatási és a szociális 
szempontokat (Loboda, 2013). A  lisszaboni stratégia az ok-
tatást és képzést az uniós politika megkerülhetetlen elemévé 
tette, a tudás és a kulcskompetenciák előtérbe helyezésével az 
oktatás foglalkoztatáshoz és ezen keresztül a gazdasági nö-
vekedéshez való hozzájárulását hangsúlyozta (Loboda, 2013; 
Rasmussen, 2009). A lemorzsolódás és az alacsony képzettség 
kérdése szintén az LLL politika részévé vált a korai iskolael-
hagyás elleni küzdelemmel együtt. Erre utal a korai iskolael-
hagyók fogalmának uniós meghatározása is. Az Unió azokat 
tekinti korai iskolaelhagyóknak, akik nem rendelkeznek az 
élethosszig tartó tanulás világában minimálisan szükséges-
nek tekintett ISCED 3 szintű felsőközépfokú iskolai vég-
zettséggel, azaz ISCED 1 vagy ISCED 2 szintű végzettséggel 
hagyták el az oktatási rendszert1 (EC, 2013).

1 Az ISCED az International Standard Classification of Education kife-
jezésből alkotott betűszó. Magyarországon az alsó tagozat az 1-es szint-
re van sorolva (alapfok), a felső tagozat a 2-es szintre (alsóközépfok), a 
szakiskolai és a középiskolai végzettség a 3-as szintre (felsőközépfok), az 
érettségi utáni szakképzés a 4-es szintre (posztszekunder szint), az akk-
reditált felsőfokú szakképzés az 5-ös szintre, a felsőoktatás első ciklusa a 
6-os, második ciklusa a 7-es, a doktori képzés pedig a 8-as szint.

Imre Anna
A korai iskolaelhagyás kérdésköre az Európai Unió 
szakpolitikájában

Imre Anna: A korai iskolaelhagyás kérdésköre az Európai Unió szakpolitikájában. In: Széll Krisztián (szerk.): Az Európai Unió az oktatásról – stratégiai 
irányok és értelmezések. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pp. 25–32.



Az Európai Unió az oktatásról – stratégiai irányok és értelmezések

26

A korai iskolaelhagyás,  
okok és következmények

Az  iskolai kudarcokkal összefüggésben többféle fogalom 
használható. Évtizedekkel ezelőtt az iskolai teljesítmény-
nyel, kudarcokkal kapcsolatban a lemorzsolódás volt a leg-
gyakrabban használt fogalom. A  lemorzsolódás fogalma 
azonban a problémának csak az egyik oldalát s inkább a 
folyamatot ragadja meg, a lemorzsolódás ugyanis szinte 
mindig egy hosszú, társadalmi gyökerű folyamat ered-
ménye. A  korai vagy végzettség nélküli iskolaelhagyás a 
lemorzsolódás fogalommal szemben a következményekre 
utal. Az alacsony képzettség, a hiányos végzettség együtt 
jár a munkaerőpiacról való kiszorulás veszélyével, ami je-
lentős kockázatot jelent mind az egyének, mind a társada-
lom számára. A munkaerőpiacról kiszorulók nagy tömege 
szegényebb, a szétesés irányába tartó társadalmat eredmé-
nyez, s a társadalom egészében csökkenti az életminőséget 
és a társadalmi kohéziót. Azok az országok, ahol a lakosság 
viszonylag nagyobb hányada alacsonyan képzett, kevésbé 
versenyképesek, gazdasági növekedésük trendszerűen ala-
csonyabb marad.

Az  Európai Unió egyik legfontosabb stratégiai célja a 
foglalkoztatottak arányának 82%-ra növelése és ezzel egy-
idejűleg a foglalkoztathatóság javítása. A foglalkoztatható-
ság javítása szoros összefüggést mutat az iskolai végzettség 
szintjével, a képesítésekkel, ezért is irányul az Európa 2020 
stratégia öt számszerű célkitűzéseinek egyike a korai isko-

laelhagyók, azaz az alacsony iskolai végzettségűek arányá-
nak visszaszorítására 10 százalék alá.2 A 2008-2009 körüli 
években megjelenő gazdasági válság is hozzájárult, hogy 
a lisszaboni program végére, 2010-re a 2000. évi 17%-ról 
csak 14%-ra sikerült az indikátort leszorítani. Az új, 2020-
ig tartó tervezési időszakban a munka és az új felzárkózá-
si stratégiai törekvések azokra a területekre irányulnak, 
ahol a legnagyobb hozzáadott érték realizálható vagy a 
leghatékonyabban csökkenthetőek a társadalmi költségek 
(Loboda, 2013). 

A lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás, az alacsony is-
kolai végzettség, az ifjúsági munkanélküliség problémája 
az ezredforduló óta a korábbinál is nagyobb hangsúllyal 
szerepel a nemzetközi elemzésekben, a nemzeti szintű és 
szupranacionális szakpolitikai anyagokban. Ennek elsőd-
leges oka, hogy a korábbinál nagyobb tétje van az alacsony 
iskolázottságnak. Az elmúlt évtizedekben a munkaerőpia-
con folyamatosan csökkent az alacsony iskolai végzettségű-
ek iránti munkaerő-piaci kereslet. Uniós szinten 2012-ben 
a korai iskolaelhagyónak minősülő fiatalok 40,1%-a mun-
kanélküli – hozzátéve, hogy héttizedük szeretne is dolgoz-

2 A korai iskolaelhagyási ráta azon 18–24 évesek arányát méri, akiknek 
nincs középfokú (ISCED 3 szintű, szakmunkás vagy érettségi típusú) 
végzettsége, és nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben. A mutatót 
az Eurostat által koordinált éves, nagymintás munkaerő-felvétel (LFS: 
Labour Force Survey) alapján számítják. Az Európai Unió megközelítése 
igen átfogó, az oktatási rendszer megfelelő végzettség nélküli elhagyásá-
nak minden formáját beleértik a meghatározásba.

1. ábra: A korai iskolaelhagyás aránya az Európai Unió átlagában és Magyarországon 2000 és 2015 között, %
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ni – szemben a 25 év alatti fiatal korosztály 22,8%-os uniós 
átlagával (EC, 2013). Általánosságban elmondható, hogy 
az iskolából legfeljebb általános iskolai végzettséggel kieső 
csoportok foglalkoztatási rátája mind az aktív korú lakos-
ság (15–64 évesek), mind a fiatalok (20–24 évesek) körében 
lényegesen alacsonyabb, mint a magasabb végzettséggel 
rendelkező hasonló korcsoportok esetében. A  2014. évi 
adatok szerint az Európai Unió egészében a 20–64 éves ala-
csony iskolai végzettségűek valamivel több mint a fele dol-
gozik (51,8%). Ezzel szemben Magyarországon nemzetközi 
összehasonlításban még mindig alacsonynak tekinthető a 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők fog-
lalkoztatottságának aránya, annak ellenére, hogy 2013-ról 
2014-re – elsősorban a közmunkaprogram eredményeként –  
lényegesen javult (38,1%-ról 44,3%-ra) ez a mutató.3

Az Európai Unió egészében – jelentős részben az okta-
táspolitikai erőfeszítéseknek köszönhetően – a korai isko-

3 Forrás: Eurostat database (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/
download.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdec430).

laelhagyók aránya 2000 óta folyamatos csökkenést mutat, 
aminek következtében az arány a 2000-es 17,6%-ról a 2015. 
évi előzetes adatok szerint 11,1%-ra mérséklődött.4 Ma-
gyarország esetében nem ilyen egyértelmű kép rajzolódik 
elénk: a 2010 és 2013 közötti romlás 1,1 százalékpontnyi, 
majd a 2014-es 0,5 százalékpontnyi javulás után (11,4%) 
2015-re újbóli romlás figyelhető meg (11,6%). Az uniós át-
lag folyamatos csökkenésének következtében a hazai ada-
tok elmaradnak az uniós átlagtól (1. ábra). 

A korai iskolaelhagyók arányában megfigyelhető válto-
zási tendenciák tekintetében is jelentős különbségek van-
nak az egyes tagországok között, van ahol a korai iskola-
elhagyók aránya erős csökkenést mutat, másutt lassabb a 
mérséklődés, s vannak olyan országok is, ahol emelkedés 
figyelhető meg. Az  Eurostat 2015. évi előzetes adatai azt 
mutatják, hogy 2015-re a 28 tagállam közül 19 ország mu-

4 Forrás: Eurostat database (http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?
tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc410&plugin=1).

2. ábra: A korai iskolaelhagyók aránya az Európai Unió országaiban, 2015 (%)
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Korai iskolaelhagyók aránya (2015)

Nemzeti célérték

Európa 2020 célérték

Forrás: Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/download.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdec430
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/download.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdec430
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc410&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc410&plugin=1
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tatója volt a 10%-os uniós célérték alatt a korai iskolaelha-
gyók arányának tekintetében (2. ábra).

Amennyiben a közelmúlt változásait és az uniós orszá-
gok jelenlegi helyzetét vesszük figyelembe, a korai iskolael-
hagyók 2015. évi arányát tekintve négy csoport különíthető 
el. Vannak országok, amelyek:

1. már elérték a célértéket, de további jelentős csökkenést 
mutatnak (például Hollandia, Ausztria, Németország, 
Franciaország);

2. még nem érték ugyan el a célértéket, de 2011 és 2014 
között jelentős javulást mutattak (például Portugália, 
Málta, Spanyolország, Olaszország, Egyesült Király-
ság);

3. bár lassú változást mutatnak, de eleve alacsony rátá-
juk következtében már elérték a célértéket (például 
Finnország, Lengyelország, Csehország, Luxemburg, 
Svédország);

4. még nem érték el a célértéket és nem mutatnak javulást 
sem (például Románia, Bulgária és Magyarország is).

Az utóbbi években a hátrányos helyzettel, az alulteljesí-
téssel, a korai iskolaelhagyással és az ezek mögött meghú-
zódó okokkal összefüggésben több nemzetközi elemzés is 
született (lásd például OECD, 2012; EP, 2011). Az elemzé-
sek arra mutatnak rá, hogy a korai iskolaelhagyók között 
jellemzően több fiút lehet találni, mint lányt, továbbá az 
átlagnál magasabb az etnikai kisebbségek, migránsok ará-
nya is, esetükben elsősorban a nyelvi problémák, az instabil 
életkörülmények, az előítéletek, diszkrimináció és szegre-
gáció járul hozzá az iskolaelhagyáshoz (EP, 2011; EC, 2013).

A fiatalok számos okból hagyhatják el az oktatási rend-
szert. Az iskolaelhagyóvá váló fiatalok többségükben nem 
érzik magukat jól az oktatásban, nem érzik, hogy közük 
lenne hozzá, odatartoznának valamiért. E mögött is szá-
mos ok húzódik meg, jellemzően társadalmi, kulturális 
különbségek, de gyakran gazdasági, földrajzi okok is sze-
repet játszanak. A  korai iskolaelhagyásra összességében 
jellemző, hogy leggyakrabban egy hosszú, kumulatív, az 
iskolától való elfordulást (disengagement) eredményező fo-
lyamat előzi meg. Az  iskolától való elfordulás kapcsán az 
elemzések jellemzően „elszívó” (pull) és „taszító” (push) 
tényezőket különböztetnek meg. Elszívó hatással lehet pél-

dául a munkaerőpiac, amennyiben széles kínálatot biztosít 
a képzetlen fiatalok számára. Számít a formális végzettsé-
gek értéke is, vagyis ahol – mint például Közép-Európá-
ban – nagyobb presztízse van a formális végzettségeknek, 
az nagyobb eséllyel tartja iskolában a tanulókat. Vannak 
ugyanakkor olyan, iskolarendszerrel összefüggő ténye-
zők is, melyek gyakran taszító hatást gyakorolnak, mint 
például az évismétlés, ami gyakran a korai iskolaelhagyás 
előzményévé válik. Hasonlóan taszító, negatív eredmény-
hez vezethet a szegregáció, a túl korai döntési kényszer, 
valamint a nem megalapozott döntéshozatal is. A diákok 
sérülékenyebb csoportjai körében a vizsgakényszer és a 
tesztekre helyezett hangsúly is fokozhatja az elidegenedést. 
Az egyes szintek közti jelentős eltérés, az átmenet nehéz-
ségei is veszélyforrást jelenthetnek a tanulók számára. 
A szakképzés a legtöbb országban olyan képzési program, 
ahol az átlagot jelentősen meghaladó arányban találhatóak 
korai iskolaelhagyók (EP, 2011). Strukturális problémákon 
túl mikroszinten, az egyes iskolák esetében is tetten érhető-
ek taszító hatással bíró tényezők: ilyen lehet például a rossz 
iskolai klíma és tanár-diák kapcsolat, a nem megfelelő 
módszerek és pedagógiai gyakorlat (EP, 2011; OECD, 2012; 
Rasmussen et al., 2009).

Az  elemzések összességében azt mutatják, hogy a ko-
rai iskolaelhagyás komplex, soktényezős jelenség, amely 
minden tanuló esetében egyedi mintázatot mutat. Ezért az 
eredményes oktatáspolitikai beavatkozásoknak is differen-
ciáltan, tágabb megközelítést érvényesítve és hosszabb idő-
távot figyelembe véve kell a problémához nyúlniuk (Imre, 
2014a, 2014b).

Az uniós szakpolitika céljai, megközelítése 
és implementációja

Az Európai Bizottság az elemzések készítésén túl a nyitott 
koordinációs módszer eszközeivel is igyekszik támogatni 
a korai iskolaelhagyás csökkentését és az uniós célérték el-
érését. Ilyen eszközként jelennek meg a közös célok és aján-
lások, a nemzeti akciótervek, valamint az implementáció 
nyomon követését (is) szolgáló közös indikátorok. Ennek a 
folyamatnak az egyik támogató eszköze a témához kapcso-



Imre Anna: A korai iskolaelhagyás kérdésköre…

29

lódó munkacsoportok létrehozása és a tagállami delegáltak 
részvételével való működtetése. A tagállamok számára lét-
rehozott tematikus munkacsoportok keretében a témával 
kapcsolatos tapasztalatok megosztására és feldolgozására, 
majd a tapasztalatok nyomán közös ajánlások megfogal-
mazására kerül sor. Az ajánlások segítségével a célok tagál-
lami szintű megvalósítása tagállami szintű feladat, a meg-
valósulás folyamatát az unió folyamatosan figyelemmel 
kíséri, monitorozza. 

A  fentiekhez hasonló módon alakult a helyzet a korai 
iskolaelhagyással foglalkozó munkacsoport esetében is. 
A  korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikák-
ról az Európai Unió Tanácsa 2011-ben tett közzé ajánlást,5 
amely felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy kezeljék 
stratégiai kérdésként a korai iskolaelhagyást, és mind a 
megelőzés (prevenció), mind a beavatkozás (intervenció) 
és a lemorzsolódók reintegrációja (kompenzáció) szem-
pontjából rendelkezzenek megfelelő szakpolitikai eszköz-
rendszerrel. A Tanács tehát arra ösztönözte a tagállamokat, 
hogy dolgozzanak ki stratégiát a korai iskolaelhagyás visz-
szaszorítására, amelyben – a tényeken alapuló beavatkozás 
elveinek megfelelően – kötelező elem a korai iskolaelha-
gyással és az intézkedések eredményességének nyomon kö-
vetésével kapcsolatos információs rendszer javítása. A stra-
tégiaalkotás folyamatát támogatandó az Európai Bizottság 
alapvető feladata, hogy megszervezze a tagállamok közötti 
tapasztalatcserét, tanulmányok, kutatások ösztönzésével 
gyarapítsa a korai iskolaelhagyás jelenségéről és okairól 
való tudást, és ösztönözze az egyes tagállamokban sike-
resnek bizonyult jó gyakorlatok elterjesztését. A  nyitott 
koordinációs módszeren és a munkacsoport működtetésén 
túl az Unió fejlesztési forrásokkal is támogatja a korai is-
kolaelhagyás csökkenését. Kiemelt figyelemmel kísérik to-
vábbá tagállami szinten a kérdéssel kapcsolatos folyamatok 
alakulását, s szükség esetén országspecifikus ajánlásokat 
fogalmaznak meg a szakpolitika számára. 

5 A Tanács ajánlása (2011. június 28.) a korai iskolaelhagyás csökkentését 
célzó szakpolitikákról. Az ajánlás melléklete tartalmazza a javasolt szak-
politikai keretrendszert is. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0701%2801%29&from=HU

A korai iskolaelhagyással foglalkozó 
szakpolitikai munkacsoportok és ajánlásaik

Az  Európai Bizottság tagállami szakértők bevonásával 
2011-ben hozta létre a korai iskolaelhagyással foglalkozó 
szakpolitikai munkacsoportot (Thematic Working Group 
on Early School Leaving). A bizottsági munkacsoport a té-
mát több szempontból is körüljárta6, és a munka végeztével 
egy átfogó zárójelentést készített, amely jelentés elsősorban 
a korai iskolaelhagyás elleni szakpolitika tagállami szintű 
formálódását igyekezett ajánlásokkal támogatni. A jelentés 
kiemeli az összehangolt kormányzati munka és kooperáció 
fontosságát az országos, területi és helyi szereplők koordi-
nációjában, a fenntartható finanszírozásban, a szektorközi 
együttműködések ösztönzésében, az érintettek bevonásá-
ban, a fejlesztési programok monitorozása és értékelése te-
rületén, valamint az adatgyűjtési és monitoringrendszerek 
működtetésében. Továbbá felhívja a figyelmet arra is, hogy 
megfelelő egyensúlyt kell találni a központi és helyi intéz-
kedések, illetve a megelőző, beavatkozó és kompenzáló esz-
közök között (EC, 2013). A munkacsoport ajánlása – építve 
a tanácsi ajánlásokra – hangsúlyozza, hogy a korai iskola-
elhagyás csökkentését segítő átfogó szakpolitika kialakítá-
sának az oktatási rendszer egészét kell érintenie, s differen-
ciált beavatkozási lehetőségeket és szakpolitikai elemeket 
kell tartalmaznia, figyelve mind a megelőzés (prevenció), 
mind a gyors beavatkozás (intervenció) és a kompenzáció 
lehetőségeire. A  korai iskolaelhagyás megelőzése szem-
pontjából hatékony oktatáspolitika hangsúlya a prevenci-
óra helyeződik (3. ábra).

A  korai iskolaelhagyók számának és arányának csök-
kentésére irányuló intézkedések tehát nemcsak a közvetle-
nül érintettekre irányulnak, hanem érintik a teljes oktatási 
és képzési rendszert is. Az oktatási rendszerek esetében is 
szükség lehet olyan alapvető változásokra, amelyek előse-
gítik, hogy az oktatási rendszerben tanulók kerüljenek a 
figyelem középpontjába, az iskolák olyan helyek legyenek, 
amelyek biztonságot és támogatást nyújtanak számukra, 

6 A  tematikus munkacsoport által készített jelentések elérhetőek a bi-
zottsági szakértői munkacsoportok honlapján: http://ec.europa.eu/
education/policy/strategic-framework/expert-groups_en.htm#schools

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0701%2801%29&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0701%2801%29&from=HU
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups_en.htm#schools
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups_en.htm#schools


Az Európai Unió az oktatásról – stratégiai irányok és értelmezések

30

a tanárok pedig kellő felkészültséggel és autonómiával bír-
janak ennek elősegítésére. A korai iskolaelhagyás komplex 
jelenség, a beavatkozási lehetőségek kialakításához nagyon 
fontos az érintettek, a célcsoport pontos ismerete, illetve a 
korai iskolaelhagyáshoz vezető okok és folyamatok ponto-
sabb és mélyebb megértése, melyek feltárásához adatokra, 
adatgyűjtésekre van szükség.

A hatékony és sikeres szakpolitika az oktatási rendsze-
ren belül minden oktatási szintet megcéloz, és olyan szek-
torközi megközelítés jellemzi, amely bevonja az érintette-
ket (iskolákat, szülőket, tanulókat, tanárokat, szakszerve-
zeteket, munkaadókat, szakértőket stb.) is a szakpolitika 
kialakításába, továbbá az ágazatközi együttműködések 
révén a kapcsolódó szakterületek (például ifjúságpolitika, 
szociálpolitika, egészségügy, foglalkoztatáspolitika) is se-
gíthetik a maguk eszközeivel a korai iskolaelhagyás meg-

előzését. Tagállami szinten a beavatkozások koherenciájá-
nak kialakításához és megőrzéséhez, valamint a források 
jobb kiaknázásához és a tapasztalatok cseréjéhez fontos a 
korai vagy végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia 
kidolgozása.7 A stratégia segítheti az országos, regionális és 
helyi szintek közötti szerepmegosztást és az átfogó stratégi-
án belüli koordinációt is.

7 A  hazai stratégia elkészült és elfogadásra került: A  végzettség nél-
küli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia (elérhető: http://www.
kormany.hu/download/5/fe/20000/V%C3%A9gzetts%C3%A9g%20
n%C3%A9lk%C3%BCli%20iskolaelhagy%C3%A1s%20.pdf). A  stra-
tégia – építve az uniós keretrendszerre – meghatározta a legfontosabb 
stratégiai célok csoportjait (egyéni szükségletek kielégítése, megtartó 
intézmények kialakítása, a rendszer alkalmassá tétele a fő cél elérésére), 
valamint a stratégia beavatkozási területeit és eszközeit. 

3. ábra: Az Európai Unió által javasolt átfogó szakpolitika legfontosabb elemei

KORMÁNYZÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS
Országos, regionális és helyi szintű szereplők közti együttműködés – országos koordináció – progresszív megközelítés – helyi és 
regionális adaptáció – szektorközi kooperáció – az érdekeltek bevonása – tanulási együttműködés – mentorálás és együttműködés

ADATGYŰJTÉS ÉS MONITORING
Adatgyűjtési rendszerek – az adatok érzékenysége – időszerűség és átláthatóság – az adatok felhasználása

PREVENCIÓ
–  jó minőségű kisgyermekkori nevelés 
–  releváns és motiváló tanterv
–  korai lemorzsolódás és évismétlések 

elkerülése
–  kisebbségek és migránsok integrációja
–  oktatási szintek közötti könnyű 

átmenetek (rugalmas oktatási 
útvonalak)

–  magas színvonalú szakképzés 
–  a (felső) középfokú oktatáshoz való 

szabad hozzáférés
–  fiatalok bevonása a döntéshozásba
–  tanárképzés 
–  erős tanácsadási rendszer

INTERVENCIÓ
–  hatékony és tényekre alapozott korai 

jelzőrendszer 
–  egyéni igényekre irányuló figyelem
–  iskolai szintű megközelítések
–  rendszerszerűen működő támogató 

rendszerek
–  tanórán és iskolán kívüli foglalkozások 
–  erős iskolavezetés
–  pedagógusok támogatása, szakmai 

fejlesztése
–  családok és szülők felkészítése
–  helyi közösségek bevonása

KOMPENZÁCIÓ
–  második esély: oktatáshoz való 

hozzáférés és relevancia 
–  elismerés 
–  elkötelezettség és kormányzás 
–  személyes és holisztikus megközelítés 
–  tantervi rugalmasság 
–  tanárok bevonása és támogatása 
–  a többségi („mainstream”) oktatáshoz 

való kapcsolódás

Forrás: EC 2013: p.12.

http://www.kormany.hu/download/5/fe/20000/V%C3%A9gzetts%C3%A9g n%C3%A9lk%C3%BCli iskolaelhagy%C3%A1s .pdf
http://www.kormany.hu/download/5/fe/20000/V%C3%A9gzetts%C3%A9g n%C3%A9lk%C3%BCli iskolaelhagy%C3%A1s .pdf
http://www.kormany.hu/download/5/fe/20000/V%C3%A9gzetts%C3%A9g n%C3%A9lk%C3%BCli iskolaelhagy%C3%A1s .pdf
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Az  Európai Bizottság tagállami döntéshozók és szak-
értők bevonásával a korai iskolaelhagyással foglalkozó 
szakpolitikai munkacsoport munkájának folytatásá-
ra 2014 januárjától újabb munkacsoportot hozott létre 
(Schools Policy), melynek mandátuma 2015 októberéig tar-
tott. Az új munkacsoport követte az előző munkacsoport 
ajánlásait, s elsősorban a prevenciós intézkedéseket hang-
súlyozta. A  munkacsoport a korábbi munkát a probléma 
mikroszintjére, az iskolákra és környezetükre fokuszáltan 
folytatta, a munka produktumaival (ajánlások, eszköztár) 
elsősorban az iskolák munkáját igyekeznek támogatni. 
Ugyanakkor a döntéshozókat is igyekeztek megszólítani 
egy szektorközi együttműködést is lehetővé tevő, támoga-
tó oktatáspolitika megvalósítása érdekében. Az  ajánlások 
az iskola szintjén is az átfogó, holisztikus megközelítést, 
valamint az intézményen belüli és kívüli többoldalú, több 
szakmát átfogó együttműködések kialakítását javasolják. 
Az ajánlások megfogalmazásával a Bizottság a korai isko-
laelhagyás szempontjából uralkodó és a veszélyeztetett ta-
nulók számára befogadó és támogató tanulási környezetet 
biztosító iskolák létrejöttét ösztönzi (EC, 2015).

A munkacsoport munkáját lezáró ajánlás az iskolák ko-
rai iskolaelhagyásban játszott döntő szerepe mellett hang-
súlyozza, hogy az iskolák egymaguk nem érhetnek el jelen-
tős eredményt, hiszen az iskolán kívüli tényezők is erősen 
befolyásolják az iskolai sikereket. Az iskoláknak ezért kör-
nyezetükkel és külső érdekelt felekkel együttműködve van 
több esélyük a céljuk elérésére. Az  iskolák számára olyan 
tanulóközpontú, inkluzív és holisztikus iskolai megköze-
lítés érvényesítését javasolják, amely képes a tanulók szá-
mára gondoskodó, együttműködő és támogató környezetet 
kialakítani, s ennek érdekében hatékonyan koordinálni az 
iskolai szereplők és környezetük erőforrásait. Az  átfogó 
iskolai megközelítés hangsúlyozásán túlmenően a doku-
mentum öt kiemelt területen, öt kiemelt célcsoport számá-
ra fogalmaz meg ajánlásokat (EC, 2015):

1. Iskolavezetés és kormányzás: a szükséges autonómia és 
rugalmasság biztosítása, az iskolavezetők támogatása, 
felkészítése, a megosztott vezetés, az átfogó iskolafej-
lesztés, a folyamatok követése és külső értékelése, az 
iskolák közti kapcsolattartás.

2. Tanulói támogatások: ösztönző tantervek és módsze-
rek, a tanulók jóllétére fordított figyelem, korai jelző-
rendszer, célzott támogatások, a tanulók részvétele az 
iskolai életben, pályatanácsadás, tanórán kívüli tevé-
kenységek.

3. Tanárok: fontos a korai iskolaelhagyáshoz vezető 
problémák megértése, a tanári kompetenciák erősí-
tése, a képzés során e téren megszerezhető gyakorlati 
tapasztalatok, a tanárok közötti együttműködés, az 
egymástól tanulás lehetősége, a tanári vezetés, a sok-
féleség felvállalása, a tanárok kiegészítő támogatása.

4. Szülők: az oktatásért való felelősség megosztása, a 
bizalom és az együttműködés kialakítása, részvételi 
lehetőségek az iskolai életben és döntéshozatalban, az 
információkhoz való hozzáférés lehetősége, a kom-
munikáció javítása, oktatási lehetőségek kialakítása a 
szülők számára.

5. Más külső szereplők, érdekelt felek: az érdekelt felek 
azonosítása, bevonása és támogatása, közös stratégia 
kialakításának lehetősége. 

A munkacsoport munkája nyomán az öt kiemelt terüle-
ten és az öt célcsoportra irányulóan konkrétabb, gyakorla-
tias javaslatcsomagok is készültek az egyes tagállamokban 
már bevált jó gyakorlatok felhasználásával, vagyis az egyes 
tagországokban működő, eredményesnek bizonyuló meg-
oldásokból válogatott eszköztár is rendelkezésre áll.

***

A  korai iskolaelhagyás kérdése valószínűleg még jó ideig 
nem kerül le az Európai Unió napirendjéről. Bár az eddigi 
erőfeszítéseknek köszönhetően az uniós szintű célkitűzé-
sek már 2015 végére igen közel kerültek a 2020-ra célérték-
ként kitűzött 10%-hoz, mégis kicsi az esély arra, hogy ezt 
valóban el is érjék. A következő években ugyanis inkább 
a célértéktől való távolodás valószínűsíthető a migrációs 
helyzetben bekövetkezett változások nyomán. A  korai is-
kolaelhagyás csökkentésére irányuló munka minden bi-
zonnyal folytatódik, s kétségkívül új szakaszba lép a követ-
kező években.
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Az  Európai Unió oktatáspolitikájában az ET 2020 és az 
Európa 2020 stratégiai célkitűzéseinek elérése kapcsán fel-
merül a kérdés, miként lehet rendszerszinten innovatívvá 
tenni a tanítást és a tanulást. Nem véletlen, hogy 2013 és 
2015 között külön uniós munkacsoport (ET 2020 Working 
Group on Digital and Online Learning – Digitális online ta-
nulás munkacsoport) foglalkozott a digitális és online köl-
csönös tanulás és tudásmegosztás ösztönzésével, valamint 
az egyes tagállamok bevált kezdeményezéseinek azonosí-
tásával.

A  tanulmány az európai közoktatás horizontját felraj-
zoló 2014-es jelentésre és a Digitális online tanulás mun-
kacsoport témáira, dokumentumaira és produktumaira 
alapozva mutatja be az innovatív tanítás és tanulás uniós 
szintű lehetőségeit és hazai vonatkozásait. Ennek kapcsán 
ismerteti a legfontosabb fejleményeket, feladatokat, célokat 
és irányvonalakat, különös tekintettel a nyitott és innova-
tív tanulási környezetekre, a kreatív osztályterem víziójá-
ra, valamint a nyitott oktatás – szabad hozzáférés kérdés-
körére, illetve röviden áttekinti az informatikai eszközök 
iskolafejlesztő célú használatának hazai helyzetképét is 
(eLEMÉR).

Milyen lesz, milyen legyen a közoktatás?

A rendszeresen megjelenő Horizont-jelentések1 eddig nem 
foglalkoztak az európai közoktatással. Az Európai Bizott-
ság és az amerikai nonprofit New Media Consortium 2014 
szeptemberében publikált közös Horizont-jelentése az első, 
amely a technológiai fejlődés iskolákra gyakorolt várha-

1 New Media Consortium Horizon Project: http://www.nmc.org/
horizon-project

tó hatásait elemzi a 2020-ig tartó időszakra vonatkozóan. 
A  jelentés 22 ország 50 szakértője – köztük Turcsányi-
Szabó Márta, az ELTE tanára – és számos nemzetközi szer-
vezet2 közreműködésével készült, továbbá kapcsolódik az 
Európai Bizottság 2013-as Megnyíló oktatás (Opening up 
Education) kezdeményezéséhez3. A  jelentés a trendeket, 
kihívásokat és technológiákat három csoportba sorolja – a 
folyamatokat és a technológiákat a várható időtáv, míg a 
kihívásokat azok mértéke, súlyossága szerint (Johnson et 
al., 2014).

A oktatástechnológia adaptációját 
felgyorsító trendek

A  technológiák adaptációját befolyásoló folyamatok kap-
csán a jelentés megkülönböztet gyors, középtávú és hosz-
szú távú trendeket (1. táblázat). A  jelentés kiemeli, hogy 
gyorsan meg kell oldani a különböző innovációk osztály-
termekbe juttatását, aminek már tapasztalható jelei is van-
nak, hiszen a népszerű közösségi média utat tört az osztály-
termekbe, és a tanári szerep (lassú) átértékelődésének is a 
tanúi lehetünk (Johnson et al., 2014).

2 Például: The Commission's Joint Research Centre, Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD), United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO).
3 A Megnyíló oktatás kezdeményezése a mindenki számára elérhető in-
novatív oktatás és tanulás elősegítését ösztönzi az új technológiák és a 
nyitott oktatási segédanyagok révén. (Erről lásd: A Bizottság közleménye 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociá-
lis Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Megnyíló oktatás: mindenki 
számára elérhető innovatív oktatás és tanulás az új technológiák és a nyi-
tott oktatási segédanyagok révén [SWD (2013) 341 final].)

Hunya Márta
Digitális és online tanulás

Hunya Márta: Digitális és online tanulás. In: Széll Krisztián (szerk.): Az Európai Unió az oktatásról – stratégiai irányok és értelmezések. Budapest: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pp. 33–40.
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A középtávú trendek közül a nyitott forrás nem csupán 
ingyenességet és szabad hozzáférést jelent, hanem a felhasz-
nálási jogok szabadságát is, vagyis a nyitott hozzáférésű 
anyagok másolhatók, szerkeszthetők és újra felhasználha-
tók. Az UNESCO 2012-es párizsi OER (Open Educational 
Resources) nyilatkozata4 kiemelkedő esemény a nyitott tan-
anyagok történetében. A nyilatkozatban arra kérik a világ 
kormányait, hogy az állami finanszírozásból fejlesztett 
tananyagokat szabad felhasználású licenc alatt publikálják. 
A Megnyíló oktatás kezdeményezés három alappillérének 
is egyike az ilyen tananyagok és a szabad hozzáférésű kur-
zusok (MOOC: Massive Open Online Course) létrehozásá-
nak ösztönzése.5

A  kevert (blended) tanulás is kopogtat már a közokta-
tás ajtaján, melynek különösen érdekes formája a fordí-
tott vagy tükrözött osztályterem (flipped classroom). Ez az 
oktatási forma a nyitott oktatási források kapcsán került 
újra a figyelem középpontjába, mint a személyre szabott 
és a méltányos oktatás megvalósításának legkézenfekvőbb 
eszköze. A  lényege az, hogy a tanulók előre megkapják a 
következő óra anyagát videó, prezentáció vagy ritkábban 
olvasnivaló formájában. Otthon megnézik, értelmezik, és 
az órán már csak a kérdések tisztázásával, az új ismerethez 
kapcsolódó feladatok megoldásával, az alkalmazással és 

4 World Open Educational Resources (OER) Congress UNESCO, Pa-
ris, June 20–22, 2012 Paris OER Declaration: http://www.unesco.org/
new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-
educational-resources/what-is-the-paris-oer-declaration/
5 Ebben Magyarország talán előrébb jár az európai átlagnál, mert nem 
jellemzők az olyan szabad hozzáférésű oktatási portálok, amilyen a Suli-
net (http://tudasbazis.sulinet.hu/hu) és újabban a Nemzeti Köznevelési 
Portál (https://portal.nkp.hu/).

a gyakorlással fogalkoznak. Így elkerülhető a tanári ma-
gyarázat és a vele járó passzív tanulói figyelem, s több idő 
jut a személyesebb, interaktívabb tanulásra. A módszer al-
kalmazása nem feltétlenül igényel online tanulási környe-
zetet, de igen gyakran ebben a formában folyik a munka.6 
Az egyik erre a módszerre átállt amerikai iskola beszámo-
lója szerint a módszer alkalmazásának hatására az eredmé-
nyesség és a fegyelem is két-háromszorosára nőtt (Strayer, 
2011). Ollé János szerint7 a tükrözött osztályterem nem egy 
vadonatúj tanulásszervezési módszer, csak az elemek Ru-
bik-kockaszerű átrendezése. A módszer alapelve az, hogy 
amit az órán kívül meg lehet csinálni, azzal nem kell az 
órán foglalkozni, alapvető célként pedig az interaktív tan-
órai tevékenységek mennyiségének növelése jelenik meg. 
A TanárBlog egy 2013-as cikke8 egy kutatás eredményeire 
(lásd Erdt–Fernandez–Rensing, 2015) hivatkozva rávilágít 
arra, hogy nem mindegy, mit milyen sorrendben tanulunk, 
az eredményesség a megtanulandó tartalom és a módszer 
összhangjától is függ. Valószínű azonban, hogy a videó 
közlésmódja is sokat számít.

Mivel a virtuális tanulási környezet használata, az online 
tanulás – különösen hazánkban – még egyáltalán nem te-
kinthető elterjedtnek, csak hosszabb távon várható, hogy a 
tanulás folyamatának elemzéséből származó adatokra épü-

6 Az oktatási formával kapcsolatosan bővebben tájékozódhat a Flipped 
Class Video Repository oldalán: http://flippedclass.com/multimedia/
flipped-class-video-repository
7 Ollé János erről szóló webináriumi előadását lásd: https://www.
youtube.com/watch?v=vpQBqo0JiAQ
8 A cikk elérhető: http://tanarblog.hu/vezercikk/3656-a-visszaforditott-
osztalyterem

1. táblázat: A oktatástechnológia adaptációját felgyorsító trendek

Jelen van
(gyors trendek, 1–2 év)

Kopogtat
(középtávú trendek, 3–5 év)

Idő kell hozzá
(hosszú távú trendek, legalább 5 év)

•  A közösségi média szerepének 
növekedése

•  A tanári szerep átértékelődése

•  A nyitott források (tananyagok) 
felértékelődése

•  A kevert (blended1) tanulás integrálása

•  Az online tanulás elterjedése
•  Az adatokra alapozott tanulás és 

értékelés elterjedése

Forrás: Johnson et al. (2014)

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-is-the-paris-oer-declaration/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-is-the-paris-oer-declaration/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-is-the-paris-oer-declaration/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu
https://portal.nkp.hu/
http://flippedclass.com/multimedia/flipped-class-video-repository
http://flippedclass.com/multimedia/flipped-class-video-repository
https://www.youtube.com/watch?v=vpQBqo0JiAQ
https://www.youtube.com/watch?v=vpQBqo0JiAQ
http://tanarblog.hu/vezercikk/3656-a-visszaforditott-osztalyterem
http://tanarblog.hu/vezercikk/3656-a-visszaforditott-osztalyterem
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lő tanulási utak valósuljanak meg, ám a szakértők szerint 
2020-ra már elterjedt lesz ez a megoldás is (Johnson et al., 
2014). Hazánkban az eLEMÉRÉS öt évet átfogó tapasztala-
tai szerint az online tanulási környezet alkalmazása a meg-
közelítőleg 100 indikátor között mindig az utolsó helyen 
áll (Hunya, 2015). Az OECD is felhívja a figyelmet, hogy 
az adatokra alapozott tanulás és értékelés terjedése meg-
követeli, hogy a pedagógusok is kísérletezzenek az értéke-
lés és az adatgyűjtés új módjaival, s erre a pedagógusokat 
a tanárképzésben is fel kell készíteni. Az  összehasonlító 
elemzések és az azokon alapuló policy javaslatok rámutat-
nak arra, miként lehet a mérés-értékelést úgy alkalmazni, 
hogy fokozza az oktatás minőségét, méltányosságát és ha-
tékonyságát az egyes országok, oktatási rendszerek szintjén 
(OECD, 2013). Az  adatokra alapozott tanulás és értékelés 
a technológia terjedésének függvénye, s egyben az oly so-
kat hangoztatott személyre szabott oktatás kialakulásának 
nélkülözhetetlen feltétele is. Ezen a területen hazánkban a 
Szegedi Tudományegyetem neveléstudományi kutatócso-
portja jár élen. Már tíz éve foglalkoznak a számítógépes 
mérés-értékelés és egyéni fejlesztés lehetőségeinek kuta-
tásával és gyakorlati alkalmazásával a 4–12 éves gyerekek 
körében, s napjainkra több mint 800 partneriskolájuk előtt 
nyitott az eDia platform9, amely ezt a lehetőséget egyre 
magasabb szinten teremti meg.

9 eDia portál: http://edia.hu

Kihívások, megoldandó problémák 
az oktatástechnológia alkalmazásában

Az oktatási technológiák elterjedését különböző tényezők, 
jelenségek befolyásolják. A kihívások egy része megoldha-
tó, de vannak nehezen és nagyon nehezen teljesíthető fel-
adatok is (2. táblázat). 

A közoktatás modernizációs folyamatában a tanulók di-
gitális kompetenciáinak alacsony szintje mellett az is egyre 
megoldhatóbbnak látszó probléma, hogy nem minden ta-
nárképző intézmény készít fel az informatikai eszközök és 
technológiák hatékony alkalmazására, az IKT integrálása a 
tanárképzésbe, valamint a tanulók digitális kompetenciái-
nak fejlesztése ma már a megoldható problémák között sze-
repel (Johnson et al., 2014). Hazai tapasztalatok szerint még 
sok a tennivaló: esetleges, hogy a tanárképzés felkészít-e a 
digitális technológia pedagógiai célú alkalmazására, a pá-
lyán lévők jelentős része pedig nem érzi magát felkészült-
nek (Hunya, 2015). 2015-ben nagy számban jelentek meg a 
kevert (blended) formájú, azaz részben távoktatásos tanár-
továbbképzések. A képzők felkészítése és a próbaképzések 
során egyszerre volt tapasztalható a járatlanság és az ide-
genkedés, valamint annak elismerése, hogy szükség van a 
felzárkózásra. Attól azonban, aki nem tud megszerkeszteni 
egy tetszetős feladatlapot, nehezen várható el a kreatív IKT-
használat és a tanulók digitális kompetenciáinak fejleszté-
se. Az eLEMÉR évek óta stagnálást, sőt csökkenő értéket 
mutat azzal kapcsolatban, hogy a pedagógusok ismernek-e 
olyan digitális tanulásszervezési megoldásokat, mint ami-
lyen például a csoportos számítógépes feladatmegoldás, a 
feleltetőrendszer vagy a közös online produktum készítése. 
Azt egyre inkább elfogadják, hogy a tanulók digitális kom-

2. táblázat: Kihívások az oktatástechnológia alkalmazásában

Megoldható kihívások Nehéz (problémás) kihívások Nagyon nagy („gázos”) kihívások

•  Az IKT integrálása a tanárképzésbe
•  A tanulók digitális kompetenciáinak 

alacsony szintje

•  Autentikus tanulás
•  A formális, nonformális és az 

informális tanulás vegyes alkalmazása 
és elismerése

•  Komplex gondolkodás és 
kommunikáció

•  A tanulók a tanulás/tananyag társ-
tervezői

Forrás: Johnson et al. (2014)

http://edia.hu/
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petenciáinak fejlesztése nem csak az informatikatanár fel-
adata (lenne), mégsem általános, hogy legalább olyan házi 
feladatokat adnának, amelyekhez számítógép-használat 
szükséges (Hunya, 2015).

A  Horizont-jelentés szerint rövid távon jelentősebb ki-
hívás az autentikus, valós problémákon alapuló tanulási 
helyzetek megteremtése, az iskolán kívüli helyszíneken 
szervezett vagy önálló tanulás eredményének elismerése, 
beszámítása (Johnson et al., 2014). Az  autentikus tanulás 
velünk született, természetes tanulási képesség, de en-
nek szervezett keretek közé emelése nem könnyű feladat. 
Az  autentikus tanulás megvalósult példája az, amikor a 
tanulók rendszeresen saját mérési adatokat szolgáltatnak 
valamilyen adatbázisba, például a vizek állapotáról vagy az 
időjárásról. Autentikus tanulási lehetőséget adnak a tanu-
lószövetkezetek, valamint a szakember segítségével, iskolai 
közösségben létrehozott képzeletbeli online vállalkozá-
sok10 is. Sok ország jelentős lépéseket tett a nonformális és 
informális tanulás elismerésére, de ez főként a szakképzést 
érintette, a köz- és felsőoktatás területén még csak próbál-
koznak ezzel. Számos szakértő véli úgy, hogy ezek a tanu-
lási formák olyan dinamikus tanulási környezetet teremte-
nek, amely kihasználja a kísérletezésben, a kíváncsiságban, 
a kreativitásban rejlő potenciált, s ami a legfontosabb, fel-
kelti az igényt az egész életen át tartó tanulásra.11 

A legnehezebb, kvázi „gázos” feladat a komplex gondol-
kodás fejlesztése, valamint az, hogy a tanulók részt vegye-
nek a tanulási folyamat tervezésében (Johnson et al., 2014). 
Kutatások igazolják, hogy motiválja a tanulókat, azaz job-
ban bevonódnak a tanulásba, ha eszközöket kapnak saját 
tanulási környezetük megteremtéséhez, és ha felelősséggel 
is tartoznak saját tanulásukért. 

10 Ezek főként Amerikában terjedtek el, de hazánkban is van erre példa, 
a MICE Program (http://www.miceprogram.hu), amelynek sikerei után 
néhány középiskolában bevezették az Etikus vállalkozói ismeretek elne-
vezésű tantárgyat.
11 A múzeumpedagógia és az erdei iskola jó példái elterjedtek már a hazai 
gyakorlatban is.

Amennyiben a források rendelkezésre állnak az inter-
neten, a tanári szerep átalakulhat egyfajta mentori, ta-
nácsadói szereppé. Az igazi kihívást az jelenti, miként ter-
vezheti meg együtt ezt a tanulási folyamatot a tanár és a 
tanuló. Sokan áthidalhatatlan akadálynak tartják, hogy a 
fiatalabbak még nem képesek az egyéni és a tantervi célokat 
egységben látni. A független elhatározásból való önálló ta-
nulás (self-determined learning) az önirányító tanulásnál is 
modernebb, kutatásban használt kategória. Ennek gyakor-
lati terjedését népszerűsíti az Európai Demokratikus Ok-
tatási Közösség (EUDEC: European Democratic Education 
Community)12, ahol hisznek abban, hogy a tanulók képesek 
az önállóbb tanulásra projektek keretében az internet, az 
egyéni kutatás, a játékok segítségével. Ez azt is jelenti, hogy 
szabad választást engednek abban, miként töltik az idejü-
ket az iskolában, és hogyan elégítik ki a kíváncsiságukat. 
A  tömeges megvalósítás azonban egyelőre elég távolinak 
tűnik, kevés példát találunk erre, s azt is inkább kutatási 
projektekben, főként a felsőoktatásban. 

Jelentős fejlesztések az oktatástechnológia 
világában

A  szakértők szerint a felhőalapú megoldások és a tablet 
használata a jelentés írásakor egy éven belül, vagyis már 
2015-ben az európai iskolák széles körében elterjed. A szá-
mítógépes játékos tanulás meg a valóságos és a virtuális 
környezet kombinálása 2-3 év alatt válik a tanítás szerves 
részévé. Négy-öt évre teszik azt az időt, ami a személyre 
szabott tanulás elterjedéséhez és ahhoz szükséges, hogy a 
tanulók virtuális laboratóriumok segítségével ismerkedje-
nek a természettudományos tantárgyakkal (3. táblázat).

12 Az EUDEC honlapja: http://www.eudec.org/index.html. A magyar tag-
szervezet, az EUDEC Magyarország Demokratikus Nevelésért és Tanulá-
sért Közhasznú Egyesület elérhető: http://www.demokratikusneveles.hu

http://www.miceprogram.hu
http://www.eudec.org/index.html
http://www.demokratikusneveles.hu
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3. táblázat: Oktatástechnológiai jelen és közeljövő

Jelen van 
(kevesebb, mint 1 év)

Kopogtat 
(2–3 év)

Idő kell hozzá 
(4–5 év)

•  Felhőalapú 
technológiák

• Tablet

•  Játékos tanulás 
(gamification)

•  Tanulás mobil 
eszközökön

•  Személyre szabott 
tanulás

•  Virtuális és távoli 
laboratóriumok

Forrás: Johnson et al. (2014)

1. ábra: Az infrastruktúra alakulása négyfokú skálán  
(1 = egyáltalán nem valósul meg, 4 = teljes mértékben megvalósul) 
az eLEMÉRÉS szerint
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Forrás: eLEMÉRÉS 2015

Az  eLEMÉRÉS-ben egyetlen dimenzió mutat folyama-
tos romlást, ez pedig az infrastruktúra. Ha nem gyorsul a 
fejlesztés vagy nem kap szabad utat a „hozd a saját eszközö-
det” (BYOD: Bring your own device) trendje, akkor 2020-ra 
nálunk ezeken a területeken nem lesz áttörés13.

13 A mérés értékskálája egytől négyig terjed, az egyes azt jelzi, hogy az 
adott indikátor egyáltalán nem valósul meg, a négyes pedig azt, hogy 
teljes mértékben megvalósul. Egy-egy mérési területet 20–25 indikátor 
jellemez.

Kreatív és innovatív tanulási környezetek

A  Digitális és online tanulás munkacsoport és elődje a 
mandátuma alatt két igazán izgalmas témát is feldolgo-
zott, az egyik a kreatív osztályterem, a másik pedig a di-
gitálisan kompetens oktatási szervezetek (DigCompOrg: 
Digitally-Competent Educational Organisations). A  szak-
mai munka alapján született két dokumentum (Bocconi–
Kampylis–Punie, 2012 – magyar nyelvű recenzió: Hunya, 
2014; Kampylis–Punie–Devine, 2015)14 iránymutató jellegű, 
a tagországok szabadon használhatják azokat az oktatáspo-
litikai folyamatok alakításakor. Ezek a munkák olyan vi-
szonyítási alapként szolgálhatnak, mint a nyelvoktatásban 
a Közös európai referenciakeret. 

Kreatív osztályterem

A  kreatív osztályterem olyan innovatív tanulási környe-
zet, amelyben az informatikai eszközök adta lehetőségeket 
maximálisan kihasználják a tanulás innovatív átalakítása 
érdekében a formális, a nem formális és az informális ta-
nulás során egyaránt. Ugyanakkor a modern technika csak 
eszköz a kreatív tanuláshoz. A koncepció középpontjában 
az az innovatív tanítási gyakorlat áll, amely során a peda-
gógusok informatikai eszközöket használnak arra, hogy a 
diákok újfajta, fejlettebb, nyitott végű, kooperatív és értel-
mes tevékenységek révén tanuljanak. Tehát nem informati-
kával támogatott tanári magyarázatról (lásd a frontális ta-
nítást) vagy egyszerű feladatmegoldásról van szó, a kreatív 
osztályterem nem a hagyományos pedagógia informatikai 
eszközökkel felfrissített változata, ami nálunk lassacskán 
kezd elterjedni.

A  koncepció nyolc, egymással bonyolult kapcsolatban 
álló dimenzióból és ezen belül 28 referenciaparaméterből, 
„téglából” áll, melynek elemei képet adnak arról, hogy

14 A  szakmai témákat feldolgozó mindkét dokumentum a munka cso-
port(ok) és a JRC–IPTS (Joint Research Centre Institute for Prospective 
Techonological Studies) kutatóintézet közös munkájának eredménye. 
(A JRC–IPTS az Európai Bizottság egyik belső tudományos kutatóinté-
zete, amely öt kutatási egységből áll, melyek közül az egyik az informáci-
ós társadalommal foglalkozik.)
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4. táblázat: A kreatív osztályterem dimenziói15

Dimenziók Leírás Építőkövek

Tartalom és 
tanterv

A tantervnek nyitottnak, rugalmasnak kell lennie, valóságos élethelyzetek-
hez kell kapcsolódnia, és kutatási eredményeken kell alapulnia. A tantervet 
gyakran kell frissíteni ahhoz, hogy a kísérletezésre és a kreativitás fejleszté-
sére elég idő legyen, hogy a tanulók fejleszthessék 21. századi kompetenciái-
kat, például a problémamegoldást, a kutatást és a kommunikációt.

•  Érzelmi intelligencia
•  Kereszttantervi és tantárgyak 

feletti tartalmak
•  Értelmes tevékenységek és nyitott 

források
Értékelés A  tudáselsajátítás hagyományos ellenőrzésétől elmozdulva új, IKT-val 

támogatott ellenőrzési és értékelési módokat kell bevezetni. Az értékelés-
nek meg kell haladnia a standardizált tesztek szintjét. Olyan integrált, 
autentikus és holisztikus értékelési formákat kell kifejleszteni, amelyek 
valóságos élethelyzeteket szimulálnak.

•  Informális és nonformális tanulás 
elismerése

•  Érdekes, motiváló értékelési 
módok

•  Formatív (fejlesztő) értékelés
A tanulás 
gyakorlata

A tanulási tapasztalatra fokuszál és arra, hogy a tanulók miként vesznek 
részt a tanulásban. Rugalmasnak, játékosnak és élvezetesnek kell lennie, 
ki kell elégítenie a tanulók egyéni tanulási szükségleteit és elvárásait, és rá 
kell vezetnie a őket az önszabályozó tanulásra.

•  Felfedeztető tanulás
•  Alkotó (produktív) tanulás
•  Játékos tanulás
•  Önirányítás, személyre szabott 

és kooperatív tanulás
A tanítás 
gyakorlata

A tanár mentorszerepben vesz részt a folyamatban, a tanulás facilitátora 
vagy karmestere. A  tanár a kreativitás és az innováció szerepmodellje 
olyan pedagógiai szakértelemmel felvértezve, amelyet megfelelő képzési 
lehetőségek keretében, valamint szakmai hálózatok tagjaként szerez.

•  Többszörös intelligencia 
(gondolkodás)

•  Egyéni erősségek
•  „Soft” képességek, a sokféle 

tanulási stílus
Szervezés és 
szervezet

A szervezetnek, a tanulás szervezésének úgy kell működnie, hogy abban 
mindenki „tulajdonosként” vegyen részt. Mindezt úgy, hogy a tanulás 
egyre jobban megfeleljen a helyi körülményeknek és szükségleteknek. 
Olyan monitoringeljárást kell alkalmazni, amely értékeli az előrehaladást, 
és folyamatosan segíti a szervezet gyakorlatának szükséges módosítását.

•  Minőség monitorozása
•  Innovatív órarend
•  Szolgáltatások megreformálása

Vezetés és értékek A vezetésnek nyitottnak és részvételen alapulónak kell lennie. Meghatározó 
szerepet kell játszania az innováció irányításában, és olyan értékeket kell 
megvalósítania a gyakorlatban, mint például az inklúzió és a méltányosság.

•  Vállalkozói kompetencia
•  Szociális inklúzió és méltányosság
•  Innovációmenedzsment

„Bekapcsoltság”15 Az innovatív tanulási környezetben fontos szerepet játszanak azok a szo-
ciális és érzelmi tényezők, amelyek hatással vannak a bevonódásra és a 
motivációra. E környezetnek bátorítania kell a tanárokat és a tanulókat is 
arra, hogy új gondolatokkal, témákkal ismerkedjenek meg, kapcsolatokat 
építsenek, ezáltal nyitottá tegyék a tanulást és kiszélesítsék a tapasztala-
tok körét.

•  Tanulási események
•  Társas hálózatok
•  Kapcsolattartás a való világgal

Infrastruktúra Az innovatív pedagógiai gyakorlat olyan dinamikus technológiai és fizikai 
környezetet igényel, amely kitágítja a tanulás terét, alkalmas a tanulás tá-
mogatására, a kommunikációra és a tanulás eredményének megosztására 
is. Az összes szükséges technológiát fennakadás nélkül kell biztosítania.

•  IKT-infrastruktúra
•  Fizikai környezet 

15 A bekapcsoltság itt azt jelenti, hogy a tanulás szereplői olyan hálózatos térben élnek, amelyben számos inspiráló tényező (például érdekes probléma, sze-
mély) is lehet. Más kontextusban a kifejezés azt is jelenti, hogy az iskola többféle korszerű módon és eszközzel kapcsolódik informatikailag a külvilághoz.
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a rendszer szintjén milyen hozzáállás szükséges a fenntart-
ható és növekvő implementációhoz. Az  innováció tehát 
nyolc dimenzió mentén halad, melyek közül mindegyik 
egyformán fontos, így aztán az innovatív tanulási környe-
zet létrehozását innovatív politikának kell inspirálnia és 
támogatnia, hogy a nyolc dimenzió és annak minden ele-
me progresszíven épüljön be a gyakorlatba a teljes oktatási 
rendszer szintjén (4. táblázat).

Digitálisan kompetens intézmények – 
DigiCompOrg

A digitális technológiát izgalmasan és ígéretesen alkalmaz-
zák az oktatás minden szintjén. Ahhoz, hogy a fejlődés fo-
lyamatos, kiterjedt és fenntartható legyen, az intézmények-
nek felül kell vizsgálniuk, hogy mennyire használják ki és 
hogyan tudnák még jobban bővíteni innovációs képességü-
ket, és miként élhetnének még inkább az informatikai esz-
közök alkalmazásában rejlő lehetőségekkel. A DigiCompOrg 
keretrendszer a digitális korszakbeli hatékony tanulás támo-
gatására való, amely a tanulók (és általában az állampolgá-
rok) digitális kompetenciáinak mérésére szolgáló, már elké-
szült DigiComp16 és a pedagógusok számára fejlesztés alatt 
álló DigiComp Teachers17 eszközzel alkot egységet. A keret-
rendszer képes átláthatóvá és összehasonlíthatóvá tenni a 
különböző nemzeti és nemzetközi kezdeményezéseket, az 
egymástól tanulás eszközévé válhat, továbbá könnyítheti a 
töredezettség megszüntetését és az egyenletesebb fejlődést, 
fejlesztést. Elsődleges célja, hogy az egyes intézmények önér-
tékelési eszköze legyen, és motiválja önreflexiójukat az IKT 
egyre tudatosabb alkalmazása és a pedagógiai módszereik 
alakítása során. Ugyanakkor a helyi, regionális és országos 
szinten dolgozó oktatáspolitikusok munkáját is segítheti az 
információs és kommunikációs technológia alkalmazását 
ösztönző programok, projektek, intézkedések tervezésében, 
megvalósításában és értékelésében.

16 Digital Competence Framework for Citizens: https://ec.europa.eu/jrc/
en/digcomp/digital-competence-framework
17 A pedagógusok számára fejlesztett eszköznek még nincs végleges el-
nevezése.

2. ábra: A szervezet fejlettségének dimenziói

A tanítás
és a tanulás
gyakorlata

Együtt-
működés,

hálózatosodás

Szektor-
speci�kus
jellemzők

Az értékelés
gyakorlata

Szakmai
fejlődés

Vezetési
gyakorlat

Tanterv
és tartalomInfrastruktúra

Az  európai országokban számos értékelési eszköz van 
használatban az oktatási intézmények innovativitásának, el-
sősorban a technológia innovatív alkalmazásának mérésére 
és értékelésére. Az  európai keretrendszer fejlesztése során 
tizenegyet vizsgáltak meg és vettek figyelembe, közöttük is 
igen rangos helyet tölt be a magyar fejlesztésű eLEMÉR.

A  keretrendszer hét megnevezett, valamint egy nyolca-
dik üres, úgynevezett szektorspecifikus dimenzióból áll. Ez 
utóbbinak az adott alkalmazási terület jellegzetességeinek 
megfelelően a felhasználók adhatnak nevet, és ők tölthetik 
fel indikátorokkal. Ez teszi lehetővé az összehasonlítható-
ság melletti rugalmasságot. A hét dimenzióhoz összesen 15 
indikátor, az indikátorokhoz összesen 74, a mérési területek 
fejlettségét jellemző mutató tartozik, melyek egymással szo-
ros összefüggésben és bizonyos mértékű átfedésben vannak 
(2. ábra).

***

Az  uniós szintű gondolkozásban és stratégiai dokumen-
tumokban egyre nagyobb hangsúlyt kap az innovatívabb 
oktatás és szakképzés szükségessége, a digitális és online 
tanulási környezetek alkalmazásának általánossá tétele. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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E tekintetben a formális, intézményi keretek között zajló 
tanulásban, különösen a közoktatásban nagy a lemaradás. 
Az Európai Bizottság állásfoglalása szerint a már kifejlesz-
tett módszereket, meglévő innovációkat el kell terjeszteni, 
tanulnunk kell egymástól, világosan kell megfogalmazni a 
víziót, a célokat és az elvárt eredményeket, vagyis szüksé-
gessé vált az innovatív tanulási környezetek alkalmazásá-
hoz szükséges rendszerszintű feltételek meghatározása és a 
tapasztalatok megosztása.
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Annak ellenére, hogy az Európai Unióban az oktatás alap-
vetően nemzeti hatáskör, akár a gazdasági, akár a tár-
sadalmi célkitűzések miatt rendre megfogalmazódnak 
oktatással kapcsolatos uniós szintű célkitűzések is. Mind 
a 2010-re (például az esélyegyenlőség vagy a „tudásalapú 
társadalom készségeinek fejlesztése1), mind az ezt követő, 
2020-ra kitűzött célok (például a korai iskolaelhagyók ará-
nyának csökkentése vagy a diplomások arányának növelé-
se2) között találunk ilyeneket, vagy megemlíthetjük azt a 
bizottsági közleményt is, amely szintén az esélyegyenlőség 
és a hatékonyság közötti összefüggésekre s ennek kapcsán 
az oktatási ráfordítások nagyságának fontosságára és ha-
tékony felhasználására hívja fel a tagállamok figyelmét3. 
A  célok megvalósításába, a célhoz vezető út megválasz-
tásába, így a finanszírozásba sem szól bele közvetlenül az 
Unió, azt minden tagállamnak magának kell kialakítania, 
hozzátéve, hogy az oktatáspolitikai célértékek és az azokra 
épülő uniós támogatáspolitika közvetve igen erősen hat a 
nemzeti szintű oktatáspolitikákra. Vagyis az Unió a kö-
zösen megfogalmazott célokra és a célok nemzeti keretek 
közötti megvalósítására s az ehhez szükséges feltételek, 
finanszírozási alapok megteremtésére helyezi a hangsúlyt. 
A nemzeti hatáskör tehát nem jelenti azt, hogy az oktatás 

1 Az Oktatási Tanács jelentése az Európai Tanács felé: Az oktatási és kép-
zési rendszerek jövőbeni konkrét célkitűzései. Brüsszel: Az Európai Unió 
Tanácsa, 2001. február 14.
2 A  Bizottság közleménye: EURÓPA  2020. Az  intelligens, fenn-
tartható és inkluzív növekedés stratégiája. Brüsszel, 2010. 3. 3. 
COM(2010) 2020 végleges. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/
TXT/?uri=celex:52010DC2020
3 Communication from the Commission to the Council and to the Eu-
ropean Parliament of 8 September 2006 on Efficiency and equity in Eu-
ropean education and training systems. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11095&from=EN 

finanszírozása, az oktatás beruházásként való értelmezése 
ne foglalkoztatná az uniós szakértőket. A 2014-ben e célra 
létrehozott indikátor-szakértői csoport (Indicator Expert 
Group: IEG) egyéves munkája után készült ajánlásában is 
foglalkozik ezzel, többek között javasolva az adatok köré-
nek bővítését, összehasonlíthatóságuk javítását s – nem 
mellesleg – az eddiginél gyorsabb adatszolgáltatást (SGIB, 
2015). A kutatói, kutatási együttműködést és az ezzel kap-
csolatos információcserét segíti elő az Európai Bizottság 
oktatás-gazdaságtani kérdésekkel foglalkozó szakértői 
hálózata (The European Expert Network on Economics of 
Education – EENEE), amely részben a Bizottság munká-
ját igyekszik segíteni, részben pedig a szakmai ismeretek 
disszeminálását vállalta magára4.  

A ráfordítások hasznosulásának kérdésköre tehát az Eu-
rópai Uniót is foglalkoztatja: egy 2015-ös kiadvány – bár 
az oktatási költségek több országban is megfigyelhető lefa-
ragását bírálja – megemlíti, hogy egyes államokban a for-
rások hatékonyabb felhasználásával próbálkoznak. Ennek 
mérésére az Unió szakértői csoportot állított fel, jelezve a 
kérdéskör fontosságát (European Union, 2015). Egy korábbi 
tanulmányban magunk is utaltunk rá, hogy a ráfordítások 
és a PISA-mérések alapján mért eredményesség között van, 
de nagyon laza a kapcsolat, ami az oktatási ráfordítások el-
térő hasznosulására utal5 (Györgyi, 2014).

Tanulmányunk középpontjába az oktatás finanszírozá-
sát helyeztük, s abból a korábban már említett uniós cél-
kitűzésből indultunk ki, hogy ha nincs is s a közeljövőben 
nem is várható ezen a téren egységesedés, érdemes egy-

4 http://www.eenee.de/eeneeHome/EENEE/Mandate.html 
5 Az  így mért eredményesség nyilván csak egyféle megközelítés, de a 
nemzetközi összehasonlításra is alkalmas ilyen jellegű indikátorok kor-
látozottan állnak rendelkezésünkre.

Györgyi Zoltán
Az oktatás finanszírozása az Európai Unióban

Györgyi Zoltán: Az oktatás finanszírozása az Európai Unióban. In: Széll Krisztián (szerk.): Az Európai Unió az oktatásról – stratégiai irányok és 
értelmezések. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pp. 41–50.
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mástól tanulni, ehhez pedig ismernünk kell más országok 
törekvéseit, megoldásait, jó és rossz tapasztalatait. Az ok-
tatás széles spektrumából az alap- és a középfokú képzést 
emeltük ki, elemzésünk döntően – de a rendelkezésre álló 
adatok bontásától függően nem kizárólagosan – erre irá-
nyul. E két – vagy ha ISCED kategóriákban gondolkozunk, 
három – szint (ISCED 1: alapfok, ISCED 2: alsó középfok, 
ISCED 3: felső középfok) szorosan egymásra és egymásba 
épül, egymástól nemzetközi szinten, az egyes országok is-
kolarendszerének sajátosságai miatt nehezen választható 
külön, ugyanakkor más ISCED-szintű oktatástól viszony-
lag jól elhatárolható. A  tanulmány első felében statiszti-
kai adatokra támaszkodva mutatjuk be az uniós országok 
oktatásfinanszírozásának főbb jellemzőit, majd külföldi 
finanszírozási gyakorlatokra építve igyekszünk a számok 
mögé látni, bemutatva az oktatásfinanszírozás eltérő gya-
korlatait. 

Oktatásfinanszírozási adatok,  
adatforrások, mutatók

Az  Európai Bizottság statisztikai hivatala, az Eurostat a 
gazdaságra, a társadalomra s ezen belül az oktatásra vo-
natkozó adatokat folyamatosan teszi közzé. Ezek alapján 
kaphatunk átfogó képet az oktatás egészének pénzügyi 
helyzetéről és annak változásairól. Az oktatás finanszírozá-
sával kapcsolatos adatok tehát az Eurostat-adatbázis részét 
képezik. A finanszírozási adatok, ha nem is hiánytalanul, 
de az ezredfordulótól kezdődően állnak rendelkezésünkre 
s teszik lehetővé a nemzetközi összehasonlítást. A közzé-
tett adatok struktúrája 2012-től megváltozott, ami némileg 
korlátozza az időbeni összehasonlítást.

Az  adatok mögötti folyamatokat, vagyis a nemzeti ok-
tatási rendszerek oktatásfinanszírozási gyakorlatát más 
uniós szervezetek tevékenysége révén ismerhetjük meg. Így 
például az Európai Bizottság oktatásfejlesztést támogató 
szervezete az EACEA (Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency), amely e tevékenysége mellett az okta-
tással kapcsolatos tudástranszfer egyik fontos intézménye-
ként működteti az Eurydice hálózatot. Az Eurydice hálózat 
keretén belül készülnek az egyes országok oktatási rend-

szerét bemutató rendszerleírások, amelyek korábbi statikus 
változatát ma egy folyamatosan frissülő, enciklopédiaszerű 
forma váltotta fel. E leírások részét képezik a finanszíro-
zásra vonatkozó témakörök is. Témánk kapcsán megemlí-
tendőek még a szakképzés fejlesztésére irányuló központ, 
a CEDEFOP (European Centre for the Development of 
Vocational Training) által külön a szakképzésre irányuló-
an életre hívott Refernet európai hálózat hagyományosan 
tanulmányszerű formájú, de évenként megújuló országje-
lentés-sorozatának kiadványai is. 

Az  oktatás finanszírozását többféle mutatóval mérhet-
jük, amelyek közül tanulmányunkban kettőt használunk6: 

1. az egy tanulóra jutó oktatási kiadásokat ún. vásárlóerő-
standardben (PPS) mérve7, 

2. az egy tanulóra jutó oktatási kiadásokat az egy főre 
jutó GDP arányában. 

A vásárlóerő-standard használata reálisabb összehason-
lításra ad lehetőséget, mint a források/kiadások valamely 
valutában való kifejezése, mert figyelembe veszi az adott 
nemzeti valuta belföldi vásárlóértékét. Hozzátéve, hogy az 
így meghatározott ráfordítások összehasonlítása sem telje-
sen reális. Főként azokon a területeken – s ilyen az oktatás 
is –, ahol a költségek nagy részét a bérek teszik ki, a ráfor-
dítások erős összefüggésben vannak az adott ország bér-
színvonalával, márpedig az erre visszavezethető ráfordí-
tástöbblet nem jelent érdemi ráfordítástöbbletet az alacso-
nyabb bérszínvonalú ország oktatási kiadásaihoz képest. 

A tanulók számához való viszonyítás egyrészt az egyes 
országok demográfiai különbségeit, másrészt a demográ-
fiai változások hatását szűri ki. Ez utóbbinak az idősoros 
vizsgálatoknál van jelentősége, mivel már egy viszonylag 
rövid, tízéves időszak során is jelentősen változhat a tanu-
lószám egy-egy országban, különösen, ha nem az oktatási 
rendszer egészét (hanem például egyes szintjeit vagy kép-
zési programjait) nézzük. A GDP-vel történő arányosítás az 
oktatás nemzetgazdasági jelentőségét mutatja, ami fontos 

6 Hangsúlyozzuk, hogy a bonyolult összefüggések miatt további, ugyan-
akkor a tanulmány terjedelmi korlátai okán jelen tanulmányban mellő-
zött indikátorok használata is indokolt lenne.
7 Lásd erről Vita (2004).
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mutató, ugyanakkor a viszonyítási alap (vagyis a GDP) te-
rületi (s alkalmanként – például válságok idején – időbeni) 
eltérései erősen befolyásolják a mutató nagyságát. Ennek 
megfelelően viszonylag magas értéke akár egy-egy ország 
oktatásának leszakadását is elfedheti vagy fordítva: ala-
csony GDP-arányos ráfordítás is jelenthet komoly finanszí-
rozási előnyt.

Oktatási ráfordítások az Európai Unióban

Finanszírozással kapcsolatos elemzésünket egy átfogó filo-
zófiai-módszertani megjegyzéssel kell kezdenünk. Más te-
rületen is beleütközünk az adatok értelmezésének kérdésé-
be: részben abba, hogy mi sok és mi kevés – ezt általában az 
időbeni, illetve a térbeni összehasonlítással tudjuk kezelni 
–, részben pedig abba, hogy a valaminél több vagy kevesebb 
ráfordítást (akár időbeni, akár térbeni összehasonlításként 
értjük ezt) pozitívumként vagy negatívumként értelmez-
zük. Vagyis a ráfordítástöbbletet a helyzet javítására tett 
intézkedésként értelmezzük-e, vagy pedig a pazarló gaz-
dálkodás jeleként. Az oktatásban az adott ráfordítás és az 
eredmények közötti összefüggés – szemben például az ipari 
termeléssel – a hosszú távú és áttételes hatások miatt nehe-
zen mérhető, így a fajlagos ráfordítások többlete mindkét 
interpretációt megengedi. Tanulmányunkban – mivel a 
pénzügyi eszközök hatékonyságára semmilyen formában 
nem tudunk kitérni – ezért az oktatási ráfordításokat az 
oktatásra, illetve az oktatási rendszer egy-egy elemére vo-
natkozó fejlesztési szándékként, vagyis pozitívumként értel-
mezzük. Ennek megfelelően a több ebben az értelmezésben 
jobbat jelent. 

Az egyes országok oktatási ráfordításai 2002-től 2012-ig 
érhetők el viszonylag teljes körűen, de az adatgyűjtésben be-
következő változások miatt időbeni tendenciát csak 2011-ig 
tudunk vizsgálni. Ennek megfelelően a legfrissebb adatok-
kal jellemezzük a „jelenlegi” helyzetet, a változásokat pedig 
az ezt megelőző 10 év adataival. Ez a 10 év már oktatáspo-
litikai jelentőségű, vagyis az – esetleges – oktatáspolitikai 
prioritások pénzügyi hatásának már láthatónak kell lennie. 
Az Eurostat adatbázisából az uniós országokra koncentrál-
tunk, de az áttekinthetőség miatt néhány kisebb országot 

(Ciprus, Luxemburg, Málta) kihagytunk az elemzésből, 
néhány ország pedig (Dánia, Görögország, Horvátország) 
egyáltalán nem közöl pénzügyi adatot, vagy csak keveset, 
ezzel magyarázható a hiányuk. Az adatok megbízhatóságá-
ról nincs képünk, inkább csak némi kételyünk, a korábban 
említett uniós munkaanyagnak az összehasonlíthatóság 
javítására vonatkozó kitétele értelmében.

Az oktatási intézmények egy tanulóra jutó (PPS-ben szá-
molt) ráfordításai a tanulmányunk fókuszpontjában sze-
replő mindhárom oktatási szinten (ISCED 1–3) mért adat. 
Az alapfokú kiadások szerint sorrendbe állítva az országo-
kat jól látható a gazdaságilag fejlett észak- és nyugat-euró-
pai országok ráfordítástöbblete, illetve a posztszocialista 
és a dél-európai országok elmaradása. A hazai adatokat a 
gazdaságilag és történelmileg is összehasonlítható országo-
kéval egybevetve azt látjuk, hogy a két balkáni országot és 
Litvániát ugyan jelentősen megelőzzük, de ráfordításaink 
a többi posztszocialista országénál alacsonyabbak, s kife-
jezetten jelentős az elmaradásunk a szlovén, a lengyel és az 
észt adatoktól. Az ISCED 2 szint finanszírozása sok ország-
ban magasabb, mint az ISCED 1 szinté, de nem mindenhol, 
s az országok közötti eltérés mértéke is jelentősen különbö-
zik. Mivel a magyar adatokban a két szint között minimá-
lis a különbség, ez azt jelenti, hogy ezen a szinten a többi 
országhoz viszonyított elmaradásunk nagyobb, mégpedig 
elsősorban a nyugat- és észak-európai országokhoz képest. 
A felsőközépfokú oktatásról is hasonló mondható el, de el-
maradásunk itt már a dél-európai országokhoz viszonyítva 
is jelentősebb (1. ábra).

GDP-arányosan nézve a ráfordításokat lényegesen ke-
vésbé rajzolódnak ki a földrajzi különbségek. ISCED 1 
szint szerint megfigyelhetőek az egyes országok okta-
tással kapcsolatos preferenciái vagy diszpreferenciái. 
A posztszocialista országok közül Szlovénia, Lengyelország 
s valamivel kevésbé Észtország költ sokat GDP-jéhez viszo-
nyítva az oktatásra, s ez – mint fent láttuk – a ráfordítások 
nagyságrendjében a középmezőnyhöz való felzárkózásban 
jelenik meg8. Erről az oldalról nézve Magyarország elma-

8 Tekintettel arra, hogy ezen országok bérszínvonala a nyugat- és észak-
európai béreket nyilvánvalóan nem éri el, ez a felzárkózás még az 1. áb-
rán jelzettnél is nagyobb.
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1. ábra: Az oktatási intézmények egy tanulóra jutó közkiadásai összehasonlító értéken (PPS) képzési szintenként az ISCED 1–3 szin-
teken 2012-ben (ISCED 1 szint szerint sorba rendezve)
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Forrás: Eurostat-adatbázis
Megjegyzés: Belgium esetében nincsenek ISCED 3 szintre vonatkozó adatok, Finnország és Szlovénia ISCED 3, illetve Szlovákia 
ISCED 2 szintre vonatkozó adatai besorolási okokból hiányoznak. 

2. ábra: Az oktatási intézmények egy tanulóra jutó közkiadásainak az egy főre jutó GDP-hez viszonyított aránya, képzési szintenként 
az ISCED 1–3 szinteken 2012-ben, % (ISCED 1 szint szerint sorba rendezve)
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Forrás: Eurostat adatbázis
Megjegyzés: Belgium esetében nincsenek ISCED 3 szintre vonatkozó adatok, Finnország és Szlovénia ISCED 3, illetve Szlovákia 
ISCED 2 szintre vonatkozó adatai besorolási okokból hiányoznak. 
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radása – bár nem jelentéktelen, de – valamivel kisebb, mint 
azt az 1. ábra jelzi. Csakhogy az alacsony GDP alacsony 
tényleges ráfordításokat jelent közepes ráfordítási arányok 
mellett is. Az ISCED 1 feletti szinteken – matematikailag 
törvényszerűen – az előző ábra kapcsán elmondottak érvé-
nyesek, ott is, itt is az egyes szintek ISCED 1-hez viszonyí-
tott fontossága rajzolódik ki (2. ábra). 

Az  alapfokú képzésben (ISCED 1) a vizsgált időszak 
során (2002–2011) az egy tanulóra fordított (PPS-ben szá-
molt) oktatási kiadások tekintetében érdemi átrendeződés 
történt. Ez az átrendeződés nem jelenti (mert nem is jelent-
heti) azt, hogy a gazdaságilag fejletlenebb, alacsony bérek-
kel jellemezhető országok megelőzték volna, vagy akár fel-
zárkóztak volna a gazdaságilag fejlettebbekhez, de azt igen, 
hogy e két országcsoporton belül voltak jelentős mozgások. 
Hogy a legjellemzőbbeket említsük: Szlovákia, illetve az 

Egyesült Királyság oktatási ráfordításai kiugróan emel-
kedtek, Dániáé, Franciaországé és Olaszországé pedig alig. 
Az ISCED 2–4 szinten is hasonlót tapasztalunk. Az észak- 
és nyugat-európai államok, illetve néhány posztszocialista 
ország jelentősen növelte oktatási kiadásait, ugyanakkor 
Franciaország és Olaszország alig, de a lemaradók ezzel 
együtt sem tudtak felzárkózni az élenjárókhoz. Erre a mu-
tatóra magyar adatok csak 2004-re és 2006-ra vonatkozóan 
érhetők el, ezeket feltüntettük az alábbi ábrán, de ez csak 
nagyságrendileg jelzi a helyzetünket, következtetés levoná-
sára alkalmatlan (3. ábra).

Magyarország oktatásra fordított kiadásainak változása 
csak abszolút mértékben hasonlítható össze a nemzetközi 
adatokkal: a vizsgált uniós országokban 10 év alatt átlago-
san 29%-kal emelkedtek a PPS-ben mért kiadások, ezzel 
szemben Magyarországon csak 16%-kal, amely érték ki-

3. ábra: Az oktatási intézmények egy tanulóra jutó kiadásai összehasonlító értéken (PPS) mérve 2002-ben és 2011-ben ISCED 1, 
illetve ISCED 2–4 szinten (a 2002-es ISCED 1 adatok szerint sorba rendezve)
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A sárga oszlopok az ISCED 1, a kék vonalak az ISCED 2–4 szintekre vonatkoznak.
Alsó értékük a 2002-es, a felső a 2011-es adat.

Forrás: Eurostat-adatbázis

Megjegyzés: A magyar adatok 2004-re, illetve 2006-ra vonatkoznak, vagyis összehasonlíthatatlanok a közölt többi ország adataival, 
csupán tájékoztatásként közöljük. A magyar adatok helyét a 2004-es év adatsorrendje határozta meg.
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zárólag Olaszország esetében alacsonyabb. A  legnagyobb 
növekmény néhány posztszocialista országban (60–70% 
körüli többlettel), valamint Írországban figyelhető meg.

Oktatásfinanszírozási rendszerek 
az Európai Unióban9

Fejezetünkben a fenti adatok mögé nézve 23 uniós ország 
24 oktatásfinanszírozási rendszerének10 áttekintése után 
mutatjuk be, hogy az oktatás finanszírozásának milyen 
jellegzetes változatai alakultak ki. Az  oktatási intézmé-
nyek finanszírozása nem választható el az adott ország 
fenntartói – azaz szakmai működését meghatározó dön-
tési – rendszerétől, ugyanakkor ez utóbbiakkal, s különö-
sen a finanszírozás-fenntartás bonyolult összefüggéseinek 
feltárásával jelen esetben nem foglalkozunk. Éppen ezért 
csak az iskolai szintű döntések kapcsán utalunk az intéz-
ményi autonómiára, annak is elsődlegesen a mindennapi 
működést meghatározó kereteire. Átfogóan annyit állapít-
hatunk meg, hogy a fenntartás/fenntartó minden ország-
ban releváns fogalom, s jellemző módon – néhány ország 
felsőközépfokú oktatását (ISCED 3) s azon belül is inkább 
a szakképzését leszámítva – a fenntartó és a finanszírozó 
nem ugyanaz a szervezet. Mégpedig elsődlegesen azért, 
mert a finanszírozásban az állam döntő szerepet vállal, a 
fenntartó pedig valamilyen regionális, ennél alacsonyabb 
területi vagy helyi szintű önkormányzati/iskolai szervezet. 

Tekintettel arra, hogy a szakmai kérdésekben a 
döntéshozó(k) és a finanszírozó(k) között valamilyen köz-
vetítő mechanizmusra van szükség annak érdekében, hogy 
a szakmai és a pénzügyi döntések ne keresztezzék egymást, 

9 A  fejezet megírása során az Eurydice információit (https://webgate.
ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries), valamint a 
Refernet specifikus országjelentéseit (http://www.cedefop.europa.eu/en/
publications-and-resources/country-reports/vet-in-europe-country-
reports) vettük alapul.
10 A 28 uniós országból nem foglalkoztunk a ciprusi, a görög, a luxem-
burgi, a máltai, valamint a hazai rendszerrel, Belgium esetében viszont 
a flamand és a vallon rendszert külön kezeltük. Az Egyesült Királyságot 
alkotó országrészek közül csak Anglia oktatási rendszerét tekintettük át.

tanulmányunkban a következő kérdésekre igyekszünk vá-
laszt adni: 

1. Az iskolák közvetlen finanszírozásában milyen szere-
pe van az államnak, s milyen a helyi szereplőknek?

2. Milyen mechanizmuson keresztül kapják az iskolák a 
támogatásokat?

3. Miként biztosítható, hogy az egyes iskolák speciális 
helyzetükhöz igazodóan kapjanak forrásokat?

4. Mely szint (állam, valamilyen köztes regionális szint, 
helyi szint, iskola) dönt a költségvetésben szereplő ösz-
szeg felhasználásáról, s milyen – esetleges – kötöttsé-
gek mellett teheti ezt meg?

A finanszírozók

A vizsgált országok mindegyikében az állam meghatározó 
szerepet játszik mindhárom vizsgált képzési szint oktatási 
intézményeinek finanszírozásában. Eltérések az államilag 
finanszírozott feladatok körében, a közvetlenül támogatott 
szervezet tekintetében (önkormányzat vagy iskola), illetve 
a támogatás kiszámításában vannak. Állam alatt alapvető-
en az adott ország központi kormányzatát kell érteni, de 
a szövetségi rendszerű országok esetén (Belgium, Német-
ország, Spanyolország) az egyes tartományok, közösségek 
veszik át a központi állam szerepét, az utóbbi pedig egy-
általán nem vagy alig játszik szerepet az oktatási rendszer 
pénzügyi működtetésében. A tartományok, régiók szerepe 
csak néhány országban jelentős. Elsődlegesen a nagy, fö-
deratív rendszerű országokban, de megjelenik a szintén 
szövetségi rendszerben működő, kisebb Ausztriában, vala-
mint a regionális szintű közigazgatást bevezető s az osztrák 
tartományokkal összevethető nagyságú régiókkal rendel-
kező Csehországban és Szlovákiában is. Amennyiben az ál-
lam nem vállalja át az oktatási intézmények teljes finanszí-
rozását, a kiegészítés többnyire a fenntartóra (legyen az a 
helyi vagy egyes esetekben a magasabb szintű önkormány-
zat), más esetben (Ausztria) a (települési) fenntartó feletti 
nagyobb területi egység önkormányzatára hárul.

A finanszírozott feladatokat tekintve – általánosságban – 
három nagy költségtípus különíthető el: (1) a bérköltségek, 
(2) a működés dologi kiadásai és (3) a fejlesztési költségek. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/vet-in-europe-country-reports
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/vet-in-europe-country-reports
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/vet-in-europe-country-reports
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Nem minden ország határolja el a költségeket ezen a mó-
don, például mind a bér-, mind a dologi költségek megoszt-
hatók az oktatást közvetlenül érintő, illetve azt nem érintő 
költségekre (hasonlóan a jelenlegi hazai gyakorlathoz), il-
letve gyakran felmerülnek külön szabályozási feladatként a 
fenti három tételbe nem sorolható közvetett költségek (pél-
dául ösztöndíjak, utazási támogatások). Az állam négyféle 
filozófia mentén vesz részt az oktatás finanszírozásában: 

1. a költségek bizonyos típusát, típusait vállalja át, 
2. a költségekhez hozzájárulást fizet, a többit a fenntartó 

állja, 
3. költségtípustól függően az előbbi kettő kombinációja,
4. átvállalja az oktatási költségek egészét.

A négyféle megoldás közül az első kettő a leggyakoribb, 
nagyjából egyharmad-egyharmad arányban fordul elő a 
vizsgált országokban, míg a harmadik és a negyedik válto-
zat ennél ritkábban. Az első változaton belül, vagyis bizo-
nyos költségtípusok állami átvállalása kapcsán a bérkölt-
ségek állami finanszírozása az általános, ugyanakkor elté-
rések vannak abban, hogy az állam fizeti-e a dologi vagy a 
beruházási költségek bármelyikét. A bérköltségek gyakori 
átvállalása minden bizonnyal azért általános, mert norma-
tív módon ez a legkönnyebben szabályozható terület. Ál-
talánosságban elmondható, hogy a felsőközépfokú képzés-
ben (ISCED 3) centralizáltabb a finanszírozás-fenntartás, 
mint az alap- és alsóközépfokú képzés esetén (ISCED 1–2).

A finanszírozás mechanizmusa

A finanszírozás mechanizmusa tekintetében két dimenzió 
mentén találunk eltéréseket: egyrészt abban, hogy az álla-
mi támogatásokat a fenntartók kapják-e, vagy pedig köz-
vetlenül az iskolák, másrészt abban, hogy milyen módon 
kalkulálják a támogatást. Az első dimenzió mentén nagy-
jából fele-fele arányban oszlanak meg a vizsgált országok, 
s hogy melyik gyakorlat alakult ki, az nem hozható össze-
függésbe azzal, hogy az állam milyen módon s mekkora 
részét finanszírozza az oktatásnak. Az  önkormányzatok 
számára juttatott forrás jelentősége az, hogy ez utóbbiak 
újrarendezhetik az állami forrásokat. Ennek megfelelően 

az önkormányzatoknak ott is van pénzügyi szerepe, ahol 
az oktatási (legalábbis az oktatási intézményhez köthető) 
kiadások teljes egészét az állam állja. 

Az államnak az iskolák fenntartóin keresztüli finanszí-
rozó szerepe magával hozza a fenntartó és az iskola közötti 
pénzügyi kapcsolatot is, s ugyanez a helyzet abban az eset-
ben is, ha a fenntartó saját költségvetéséből is hozzájárul 
iskolái működéséhez. Egyes országokban – hasonlóan a 
korábbi hazai gyakorlathoz – ennek mechanizmusa teljes 
mértékben a fenntartó döntésein alapul, más országokban 
viszont előírt vagy legalábbis elvárt valamilyen normatív 
alapú támogatási rendszer kidolgozása (például Anglia, 
Csehország, Litvánia, Svédország).

Az  állami forrásokat – akár a fenntartók, akár az is-
kolák kapják – tehát normatív alapon osztják el. Egyedül 
Észtországban találkozunk a szakképző intézetek esetében 
„igényekhez igazodó”, leginkább a bázisfinanszírozásra 
emlékeztető megoldással, ami tekintettel az ország mére-
teire, illetve a felsőközépfokú képzésnek csak egy kisebb, 
alig harminc iskolát jelentő szeletére, járható – de nem 
feltétlenül sikeres – útnak látszik. A normatívák – amit az 
egyes országok nagyon eltérő szóhasználattal illetnek11 – 
sok tekintetben eltérnek egymástól. Bár forrásaink mélysé-
ge hullámzó, s az Eurypedia, illetve a Refernet kiadványok 
általánosan követendő vázlatpontjai ellenére sem teljesen 
egységes, látható, hogy meghatározó alapjuk vagy a tanuló-
létszám vagy az osztályok száma. Ez utóbbi nyilvánvalóan 
további normatívákat szül, elkerülendő a túlzottan apró 
osztályok indítását. 

Bár általánosnak nem mondható, de több országban 
is érzékelhető a normatívák stabilizálására való törekvés. 
Azon túl, hogy az inflációhoz rendszeresen hozzáigazítják 
ezeket, szerkezeti beavatkozásra csak meghatározott idő-
közönként kerülhet sor, s például Hollandiában kifejezet-
ten külső (tehát nem kormányzati) szakértői vélemények 
alapján. Ez a megoldás feltételezhetően a szakszerűség 

11 Dániában: taxióra elv, Ausztriában inputalapú finanszírozás, Angliá-
ban tanulóvezérelt elv vagy egyszerűen csak nemzeti támogatási szabály 
(national funding formula), Lettországban, Litvániában, Romániában a 
pénz követi a tanulót (money follows the child/pupil).
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irányába tolja el a rendszert, csökkentve a politikai hátterű 
beavatkozás esélyét. 

A normatívákat jellemzően input adatok, vagyis az ok-
tatásba bekerülők száma szerint számítják ki, de néhány 
esetben teljesítménymutatókhoz kötött finanszírozás is 
kialakult. Dániában, Hollandiában például a végzettek 
számához köthető mutatók jelentenek előnyt, utóbbiban 
a lemorzsolódás csökkentése is szempont lehet a fenntartó 
önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján (Györ-
gyi–Imre, 2015), Finnországban pedig néhány százalékkal 
több állami támogatás szerezhető, amennyiben a végzet-
tek aránya, a továbbtanulási ráta, a lemorzsolódás, illetve 
a tanári képzettség javulása elér egy meghatározott szintet. 
A fejkvóta alapú támogatás (támogatási elem) többnyire a 
tanulószámhoz igazodik, de található olyan megoldás is 
(Finnország), amikor az adott terület megfelelő korú né-
pessége az irányadó. Ez a megoldás a tanulók jelentős tér-
beli mozgása mellett aligha járható út. 

A támogatások finomhangolása: igazodás 
az intézményi feladatokhoz

Mind a pénzügyi támogatások decentralizálása, mind pe-
dig a központosítása mellett felhozhatók pénzügyi-szakmai 
érvek. Decentralizált támogatások esetén, vagyis amikor 
helyi döntések alapján helyi források kerülnek a rendszer-
be, a pénzügyi mechanizmus könnyen alkalmazkodik a 
helyi intézmény(ek) sajátosságaihoz, mivel a döntéshozók-
nak rálátásuk van az intézmény(ek) működésére, a tanulói 
összetételből vagy a szülői háttérből fakadó igényekre, sőt 
az ezek kielégítésére hozott döntéseket sok esetben maguk 
hozzák meg, vagyis a döntések és a finanszírozás egy kézben 
van. Hátránya viszont, hogy sem a helyi érdekek felismeré-
sében, sem pedig azok támogatásában nem egységesek, s 
eltérő pénzügyi helyzetük erősen befolyásolhatja ezeket a 
döntéseket, ami indokolatlan (a szakpolitika számára elfo-
gadhatatlan) egyenlőtlenségekhez vezethet. A  centralizált 
pénzügyi döntések ugyanakkor a felhasználási helyektől 
távol születnek, ami segítheti az egységes elveken alapuló 
finanszírozást, de nehezen reagál a helyi igényekre.

Mint korábban láttuk, a vizsgált országok a kétféle 
megközelítés valamilyen ötvözetét hozták létre, amikor a 
többnyire helyi (középfokú képzés esetén időnként maga-
sabb szintű) önkormányzatok számára is megteremtették 
a pénzügyi beleszólás lehetőségét – akár a központi pén-
zek újraelosztásának lehetőségével, akár a helyi források 
felhasználásával –, miközben a rendszer szétszakadását az 
állami források erőteljes igénybevételével biztosítják. Mivel 
azonban mind az oktatással kapcsolatos igényekben, mind 
a fenntartók anyagi helyzetében jelentős különbségek le-
hetnek, ezeket igyekeznek kezelni. Azt is láttuk, hogy erre 
a vizsgált oktatási rendszerek (az észtországi szakképző in-
tézmények kivételével) nem a közvetlen beavatkozás tech-
nikáját választották, hanem a normatívarendszer finomí-
tását. Az  országonkénti megoldások nagyon különbözők, 
de felrajzolhatók a jellegzetes beavatkozási pontok, s ezek 
tükrözik az adott ország oktatáspolitikájának prioritásait 
is. A legjellemzőbbek: 

• Normatívába épített többletforrás a hátrányos helyze-
tű térségek önkormányzatai vagy közvetlenül azok is-
kolái számára. Egyik változata az adott térségben élők 
szociális helyzete, munkanélkülisége stb. alapján tesz 
különbséget, a másik iskolai vagy tanulói szinten vizs-
gált indikátorokra épít. Ezek nagyon általános for-
májával találkozunk Angliában, Svédországban, a két 
belga közösségben és Lengyelországban. Dániában az 
adott térségek periférikus helyzete, Finnországban és 
Svédországban a ritkán lakott térségek is többletnor-
matívát eredményeznek. Bonyolultabb, soktényezős 
rendszer elsősorban azokra az országokra jellemző, 
ahol az önkormányzatok vagy nem, vagy alig vesznek 
részt az iskolák finanszírozásában (mint például Por-
tugáliában, Svédországban), vagy pedig ott, ahol ko-
moly a helyi források aránya (mint Lengyelországban, 
ahol egy nagyon bonyolult kvótarendszer igyekszik az 
önkormányzatok pénzügyi helyzete közötti különb-
ség oktatásra gyakorolt hatását mérsékelni). Az előbbi 
esetben a differenciált szakmai igények kielégítése a 
cél, az utóbbi esetben pedig a helyi erőforrások közötti 
különbségek mérséklése.
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• Pályázati/tárgyalásos úton megszerezhető többletfor-
rás. Sok esetben ez a fejlesztésekhez társul, s így nem 
a különleges helyi igények kielégítését célozza, mint 
inkább az eltérő nagyságú pénzügyi erőforrásokból 
adódó fejlesztési igényeket képes kompenzálni. 

• Egyes esetekben speciális, többnyire a lemorzsolódást 
csökkentő, más esetben a tehetségeket támogató is-
kolai programokhoz nyújtanak támogatást, az előbbi 
esetében nem egyszer (például Angliában, Hollandiá-
ban, Romániában) valamilyen – külön megállapodás-
ban rögzített – teljesítménymutatóhoz kötve. 

A pénzügyi eszközök felhasználása

A  pénzügyi eszközök felhasználása az erre jogosultak 
pénzügyi és így szakmai mozgásterét bővítheti még akkor 
is, ha a keretösszeg nagyságát készen kapják. A kérdés az, 
hogy a felhasználásról milyen szinten s milyen – esetleges – 
korlátozások mellett lehet dönteni.

A döntéshozók a vizsgált országok túlnyomó többségé-
ben maguk az iskolák, ezen belül – az adott közoktatási 
rendszer működési mechanizmusától függően – az isko-
lafenntartó testületek vagy az iskolai menedzsmentek. 
Az  előbbi változat nyilvánvalóan szűkíti az adott iskola 
mozgásterét, de ebben az esetben is a működését jól is-
merő testület kezében van a döntés. Mint ahogy abban a 
néhány országban is (Franciaország, Portugália), ahol az 
iskola nem önálló gazdálkodó, hanem a fenntartója hozza 
meg a döntéseket. Mindez azt jelenti, hogy egyetlen olyan 
országgal nem találkoztunk, ahol az iskolákra vonatkozó 
pénzügyi döntések kormányzati szinten dőlnének el. Az ál-
lam szerepe az iskolai vagy valamilyen területi szintű is-
kolafenntartó szervezet költségvetésének támogatásában 
merül ki, a felhasználásról ezt követően már (lényegesen) 
alacsonyabb szinten döntenek. 

A  tartalmi korlátozások sem jelentősek: a fenntartók 
(önkormányzatok vagy maguk az iskolák) a költségvetési 
támogatásokat jellemzően címkézetlenül kapják – vagyis 
bármilyen oktatási célra felhasználhatják –, még akkor is, 
ha az összeg kiszámítása során gyakran megkülönböztetik 

a bérkiadásokat, illetve a dologi, működési költségeket.12 
Az  iskolához (az államtól) érkezett pénzügyi keretek fel-
használása esetén már többször (például Angliában, Hol-
landiában, Lengyelországban) előfordul, hogy a különbö-
ző típusú kiadások (személyi, dologi) között nincs átjárás. 
A fenntartón át az iskolákhoz juttatott pénzügyi eszközök-
ről viszont nincs s nem is lehet áttekintésünk, mert ez helyi 
belügy, vagyis a helyi szabályozások sokfélék lehetnek. 

***

A  finanszírozás európai gyakorlatának bemutatása hoz-
zásegíthet minket ahhoz, hogy a hazai rendszert – mind 
a korábbit, mind a jelenlegit – elhelyezzük a szakmai és 
földrajzi térben. Bár minden szempontból tökéletes indi-
kátorunk nincs az oktatás finanszírozásáról, de a bemuta-
tott adatok alapján látható, hogy oktatásunk a velünk ösz-
szevethető országok többségéhez képest alulfinanszírozott. 
Oktatási intézményeink finanszírozási rendszere 2013-ban 
változott, lemaradásunk azonban nem új keletű, vagyis a 
hazai finanszírozási rendszer mindenképp beavatkozásra 
szorult. Ilyen helyzetben a forrásbővítésen túl a hatékony-
ság kérdése kerülhet előtérbe, ami összefüggésbe hozható a 
rendszer finanszírozásának módjával. 

A  külföldi példák azt mutatják, hogy az állam ugyan 
válhat fő finanszírozóvá, de ebből nem következik auto-
matikusan (sőt sehol nem is következett be), hogy helyi 
szintű döntések is az államra háruljanak. Ilyen vagy olyan 
megoldással, de minden országban össze lehet hangolni a 
finanszírozás és a döntéshozatal eltérő szintjét, még ha nem 
is könnyű, s minden bizonnyal sehol nem tökéletes. Az ide-
ális megoldás nem rajzolódik ki, ilyen nyilvánvalóan nincs, 
az azonban nem lehet véletlen, hogy a helyi döntéshozatal 
mindenhol megmaradt, s ez pénzügyi döntések nélkül nem 
látszik megvalósíthatónak. 

12 Hangsúlyozzuk, hogy ez a megkülönböztetés a számítás algoritmusá-
ra vonatkozik, nem pedig a felhasználásra, s a kétféle költségtétel eltérő 
természetére utal: míg a bérköltségek a tanulólétszámból – legalábbis át-
tételesen – levezethetők, a dologi kiadások egy része kevésbé függ ettől.
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Az  Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 1957-es Ró-
mai szerződés a 128. cikkelyében már leszögezi a szak-
képzésre1 irányuló közös politika szükségességét. Ennek 
legitimitását az egyik deklarált európai alapjog, a munka-
erő szabad áramlása biztosította. Az  ezt követő 35 évben 
azonban intézkedésekben, programokban megnyilvánuló, 
valamennyi tagországban megvalósuló szakképzés-politi-
kai cselekvés nem volt. Csupán a politikai viták, alapelvek 
kinyilatkozása – mint például annak leszögezése, hogy 
nem képzelhető el minőségi szakképzés általános képzési 
komponens nélkül – jelezte, hogy a szakképzés-politikáról 
gondolkodás jelen van, törekvései kikristályosodnak, sőt, a 
közoktatásra és a felsőoktatásra irányuló közös szakpoliti-
kai előfeltételeket fogalmaznak meg (Cort, 2008). 

Az első olyan dokumentum, amely a szakképzésre irá-
nyuló egységes európai törekvésekről is szól, és amelyet 
közös cselekvés is követett, a Maastrichti szerződés volt, 
melynek 127. cikkelye az uniós szintű szakképzés-politi-
kát az alábbi, a Római szerződéséhez kísértetiesen hasonló 
formában említi: „A  Közösség olyan szakképzés-politikát 
folytat, amely támogatja és kiegészíti a tagállamok ez irá-
nyú tevékenységét, ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben 
tartja a tagállamoknak a szakképzés tartalmára és szerve-
zeti felépítésére vonatkozó hatáskörét”. Ez a cél és önkor-
látozás mind a mai napig érvényben van, ugyanakkor a 
szakpolitika részletezettsége, célrendszerének hatóköre és 
a ráfordított források összege folyamatosan nőtt. 

1 A  Római szerződésben a ma használatos szakképzés (vocational 
training) kifejezés még nem szerepel, ekkor még a folyamatos képzés 
(continuing training), valamint a német Berufsbildung tükörfordítását, a 
„foglalkozási szakmákra való képzés” (occupational training) kifejezést 
használják.

A  Maastrichti szerződés öt konkrét célt nevezett meg, 
amelyet az 5 évvel későbbi Amszterdami szerződés szó sze-
rint megismételt:

1. az ipari változásokhoz való alkalmazkodás megköny-
nyítése;

2. a szakmai alap- és továbbképzés javítása;
3. a szakképzésbe való bejutás és a mobilitás ösztönzése;
4. a képzőintézmények együttműködése és
5. a tagállamok közötti információ- és tapasztalatcsere 

fejlesztése.

A  harmadik cél kapcsán megemlítjük, hogy az egyko-
ri – utóbb az Egész életen át tartó tanulás, jelenleg pedig 
az Erasmus+ programban folytatódó – Leonardo program 
1995-ben indult, és ebben Magyarország 1997-től már teljes 
jogú partnerként részt vehetett a csatlakozást megelőzően 
is. Ez volt az első, jelentős és folyamatosan növekvő közös 
erőforrásokat megmozgató mobilitási és együttműködé-
si program. Ezt megelőzően a két-, ritkábban többoldalú 
együttműködések domináltak, mint például a képesítések 
kölcsönös elismerésére irányuló együttműködési progra-
mok a nyolcvanas évektől, amelyek két évtizeddel később 
az Európai képesítési keretrendszer kifejlesztésében konk-
ludáltak. 

Az  Európai Unió megalapítását követő évtized legfőbb 
szakpolitikai terméke az egész életen át tartó tanulás esz-
merendszerének kidolgozása és e gondolatrendszer széles 
körben való elterjesztése volt. A  „LifeLong Learning” fő 
hordozója és legitimációs eszköze lett a nemzeti szakpoli-
tikák összehangolására, egymásra reflektálásának kikény-
szerítésére irányuló oktatási-képzési részpolitikáknak. 

Mártonfi György
Az Európai Unió szakképzés-politikájának másfél évtizede

Mártonfi György: Az Európai Unió szakképzés-politikájának másfél évtizede. In: Széll Krisztián (szerk.): Az Európai Unió az oktatásról – stratégiai 
irányok és értelmezések. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pp. 51–58.
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A koppenhágai folyamat dokumentumai

A  közös európai szakképzés-politikát eredményező kop-
penhágai folyamat a 2000 márciusi lisszaboni csúcsérte-
kezlet határozatának, ismert nevén a lisszaboni folyamatot 
elindító stratégiának köszönhető, amely az oktatás és szak-
képzés relatív fontosságát jelentősen megnövelte. Az egyes 
részpolitikák – a közoktatás-politika, a szakképzés-politi-
ka, a felsőoktatás-politika – az egész életen át tartó tanu-
lás ekkorra már kikristályosodott gondolatrendszerébe 
illeszkedtek, és legfőbb célkitűzésük a foglalkoztatáspoli-
tika támogatása vagy még általánosabban a világ legver-
senyképesebb gazdasági térségének megalapozása volt. 
Az  uniós szintű szakképzés-politika konkrét formát két 
és fél évvel később a 2002. november 29–30-i Koppenhágai 
nyilatkozatban (Declaration)2 kapott, amelyet – amint a ké-
sőbbi kommünikéket, közleményeket (Communiqué) is – a 
szakképzésért felelős miniszterek fogadtak el. Ezt követően 
2010-ig kétévenként adtak ki a miniszteri csúcstalálkozó-
kat követően újabb kommünikéket. Jól mutatja a folyamat 
egyre hangsúlyosabbá válását, hogy a 2002-es, 3 oldalas 
Koppenhágai nyilatkozatot egy 7 oldalas közlemény kö-
vette 2004-ben (Maastrichti közlemény), amely 2006-ra 11 
oldalasra hízott (Helsinki közlemény), a 2008-as 13 oldal 
(Bordeaux-i közlemény) és végül a 2010-es már 20 oldal 
lett (Bruges-i közlemény). Igaz, utóbbi már 10 évre szólt, 
és középtávú célkitűzései is négy évre készültek. Az összes 
kommünikére jellemző, hogy hasonló jellegű, ugyanak-

2 Aki csak teheti, az angol változatban tájékozódjon, mert bár a magyar 
fordítás egészében jól eligazít, tükrözi a változat fordítójának és jóváha-
gyójának szakmai tájékozatlanságát is, így részleteiben félrevezető lehet. 
A „Transparency, information and guidance” alcím az „Átláthatóság, in-
formáció és útmutatás” szövegváltozatot kapta, vagyis útmutatás lett a 
pályatanácsadásból, és az információ helyett a tájékoztatás is pontosab-
ban fejezné ki a lényeget. Az alfejezetben a „Common European Frame-
work of Reference for Language” fordítása „közös európai nyelvi vonat-
koztatási rendszer” lett, holott a bevett magyar változat a „Közös európai 
nyelvi referenciakeret”. Továbbá az „a single transparency framework” 
fordításaként az „egyetlen átláthatósági rendszer” szerepel az „egységes 
átláthatósági keretrendszer” helyett, és ugyanígy kissé félrevezetően a 
„competences és qualifications” kifejezésből a „szaktudások és szakkép-
zettségek” lett a „kompetenciák és képesítések” helyett – és ezek csak ki-
ragadott példák. 

kor folyamatosan továbbgondolt tartalmakkal operálnak, 
azaz valóban egy folyamatot rajzol ki a tartalmuk. A leg-
utóbbi, 2015. júniusi 11 oldalas Rigai következtetések (Riga 
Conclusions) ismét új műfajt eredményezett a nyilatkozat 
és a négy közlemény után. 

A koppenhágai folyamat legfőbb eredeti célja a szakkép-
zés európai dimenziójának erősítése, a nemzeti rendszerek 
szuverenitásának megőrzése mellett az együttműködés és 
az egymástól tanulás erősítése, ezáltal az egyes rendszerek 
minőségének javítása, kimenete átláthatóságának a növe-
lése. 

A Koppenhágai nyilatkozat (2002)

A  dokumentum címe, mint 2010-ig valamennyié a szak-
képzés terén való hatékonyabb európai együttműködést 
nevezi meg témaként. A folyamatot elindító nyilatkozatban 
a 3 oldalas dokumentum elején az ilyenkor szokásos, a po-
litikai környezetet, szélesebb célrendszert és előzményeket 
ismertető részekkel találkozhatunk. A dokumentum szak-
mai szempontból legfontosabb részében négy prioritást fo-
galmaznak meg:

1. az európai dimenzió erősítése;
2. az átláthatóság, a tájékoztatás és a pályatanácsadás 

erősítése;
3. a kompetenciák és képesítések (más országok általi) 

elismerése, de legalábbis átláthatóságának növelése;
4. együttműködés a minőségbiztosítás területén, amely 

hangsúlyozza a tanárok és diákok szükségleteinek fi-
gyelembevételét is.

Az  elvek között hangsúlyozzák az Oktatás és képzés 
2010 munkaprogramon belül a hozzájárulását a lisszaboni 
folyamat 2010-es céljainak eléréséhez, az önkéntességet, az 
állampolgárok és az érintett szervezetek szükségleteinek 
fontosságát, valamint azt, hogy a folyamatok nem lehetnek 
kirekesztő jellegűek. A dokumentum ezt követően előirá-
nyozza a megvalósulás nyomon követését is.
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A Maastrichti közlemény (2004)

Az ilyenkor szokásos politikai kontextus felvázolása és az 
előrehaladás számbavétele után a koppenhágaihoz képest 
kétszeres terjedelmű közlemény a Koppenhágában megfo-
galmazott prioritásokat pontokba szedve részletezi. Nyolc, 
illetve öt francia bekezdésben külön szól azokról a témák-
ról, amelyeknek a nemzeti, illetve az európai szintű cselek-
vések során kell elsőbbséget élvezniük. Ezek a prioritások 
továbbra is igen általános szinten jelennek meg. 

Nemzeti szinten egyebek mellett a közös eszközök, alap-
elvek felhasználása, az adózási és ellátási rendszerek kép-
zést ösztönző fejlesztése, a hátrányos helyzetű csoportok 
szükségleteinek kielégítése, az átjárhatóság akadályainak 
felszámolása, a tanulást előmozdító iskolai és munkahelyi 
környezet kialakítása szerepelnek. Európai szinten többek 
között a nyitott és rugalmas keretrendszerek kidolgozása – 
külön pontban konkrétan említve az Európai szakképzési 
kreditátviteli rendszer (ECVET: European Credit System for 
Vocational Education and Training) kidolgozását–, valamint 
a szakképzési statisztikák pontosságának és megbízhatósá-
gának javítása szerepel a legfontosabb teendők között. Fon-
tos megemlíteni, hogy ez az első olyan dokumentum, amely 
a szakképzés vonzereje növelésének szükségességéről szól, 
arról, hogy a szakképzésben részt vevők aránya növekedjen.

A közlemény végén a megvalósítás és a nyomon követés 
részletezését tíz pontban olvashatjuk. Ezek közül kiemel-
hetjük a nemzeti hálózatok létrehozásának szükségességét, 
az Oktatás és képzés 2010 részeként a területről kétéven-
kénti jelentés elkészítését, valamint a szorosabb együtt-
működést és egységesebb módszereket igénylő pontot. Ez 
utóbbi kapcsán a felsőoktatás, a bolognai folyamat, a fog-
lalkoztatáspolitika és más szektorális politikák, valamint 
az előcsatlakozási alapok azok a területek, ahol igény van 
szorosabb kooperációra.

A Helsinki közlemény (2006)

A koppenhágaihoz képest jó háromszoros, a maastrichti-
hez képest másfélszeres terjedelmű Helsinki közlemény új 
szerkezetben, de a korábbiaknak megfelelő jellegű, tovább-

gondolt tartalmakkal jelent meg. A közlemény a lisszaboni 
kontextus folyamatába helyezi a koppenhágai folyamatot, 
a megvalósítás mikéntjéről, teendőkről is szól. Szakmai, 
szakpolitikai szempontból az a legfontosabb újdonsága, 
hogy a korábbi prioritásokat felülvizsgálta, és azokat to-
vábbfejlesztette. Gyökeresen új, a korábbi dokumentumok-
ban nem szereplő központi fontosságú elemek nincsenek 
az anyagban, de a fokozatosan kiemelkedő hangsúlyok és 
a szakszerű és kellőképpen konkrét részletezések világosak 
és meggyőzőek. A felülvizsgálat során kialakított négy pri-
oritás a következő:

1. a szakképzés vonzerejének és minőségének javítására 
irányuló politika;

2. közös eszközök (ECVET3, ENQA-VET4, EQF5, 
Europass6) fejlesztése és implementálása;

3. az egymástól tanulás erősítése;
4. valamennyi érintett szereplő bevonása a folyamatba.

A Bordói (Bordeaux-i) közlemény (2008)

A folyamat sorrendben negyedik dokumentuma a megelő-
zőhöz képest alig 2 oldallal nagyobb terjedelmű. A  terje-
delemnövekedésen kívül abban a tekintetben is beleillik 
a sorba, hogy szakmailag az előzőnél is megalapozottabb, 
kidolgozottabb. A dokumentum a szakmai részek előtt itt 
is egy politikai szerepet vállaló fejezettel indul. A megelő-
ző hat évet hatékony és dinamikus folyamatként jellemzi, 
és – a jelenből nézve talán indokolatlanul – elégedetten íté-
li meg a folyamatnak a nemzeti szakpolitikákra gyakorolt 
hatását. 

3 Európai szakképzési kreditátviteli rendszer (ECVET: European Credit 
System for Vocational Education and Training).
4 Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózat (ENQA-VET: Europe-
an Network for Quality Assurance in Vocational Education and Training).
5 Európai képesítési keretrendszer (EQF: European Qualifications Fra-
mework).
6 Az  EUROPASS tulajdonképpen hét, egységesen kialakított doku-
mentumot jelent (például bizonyítványkiegészítő-, oklevélmelléklet-, 
mobilitásiigazolvány-, önéletrajz- és motivációslevél-keretek), melyek 
mindegyike az egyéni szintű életpályának az európai szintű átlátható-
ságát növeli.
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A következő rész is újdonságot tartalmaz. Mivel a lissza-
boni folyamat és annak részeként a koppenhágai folyamat 
is 2010-re tűzött ki célokat, a továbblépésre is kellett már 
gondolni. Ezért egy tágabb kontextusú és időtávlatú feje-
zetben a globális kihívásokat, a tartósan érvényesülő tren-
deket sorolják fel, a víziókkal előkészítve a két évvel később 
megfogalmazott, 2020-ig terjedő célrendszer kialakítását. 

A harmadik rész a további cselekvésekhez négy priori-
tást fogalmaz meg vagy inkább fogalmaz újra, amelyeket 
részletesen, pontokba szedve is kifejt:

1. nemzeti és európai szinten a szakképzésben az együtt-
működést elősegítő eszközök és eljárások bevezetése;

2. a szakképzési rendszerek minőségének és vonzerejé-
nek növelése;

3. a képzés és a munkaerőpiac közötti kapcsolódások 
erősítése;

4. az európai együttműködési keretek erősítése.

A Bruges-i közlemény (2010)

A dokumentumok között a bruges-i a leghosszabb, 20 ol-
dalas, amelyet a gazdagabb tartalom és funkció is indokol. 
Ugyanis egyrészt a lisszaboni folyamaton belüli, 2010-ig 
tartó szakasz lezárásáról, politikai és szakmai egyenlegé-
nek megvonásáról van benne szó, másrészt a következő 
10 éves folyamat elvi megalapozásáról és szakmai kidol-
gozásáról az „Oktatás és képzés 2020” által meghatározott 
stratégiai kereteken belül. Ezekhez hozzájárul még, hogy a 
Bruges-i közlemény annyiban is eltér a korábbiaktól, hogy 
a hosszú távú célkitűzéseken kívül 22 rövid távú, a 2010–
2014-es időszakra szóló célkitűzést is megfogalmaz.7 Egyéb 
pontjaiban, így például a rövid záró fejezetben, amely a fo-
lyamattal kapcsolatos felelősségmegosztást tartalmazza, a 
korábban kialakult műfaji kereteken belül marad.

Az  anyag 7 pontban vázolja fel, hogy az európai szak-
képzést milyennek szeretné látni 2020-ban:

7 A  Bruges-i közleményt, benne a célkitűzéseket magyar nyelvre is le-
fordították. A stratégiai, a transzverzális és a rövid távú célkitűzéseket 
lásd a 11–22. oldalon: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-
policy/doc/brugescom_hu.pdf

1. vonzó és befogadó (inkluzív) szakképzés;
2. magas színvonalú iskolarendszerű szakképzés (IVET: 

Initial Vocational Education and Training);
3. könnyen hozzáférhető, az életpálya-építést szolgáló 

szakmai továbbképzés;
4. rugalmas szakképzési rendszerek, amelyek a tanulási 

eredményeken alapulnak;
5. egységes európai oktatási-képzési térség;
6. a nemzetközi mobilitás lehetőségeinek bővülése;
7. könnyen elérhető, magas szakmai színvonalú életpá-

lya-tanácsadás.

A dokumentum ezt követően a fenti vízióhoz kapcsoló-
dóan hat stratégiai célkitűzést fogalmaz meg, amelyekhez 
összesen 19 rövid távú célt is hozzárendel, majd öt transz-
verzális célkitűzést, illetve ezekhez rendelt három rövid 
távú célkitűzést rögzít. 

A Rigai következtetések (2015)

Ez a 9 oldalas dokumentum már a 2010–2020 közötti év-
tizedre megfogalmazott politikai és szakpolitikai keretek 
figyelembevételével született. Alcíme is eltér a korábban 
megszokottól, és nem – az immár lényegében magától érte-
tődőnek tekintett – európai együttműködésre utal, hanem 
a 2010-ben megfogalmazott 22 rövidtávú célkitűzésben 
elért – vagy el nem ért – eredményekre reflektálva a 2015–
2020-as időszakra fogalmaz újra középtávú célkitűzéseket, 
szám szerint ötöt. Ezek a következők:

1. a munkaalapú tanulás támogatása, különös tekintettel 
a tanulószerződéses (Apprenticeship) típusú megoldá-
sokra;

2. az EQUAVET-ajánlással8 kompatibilis, tanulási ered-
ményeken alapuló minőségbiztosítási rendszerek to-
vábbfejlesztése;

8 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szak-
oktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének 
létrehozásáról szóló, 2009. június 18-i európai parlamenti és tanácsi 
ajánlás végrehajtásáról. COM/2014/030 final

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_hu.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_hu.pdf
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3. a szakképzési és képesítési rendszerek rugalmasabbá 
és átjárhatóbbá tétele a nagyobb fokú hozzáférés érde-
kében;

4. a kulcskompetencia-fejlesztés megerősítése a szakkép-
zésben;

5. az iskolarendszerű szakképzésben és a szakmai to-
vábbképzésben dolgozó szakmai tanárok, oktatók és 
mentorok szakmai fejlődésének támogatása.

Az anyag szerkezete is eltér a korábbiaktól. Az első há-
rom oldal a preambulum, amely meghatározza a politikai 
kontextust és lerója – az ilyen dokumentumokban kötele-
ző – tiszteletköröket. Ezt követően csak röviden, egyenként 
két-három sorban rögzíti a fentiekben idézett öt, újrafogal-
mazott középtávú célkitűzést. Majd 3 melléklet követke-
zik: az első a szakpolitikai kontextust, azaz a szakképzés 
szerepét vázolja fel a növekedés és a foglalkoztatás szem-
pontjából, a második a célok megvalósításához illeszkedő 
uniós vállalást deklarálja, végül a harmadik, másfél oldalas 
melléklet a célkitűzések gyakorlati megvalósíthatóságához 
kíván segítséget nyújtani.

Az uniós szintű szakpolitika fejlődése – 
folyamatosság és hangsúlyváltások

A  koppenhágai folyamat legfontosabb dokumentumai-
nak áttekintése fontos dolgokat árul el a másfél évtizedet 
felölelő időszak szakpolitikai változásáról. A  szűk másfél 
évtized alatt majdnem a semmiből egy koherens és egyre 
markánsabb szakpolitika alakult ki. Az  első anyagokban 
még a politikum a meghatározó, de amint haladunk elő-
re az időben, úgy válnak egyre szakmaibbá, a prioritások 
operacionalizálásával egyre konkrétabbá a dokumentu-
mok. A folyamat korábbi prioritásokat, célokat sehol nem 
tagad meg, legfeljebb hátrébb sorol, beépít, illetve kiemel 
egy átfogóbban megfogalmazott célrendszerbe. Ugyanak-
kor a prioritásoknak és kiemelt célkitűzéseknek bizonyos 
fluktuálása, pulzálása is megfigyelhető.

Közös európai eszközök fejlesztése

A  közös európai szakpolitika legpregnánsabban a közös, 
főleg a transzparenciát szolgáló európai eszközök kidolgo-
zásában és implementálásában nyilvánul meg. Létrejöttek 
az Europass, az EKKR (Európai képesítési keretrendszer), 
az ECVET (Európai szakképzési kreditrendszer), valamint 
a több névváltozáson átesett, jelenleg EQAVET névre hall-
gató minőségbiztosítási keretrendszer ajánlásai, doku-
mentumai, és megszülettek az ezekkel kapcsolatos nem-
zeti vállalások is. Az  uniós szakpolitika abban feltétlenül 
sikeres, hogy ezeknek a rendszereknek az adaptálásában 
valamennyi ország részt vesz, a fejlesztés és implementálás 
bőséges finanszírozása miatt (is) érdekeltek a kormányok 
a részvételben. Ugyanakkor gyors és átütő sikert egyedül 
az Europass ért el, amely azonban csak kiegészítő szerepet 
játszik a többi eszközhöz képest. 

Az  európai átláthatósági eszközök kétségkívül legfon-
tosabbika – potenciális hatóerejét tekintve bizonyosan 
– a nemcsak a szakképzésre, de arra is vonatkozó EKKR. 
Ennek nemzeti fejlesztései – Magyarországon az MKKR 
(Magyar képesítési keretrendszer) – már minden ország-
ban megszülettek, de arról még kevés tapasztalat áll ren-
delkezésre, hogy ez egy a rendszerre és az európai vagy 
akár csak nemzeti szintű átláthatóságra ténylegesen ható 
eszköz lesz-e, avagy az uniós források bevonását szolgáló, 
a fióknak készült papírtigris. Az  utóbbi kimenet egyálta-
lán nem irreális. Maga a rendszer elvileg alkalmas lenne 
az átláthatóság növelésére, a nemzeti rendszereknek a ta-
nulási eredményeken alapuló reformját generáló szerepet 
is kaphatna, nemzeti szinten ez volna az igazi hozadéka, de 
hogy ez egyes országokban bekövetkezik-e, illetve milyen 
ütemben, arról még nem lehet nyilatkozni.

Az ECVET folyamat első évtizedének a történetét akár 
kudarcnak is tekinthetjük. A Maastrichti közlemény 2004-
ben világosan felvázolta a célokat a felsőoktatási kredit-
rendszer (ECTS) mintájára. Ehhez képest 2009-ben egy 
korlátozott hatókörű és a nemzeti rendszerekkel nem kom-
patibilis, ezért széles körben megvalósíthatatlan Ajánlást9  

9 Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2009. június 18.) az Európai 
szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról.
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fogadott el az Európai Parlament és az Európai Tanács, és 
ennek implementálását erőltette, minimális sikerrel. 

A  minőségbiztosítási keretrendszer több változást ért 
meg, a legutolsó, rigai dokumentumban a korábbiakhoz ké-
pest kiemelt szerepet is kapott, ami jól mutatja a minőség-
biztosítással foglalkozók lobbierejét, de hogy az implemen-
tálás mennyire lesz teljes körű és milyen fokú átláthatóságot 
eredményez, azzal kapcsolatban sok a szkeptikus vélemény.

Egyéb prioritások és célok – egy konkrét 
célkitűzést érintő kritikai megjegyzés

Az életpálya-tanácsadás, a külső szereplőkkel való együtt-
működés erősítése, a hátrányos helyzetű rétegek bevonása 
a szakképzésbe, a nemzetközi mobilitás felfuttatása, a ta-
nárok és oktatók fejlesztése mindvégig olyan, fontosnak te-
kintett prioritások, amelyek mindegyike megjelenik a do-
kumentumok különböző helyein, igaz, eltérő hangsúlyok-
kal. Ezek a prioritások tehát egyaránt fontosak, aktuális 
súlyozásuk szakmai probléma. 2004 óta azonban szerepel 
egy olyan prioritás, amely kissé „ködös”, a kívülállónak is 
nehéz mit kezdenie vele, de maga a szakpolitika sem tudta 
„sem lenyelni, sem kiköpni”. Ez a szakképzés vonzerejének 
növelése. A vonzerő (attractiveness) igénye általában nem 
önmagában jelenik meg a dokumentumokban, hanem hol 
a minőség, hol a széles rétegek számára való hozzáférhető-
ség, illetve ezzel is összefüggésben a szakképzés befogadó 
(inkluzív) jellegével együtt. A  legutolsó, rigai dokumen-
tumban – bár itt a korábbiakhoz képest a célrendszerben 
külön pontban nem szerepel a vonzerő, mondhatnánk, a 
prioritások között visszaminősítették – az itt felsorolt tulaj-
donságok együtt szerepelnek egy szövegrészben: „Továbbra 
is támogatjuk a befogadó és mindenki számára hozzáférhető 
szakképzés minőségének és vonzerejének növelését minden 
képzési szinten”10.

A  vonzerő hangsúlyozásával több probléma is van. 
Az  egyik, hogy nem szakmai, hanem részben szektorális 
érdekből, sérelemből adódó politikai igényről van szó: a 

10 Eredeti: „We will continue contributing to raised quality and 
attractiveness of accessible and inclusive VET at all education levels”.

szakképzés vonzerejét az általános képzéssel szemben értel-
mezik, és sérelmezik, hogy a gimnáziumi képzést a lakos-
ság perspektivikusabbnak látja a középfokú szakképzés-
nél. Pedig szakmai megközelítéssel a közoktatási és szak-
képzési alrendszerek együttműködését kellene preferálni, 
munkamegosztását menedzselni, nem a pozícióharcokat 
erőltetni egymás rovására. Azt ugyanis pontosan tudjuk, 
hogy az általános és a szakképzés arányát és struktúráját 
tekintve nincs optimum, egy versenyképes gazdaság mun-
kaerő-utánpótlását sokféle struktúrában képezhetik. 

Módszertanilag is megkérdőjelezhető a középfokú kép-
zési ágakat két kategóriába, általános és szakképzésbe so-
rolni, hiszen mind a szakképzési, mind az általános képzési 
programok tagoltak sok országban. Az EU oktatási kiadvá-
nyainak egyik gyakran közölt mutatója éppen a középfokon 
tanulók megoszlása a szakképzésben és az általános képzés-
ben. A 2013. évi adatok alapján elmondható, hogy Magyar-
országon 26,5% a szakképzésben tanulók aránya (pár év-
vel ezelőtt, a 2 + 2-es szakiskolai struktúra idején még 20% 
alatti értékekkel szerepeltünk!) (1. ábra). Ezzel szemben 
egy-egy évjáratnak közel fele szerez középfokú („medium”, 
azaz ISCED 3 vagy 4 szintű) szakképesítést. A  látszólagos 
ellentmondás oka, hogy a fiatalok 40%-át beiskolázó szak-
középiskolát az általános képzéshez sorolják ebben a meg-
osztásban, holott nyilván egy köztes esetről van szó.

A szakképzés vonzerejének növelésével a másik problé-
ma az, hogy a szakképzés maga viszonylag keveset tehet 
érte, mert azt döntően más társadalmi-gazdasági viszo-
nyok határozzák meg. Romló státuszú és/vagy bérezésű és/
vagy relatíve nehéz körülmények között végzett, fokozott 
egészségügyi kockázatokkal járó foglalkozások vonzerejét 
növelni nem egyszerű. Legbiztosabban talán a piac korrek-
ciós erejében bízhatunk. 

A szakképzés vonzerejének növeléséről a Bizottság 2011-
ben megrendelt egy kutatást is, amelynek eredményeit 
2012 októberében mutatta be a tenderen nyertes, komoly 
professzionális háttérrel rendelkező angol cég Brüsszelben. 
A kutatást a magunk részéről tanulságosnak, de célját te-
kintve – hogy a témáról szóló tudást bővítse, strukturálja 
és járuljon hozzá a vonzerőt növelő szakpolitika eltervezé-
séhez – eredménytelennek látjuk. A megrendelés volt pon-
tatlan, illuzórikusan tág témára vonatkozott, hiszen nem 
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lehet együtt vizsgálni az ISCED 2-től 5-ös szintig terjedő 
szakképzéseket.11 A szakképzés maga is nagyon tagolt, és 
e tagoltság eltérő vonzerőt jelent az egyes munkaerő-pia-
ci szegmensekben, foglalkozáscsoportokban, illetve egyes 
társadalmi csoportok számára. Egyáltalán értelmes-e fel-
tenni azt a kérdést általánosságban, hogy vonzó-e a szak-
képzés? Ha azt kérdezzük, hogy vonzó-e a kőműves, a pin-
cér, a gazdasági informatikus szakma, még akkor is meg 
kell kérdezni, hogy: „És kik számára?”. 

Arról egyébként, hogy a szakképzés vonzerejére mi 
gyakorolhat pozitív hatást, a kutatást megelőző, 2010-es 
bruges-i dokumentum ad olyan támpontokat, amelyeken 
túl a kutatás sem tudott többletet felmutatni. Ezek szerint a 
szakképzés vonzerejét növeli:

1. a szakmai alapképzés minőségének emelése és a ru-
galmas képzési utak preferálása;

11 A kutatásról és a validálási szemináriumról lásd részletesen: Mártonfi 
(2014).

2. a szakmaválasztást és életpálya-tervezést támogató 
gyakorlati foglalkozások és tanácsadás;

3. a kulcskompetenciák megerősítése a szakmai képzés 
tantervében és a megfelelő értékelés;

4. az életpályakészségek fejlesztése a szakmai alapképzés 
során;

5. a modern technika, infrastruktúra és tananyag; vala-
mint

6. a pályakövetés, a munkaerőpiacra lépés és a további 
képzésekben való részvétel monitorozása.

A szakképzés vonzerejének növelése a hazai szakképzés-
politikai célok között is előkelő helyen szerepel – a dekla-
ráció szintjén. Az itt felsorolt összetevői közül egyik sincs 
ugyanis a szakpolitika célkeresztjében, és azokban vissza-
lépést gyakrabban tapasztalunk, mint előrelépést. 

***

1. ábra: A szakképzésben tanulók aránya az Unió tagországaiban, %
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A  koppenhágai folyamat egyenlegét megvonni olyan fel-
adat, amely túlnő e rövid írás keretein. Az bizonyos, hogy 
nem választható szét az uniós szakpolitikák összességének 
működésétől, egyebek mellett a nyitott koordinációs mód-
szer ellentmondásosan megvalósuló eszközétől. Ez egy-
szerre próbálja erősíteni az alulról jövő kezdeményezése-
ket, érvényesülni hagyni a nemzeti szakpolitikai törekvé-
seket és egységes mederbe terelni a nemzeti rendszereket. 
Ennek megvalósulásához az eltelt szűk másfél évtized még 
nagyon kevés volt. A  történelmi léptékkel épp hogy csak 
elindult folyamatot egyes tagállamok érdektelensége vagy 
ellenállása is fékezi, későbbi eredményességét is megkérdő-
jelezi (Cort, 2011). 

Bár a koppenhágai folyamat politikai célja egyértel-
műen az egész Unió egységes munkaerőpiacát szolgáló 
szakpolitika kialakítása, a nemzeti rendszereknek nem 
részleteiben, hanem kereteiben megvalósuló egységese-
dése a szektort érintő kihívások alapos elemzésén nyug-
szik. A  megállapítások és a célok relevánsak, ha az egyes 
országokban nem is azonos mértékben.  Utólag azt látjuk, 
hogy a folyamat előrehaladtával jól lehetett (volna) ezekre 
a dokumentumokra – mint háttértudásra – támaszkodni, 
például egy nemzeti szakképzés-fejlesztési koncepció vagy 
stratégia tervezésekor, beleértve a konkrét prioritásokhoz 
való kritikus, de legalábbis eltérő hangsúlyú viszonyulást.
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A felsőoktatás területén a közösségi politika sokáig jellem-
zően implicit módon, a nemzeti rendszereknek és intéz-
ményeiknek tág teret engedve, különféle együttműködési 
programok (például COMETT, Erasmus) égisze alatt, il-
letve horizontális stratégiák részeként nyilvánult meg, az 
utóbbi időben azonban fokozatosan teret nyert az uniós 
országok felsőoktatás-politikájának, illetve felsőoktatási 
rendszereinek összehangolása. Bár korábban is voltak kez-
deményezések, a 2000-es évek közepén érett meg az idő 
arra, hogy a tagállamok egy koherens közösségi felsőok-
tatási stratégia alapjait fogalmazzák meg, amelyhez a kez-
dő lökést Az egyetemek szerepe a tudás Európájában című 
2003-as keltezésű vitaanyag adta.1 A  felsőoktatási alrend-
szer az oktatási alrendszerek között ugyanakkor abból a 
szempontból sajátos helyzetben van, hogy – mint arra Ha-
lász Gábor (2012) is rámutat – e területen az Unión kívü-
li erők szerepe különösen nagy (itt elsősorban az Európai 
Felsőoktatási Térség – EFT –, illetve a bolognai folyamat 
jelentőségére gondolunk). Másrészt a felsőoktatás-politika 
szorosan kapcsolódik más politikákhoz, elsősorban a ku-
tatási és innovációs politikához, illetve a felsőoktatás-poli-
tika alakításában az akadémiai világ és a stakeholderek is 
meghatározó szereppel bírnak mind nemzeti, mind össz-
európai szinten. 

Tanulmányunkban az Unió felsőoktatáspolitikát érin-
tő elemei közül egy olyan területet mutatunk be, amely az 
utóbbi évtizedben a felsőoktatásra vonatkozó közösségi 

1 Communication from the Commission – The role of the universities 
in the Europe of knowledge /* COM/2003/0058 final */: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52003DC0058

kezdeményezésekben nagy hangsúlyt kapott, ráadásul az 
egyes országok felsőoktatás-politikáját illetően is kiemelt 
jelentőséggel bír. A felsőoktatási hozzáférés és részvétel 
alapvető szakpolitikai kérdésnek tekinthető nemzeti szin-
ten, s egyben olyan összetett problémakörnek, amelynek 
vizsgálata során éppúgy tekintettel kell lenni a teljesít-
ményalapú kiválasztás elveire, mint az esélyegyenlőség 
és a méltányosság kérdéseire vagy az olyan finanszírozási 
szempontokra, mint az egyéni és a társadalmi hasznok, az 
egyéni és a társadalmi költségek, illetve hozzájárulások a 
felsőoktatási tanulmányokhoz.

A szociális dimenzió előtérbe kerülése 

A  felsőoktatás társadalmi/szociális dimenziója mint fo-
galom eredendően egy Unión kívüli szerveződéshez, az 
Európai Felsőoktatási Térséghez kötődik. A  Bologna-fo-
lyamatban közreműködő országok2 kétévente esedékes 
miniszteri találkozói közül a 2001-es prágai miniszteri ta-
lálkozó foglalkozott elsőként e témakörrel az európai hall-
gatói szervezet (European Students’ Union, ESU3) kezde-
ményezésére, de ekkor még csupán a nemzetközi mobilitás 

2 A bolognai folyamat a Bolognai Nyilatkozatról (1999) kapta a nevét, az 
Európai Felsőoktatási Térség létrehozását célzó dokumentumot 29 euró-
pai ország írta alá, azóta azonban már 47 ország vesz részt a Nemzetközi 
Bologna Csoport (Bologna Follow-Up Group, BFUG) munkájában. 
3 Korábbi megnevezése: National Unions of Students in Europe (ESIB).

Fehérvári Anikó – Szemerszki Marianna
A szociális dimenzió – európai szintű kezdeményezések 
a felsőoktatási hozzáférés és részvétel javítására

Szemerszki Marianna – Fehérvári Anikó: A szociális dimenzió – európai szintű kezdeményezések a felsőoktatási hozzáférés és részvétel javítására. 
In: Széll Krisztián (szerk.): Az Európai Unió az oktatásról – stratégiai irányok és értelmezések. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 
pp. 59–65.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52003DC0058
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52003DC0058
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szociális vonatkozásai kapcsán.4 A  nemzetközi mobilitás 
tekintetében valóban súlyos akadályozó tényezőként me-
rülnek fel a hallgatók anyagi helyzetében, demográfiai és 
egyéb jellemzőiben megmutatkozó hátrányok, ugyanakkor 
hamar felismerték, hogy a szociális dimenziónak a felső-
oktatás egészét illetően ennél jóval nagyobb szerepe van. 
A 2003-as athéni Bologna-szeminárium (Bologna Follow-
Up Seminar)5 már sokkal átfogóbb módon foglalkozott a 
szociális dimenzió kérdéskörével, egy teljes szemináriumot 
ennek a témának szentelve, s kitérve nem csupán a hozzá-
férésben megmutatkozó egyenlőtlenségekre, hanem a fel-
sőoktatásban tanulmányaikat végzők különféle támogatási 
módjaira, a lemorzsolódás megakadályozására is.6 A 2003-
as Berlini nyilatkozatban7 a miniszterek is döntő fontossá-
gúnak ismerték el a szociális dimenzió jelentőségét, s ezt a 
2005-ös Bergeni nyilatkozat8 is megerősítette, amely abban 
a tekintetben is előrelépést jelentett, hogy felhatalmazást 
adott egy helyzetértékelés elkészítésére.9 E helyzetértékelés 

4 Towards the European Higher Education Area. Communiqué of the 
meeting of European Ministers in charge of Higher Education in Prague 
on May 19th 2001.: http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/
PRAGUE_COMMUNIQUE.pdf
5 A Nemzetközi Bologna Csoport (Bologna Follow Up Group, BFUG) a 
kétévente sorra kerülő miniszteri találkozók közötti időszakban kíséri fi-
gyelemmel a bolognai folyamat alakulását különböző munkacsoportok, 
szemináriumok, konferenciák és hálózati együttműködések segítségé-
vel. Az úgynevezett Bologna-szemináriumok közül több is foglalkozott 
a szociális dimenzióval. Az elmúlt 15 év szemináriumairól információk 
elérhetők: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=5
6 Bologna Follow-up Seminar: “Exploring the Social Dimensions of the 
European Higher Education Area” Athens, Greece, 19–20 February 2003 
General Report: http://www.ehea.info/Uploads/Seminars/030219-
20General_report.pdf
7 “Realising the European Higher Education Area”. Communiqué of the 
Conference of Ministers responsible for Higher Education in Berlin on 
19th September 2003.: http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/
Berlin_Communique1.pdf
8 The European Higher Education Area – Achieving the Goals 
Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for 
Higher Education. Bergen, 19–20. May 2005.: http://www.ehea.info/
Uploads/Declarations/Bergen_Communique1.pdf
9 Ehhez egy munkacsoportot hoztak létre „Working Group on Social 
Dimension and Data on the Mobility of Staff and Students in Participating 
Countries” néven.

nyomán a 2007-es Londoni nyilatkozat10 már határozott 
előrelépést jelentett a célok megfogalmazásában, egyrészt 
utalva arra a törekvésre, hogy a felsőoktatásba belépők, 
illetve az abban részt vevők és képesítést szerzők összeté-
telének valamennyi szinten tükröznie kell a népesség sok-
színűségét, másrészt megerősíti annak fontosságát, hogy 
a hallgatók a társadalmi és gazdasági hátterükből adódó 
akadályoktól függetlenül képesek legyenek elvégezni ta-
nulmányaikat. A  szociális dimenzió tehát nem csupán 
a bekerülés vonatkozásában, hanem a bent maradás és a 
sikeres kilépés kapcsán is jelentőséggel bír. A 2007-es mi-
niszteri találkozót követően több Bologna-szemináriumot 
is rendeztek a szociális dimenzió témakörében11, s a külön-
böző munkacsoportokban is prioritást kapott a témakör, 
többek között a témával kapcsolatos adatgyűjtéssel, illetve 
a vonatkozó indikátorok kimunkálásával összefüggésben 
(Csekei, 2008).  A  2009-ben kiadott Leuveni nyilatkozat12 
következő évtizedre előirányzott prioritásai között a szoci-
ális dimenzió is szerepel, ennek megfelelően a Nemzetközi 
Bologna Csoport (BFUG) 2009–2012, majd a 2012–2015 
között felállt munkacsoportjai13 között is fellelhetőek a 
szociális dimenzióval foglalkozók. A 2015-ben megtartott 
jereváni miniszteri találkozó ugyancsak fontos célkitűzés-
ként jelölte meg a felsőoktatáshoz való széles körű hozzáfé-
rést, a hátrányos helyzetű csoportok felsőoktatási részvéte-
lének támogatását.14

10 London Communiqué Towards the European Higher Education Area: 
responding to challenges in a globalised world, 18 May 2007.: http://
www.ehea.info/Uploads/Declarations/London_Communique18May 
2007.pdf
11 Az  egyik éppen Magyarországon 2008 novemberében Equality in a 
knowledge based society: How to widen opportunities? címmel (http://
www.ehea.info/event-details.aspx?evId=101). 
12 The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in 
the new decade Communiqué of the Conference of European Ministers 
Responsible for Higher Education. Leuven and Louvain-la-Neuve, 28–29 
April 2009.: http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain 
-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
13 2009–2012 között önálló témaként, Social Dimension néven, 2012–
2015 között pedig Social Dimension and Lifelong Learning munkacso-
port néven.
14 Yerevan Communique, 14–15 May 2015.: http://www.ehea.info/
Uploads/SubmitedFiles/5_2015/112705.pdf 

http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/PRAGUE_COMMUNIQUE.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/PRAGUE_COMMUNIQUE.pdf
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=5
http://www.ehea.info/Uploads/Seminars/030219-20General_report.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Seminars/030219-20General_report.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Berlin_Communique1.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Berlin_Communique1.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Bergen_Communique1.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Bergen_Communique1.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/London_Communique18May2007.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/London_Communique18May2007.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/London_Communique18May2007.pdf
http://www.ehea.info/event-details.aspx?evId=101
http://www.ehea.info/event-details.aspx?evId=101
http://www.ehea.info/event-details.aspx?evId=101
http://www.ehea.info/event-details.aspx?evId=101
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/112705.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/5_2015/112705.pdf
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Az  Európai Felsőoktatási Térségben zajló folyamatok 
feltehetően hatással voltak arra, hogy a témakör az Euró-
pai Unió szintjén is nagyobb nyilvánosságot kapott, nem 
kizárólag a felsőoktatással összefüggésben, hanem az ok-
tatás és képzés teljes rendszerére vonatkozóan. Az Európai 
Unió Tanácsának 2010-ben kiadott következtetései15 a fel-
sőoktatást illetően a szociális dimenzió fontosságát részben 
az élethosszig tartó tanulás szemszögéből hangsúlyozzák, 
részben a felsőoktatásra vonatkozóan négy konkrét terü-
leten: (1) a hozzáférés javításában, (2) a rugalmasabb tanu-
lási utak elősegítésében, (3) a hátrányos helyzetű hallgatók 
mobilitási esélyeinek javításában, illetve (4) a felsőoktatás 
társadalmi felelősségvállalásának tudatosításában. A  do-
kumentum hangsúlyozza, hogy az egyes tagállamokban 
még jelentős tér kínálkozik az egyenlőtlenség csökkentésé-
re, hogy a méltányosság és a kiválóság nem egymást kizáró, 
hanem egymást kiegészítő tényezők, továbbá – különösen 
a felsőoktatással kapcsolatban – kiemeli a tanulók támoga-
tására szolgáló rendszerek jelentőségét is az egyenlő hozzá-
férés elősegítésében. A felsőoktatás tekintetében a tagálla-
mokat a dokumentum arra ösztönzi, hogy tegyék szélesebb 
körűvé a felsőoktatáshoz való hozzáférést, dolgozzanak ki 
olyan szakpolitikákat, amelyek elősegítik a végzési arány 
növelését, illetve a hallgatói mobilitás akadályainak felszá-
molását, továbbá támogassanak felnőtt hallgatók és más, 
nem hagyományos tanulók részére kialakított speciális 
programokat.

Mi is az a szociális dimenzió?

Mindezek fényében érdemes részleteiben is áttekinteni, 
hogy mit értünk a felsőoktatás társadalmi vagy szociális 
dimenziója alatt, s hogy miért is fontos oktatáspolitikai 
kérdés ez. A  felsőoktatás világméretű expanziója ma már 
megkerülhetetlen tény, a felsőoktatás tömegessé, majd ál-
talánossá válása – amit Martin Trow 1974-es írásában előre 
jelzett – a világ fejlett országaiban valósággá vált, s a fo-

15 A Tanács 2010. május 11-i következtetései az oktatás és a képzés szoci-
ális dimenziójáról (HL 2010/C 135/02): http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0526(01)&from=HU

lyamat a fejlett országokhoz képest mintegy fél évszázad-
dal később a világ kevésbé fejlett térségeiben is megindult 
(Hrubos, 2014). Az expanzió mértékét tekintve Európa so-
káig lemaradásban volt az amerikai felsőoktatás mögött, az 
utóbbi évtizedekben azonban jelentős felzárkózás figyel-
hető meg, az Európa 2020 stratégia pedig további növeke-
dést céloz meg azáltal, hogy az Unió országaiban a 30–34 
éves korosztályban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
arányának célértékét 40%-ban határozza meg. Bár egyes 
országok jelenlegi arányai ettől még elmaradnak, s saját 
célértéküket is alacsonyabban jelölték meg (Magyarország 
30,3%-os célt határozott meg), vannak országok, amelyek 
már 2012-ben elérték a célul kitűzött szintet. Bármilyen 
arányokról is legyen azonban szó, a tömegesedő felsőok-
tatás már jelenleg is együtt jár a felsőfokú képzés diver-
zifikálódásával és a hallgatói réteg differenciálódásával. 
A  gazdasági versenyképesség szempontjából elengedhe-
tetlennek tűnik a felsőoktatási részvétel további növelése, 
ami – különösen a csökkenő demográfiai mutatók ismere-
tében – egyben további szélesítést is indokol, s feltételezi 
egyes alulreprezentált csoportok, illetve idősebb hallgatók 
korábbinál intenzívebb bevonását. 

Nem csupán oktatáspolitikai szempontból fontos azon-
ban a hallgatók körének kiszélesítése, hanem a társadalmi 
igazságosság szempontjából is, s mindez nem kizárólag a 
hozzáférés esélyeinek a növelését feltételezi, hanem olyan, a 
lemorzsolódás csökkentése irányába tett lépéseket is, ame-
lyek hozzájárulnak a sikeres végzéshez és a majdani sikeres 
munkaerő-piaci kimenethez. A  felsőoktatásban az esély-
egyenlőség és a méltányosság kérdésének vizsgálata, illetve 
ennek a szempontnak a figyelembevétele azért sem egysze-
rű, mert azok a legtöbb esetben az oktatás sokkal koráb-
bi szintjein eldőlnek, a harmadfokú képzés általában már 
keveset tud javítani az alulreprezentált csoportok részvételi 
arányain. Mindazonáltal nem mindegy, hogy egy-egy or-
szág felsőoktatás-politikai intézkedései milyen koncepció 
mentén körvonalazódnak: inkább a meritokratikus szem-
léletet képviselik a bekerülés formálisan azonos feltételeit 
hangsúlyozva, amely azonban kevésbé képes a korábbról 
hozott egyenlőtlenségek kompenzálására, vagy a kimene-
ti egyenlőséget állítják fókuszba, törekedve a társadalmi 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0526(01)&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XG0526(01)&from=HU
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egyenlőtlenségek kompenzálására, az alulreprezentált cso-
portok előnyben részesítésére.

Amint azt egy 2010-ben nyilvánosságra hozott Eury-
dice-jelentés is bemutatja, az EFT-tagállamokban nincs 
egységes definíciója a szociális dimenzió fogalmának, az 
alulreprezentált csoportokat az egyes országok eltérően 
határozzák meg, jóllehet néhány közös sajátosság is fellel-
hető. A leggyakrabban a társadalmi-gazdasági háttérhez, 
illetve a szülői iskolázottsághoz kötődik a fogalom, de 
sok országban a fogyatékkal élők, illetve más csoportok 
(életkor vagy nem szerinti összetétel, nemzetiséghez/et-
nikumhoz való tartozás, hátrányos térségekben élők stb.) 
számítanak alulreprezentáltnak (Eurydice, 2010). Az alul-
reprezentált csoportok azonosítása társadalmilag és tör-
ténelmileg is meghatározott lehet, amint az is erre vezet-
hető vissza, ha valamely ország nem használ bizonyos ka-
tegóriákat, így például nem él az etnikum szempontjából 
alulreprezentált csoportok kijelölésének lehetőségével. 
Ez sok esetben azért sem lehetséges, mert az egyes orszá-
gok adatvédelmi előírásai nem teszik lehetővé a hallgatók 
ilyen szempontú azonosítását, így a célértékek kitűzése is 
értelmetlenné válik. 

Az alulreprezentált csoportok arányának növelését cél-
zó intézkedések köre sokszínű, de leggyakrabban két in-
tézkedéstípus terjedt el: az egyik a belépést megkönnyítő 
speciális eljárásoké, a másik pedig a célzott ösztöndíjak és 
támogatások lehetősége, amely nemcsak a bekerülést, ha-
nem a bent maradást és a sikeres végzést is segíti. A beke-
rülés szempontjából érdemes külön figyelmet fordítani az 
alternatív, illetve az atipikus felsőoktatási tanulási utakra, 
amelyek egyaránt jelenthetik a szokásostól eltérő belépési 
utakat (például érettségi nélküli felvétel, megelőző tanulási 
eredmények elismertetése, késleltetett belépés vagy késői 
életkorban való belépés) vagy az eltérő tanulási módoza-
tok engedélyezését (például részidős képzések, távoktatás). 
Az alternatív tanulási módok a bent maradást is segíthe-
tik, amint számos olyan egyéb szolgáltatás is, mint például 
a hallgatók igényeihez és szükségleteihez jobban igazodó 
rugalmas tanulásszervezés vagy a megfelelő tanácsadási és 
egyéb szolgáltatások, amelyek egy része azonban inkább 
intézményi hatáskörbe tartozik. 

Bár a legtöbb ország oktatáspolitikai prioritásai közé 
tartozik a szociális dimenzió figyelembevétele, nem min-
denhol születik célzott intézkedés az egyes konkrét cso-
portokat illetően, sőt, az országok egy részében az jellemző, 
hogy az alulreprezentált csoportokhoz tartozók arányának 
növekedését az általános részvételi arányok növekedésétől 
remélik, jóllehet a tömegesedés önmagában nem garancia 
az egyenlőbb hozzáférésre. Kivételként említhető azonban 
például Belgium, Franciaország, Írország és az Egyesült 
Királyság, ahol léteznek konkrét célértékek elsősorban a 
kedvezőtlen szocioökonómiai státuszú hallgatók vagy az 
alacsonyabban iskolázott szülők gyermekeinek számará-
nyára (EC/EACEA/Eurydice, 2014).

Itt azonban elérkeztünk egy kritikus ponthoz, a moni-
torozás és az adatgyűjtés nehézségeihez, ugyanis nyilván-
valóan csak akkor kérhetők számon e célértékek, ha azok 
teljesülését valamilyen módon figyelemmel lehet kísérni. 
Bár a hallgatói létszámokról és a hallgatók összetételének 
néhány fontos dimenziójáról a legtöbb országban folyik 
adatgyűjtés, az nem mindenhol terjed ki az alapinformá-
ciókon (nem, életkor) túl más dimenziókra, így például a 
fogyatékkal élés, a társadalmi-gazdasági háttér, az etnikai 
vagy a munkaerő-piaci státusz jellemzőire. További prob-
lémát jelent, hogy ha még gyűjtik is ezeket az adatokat, az 
nem feltétlenül jelent szisztematikus adatgyűjtést, illetve 
az összegyűjtött adatokat nem mindenhol elemzik olyan 
mélységben, hogy azok oktatáspolitikai szempontból is 
hasznosíthatók legyenek (EC/EACEA/Eurydice, 2014). 

Az egyes országok adatgyűjtésének eltérő jellege és mély-
sége megnehezíti a felsőoktatásban tanulók összetételének 
részletesebb nemzetközi összehasonlítását. Ezért is fon-
tosak az olyan kezdeményezések, mint az Eurostudent-
felmérés, amelyre a közelmúltban már ötödik alkalommal 
került sor. A legutolsó felmérés 29 európai ország hallgató-
iról gyűjtött összehasonlítható információkat, lefedve ezzel 
az uniós országok csaknem teljes körét. A  kutatás olyan, 
a szociális dimenzió szempontjából is fontos témaköröket 
vizsgál, mint például a felsőoktatásba való belépés útjai, a 
hallgatók társadalmi háttere, a hallgatók bevétele és kiadá-
sai, életkörülményei, időfelhasználása (Hauschildt et al., 
2015). Ezek az információk segítik a felsőoktatásban zajló 
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folyamatok európai szintű elemzését, az egyes országok 
adatfelvételei ugyanakkor a nemzeti oktatáspolitikai prio-
ritások kidolgozásához is alapul szolgálhatnak.16

Akadnak olyan országok, ahol a statisztikai informáci-
ókat nem csupán általános oktatáspolitikai célokra hasz-
nálják, hanem intézményi finanszírozást vagy más ösztön-
zőket is kötnek hozzá. Írországban és az Egyesült Király-
ságban olyan rendszert alakítottak ki, ahol a finanszírozás 
kifejezetten a részvétel szélesítését célozza extra támogatás 
formájában, elismerve az alulreprezentált csoportokból ér-
kező hallgatók oktatásának esetenként nagyobb költségeit. 
Más országokban konkrét programokat vagy konkrét cél-
csoportokat finanszíroznak. De nem csupán az alulrepre-
zentált csoportok bekerülését ösztönözhetik finanszírozási 
eszközökkel, hanem a lemorzsolódás megakadályozását, 
illetve a képzésnek a tervezett időszak alatti elvégzését is, 
például a kimenetalapú finanszírozással. E tekintetben 
ugyanakkor nem csupán az intézmények ösztönzése fon-
tos, hanem a hallgatóké is, akiket sok országban többek kö-
zött különféle pénzügyi eszközökkel próbálnak rábírni ta-
nulmányaik időben való sikeres befejezésére (EC/EACEA/
Eurydice, 2014).

A szociális dimenzió kérdésköre hazánkban

A szociális dimenziónak nemcsak Európában, de Magyar-
országon sincs egzakt meghatározása, jóllehet léteznek 
olyan hallgatói csoportok, amelyeket a felsőoktatás-poli-
tika különféle eszközökkel támogat. A  hátrányos helyzet 
relatív fogalom, mindig egy adott társadalom viszonyrend-
szeréhez kötött, különböző társadalmi, gazdasági mutatók 
alkalmazásával mérik. Mégis szükséges definiálni ahhoz, 
hogy az oktatásban valamiféle támogatást nyújthassanak a 
tanulók/hallgatók számára. Megjegyezzük azonban, hogy 
a hátrányos helyzetű csoportoknak létezik egy szűkebb 
és egy tágabb meghatározása is a felsőoktatásban. A szűk 

16 Magyarország első ízben 2013-ban vett részt a kutatásban, a kérdőívet 
több mint 19 ezer hallgató töltötte ki. A felmérés adatai alapján készült 
jelentés „A felsőoktatás szociális dimenziója. A Eurostudent V magyaror-
szági eredményei” címmel olvasható (Kiss, 2014).

értelmezés azonos a közoktatásban használttal, ami lénye-
gében szociális hátrányt jelent, míg a tág definíció szerint 
a roma/cigány, a fogyatékkal élő, a kisgyermekes és a hatá-
ron túli hallgatók is ebbe a csoportba tartoznak. Talán ez 
utóbbi két kategória definiálása kevésbé problémamentes. 
A fogyatékkal élők esetében elmondható, hogy manapság 
már a tartós betegségben szenvedőket is ehhez a csoport-
hoz sorolják, míg a roma hallgatók meghatározása jelenti a 
legnagyobb nehézséget.17 

Mint ahogy korábban is említettük, a felsőoktatás szo-
ciális dimenziója csak az oktatás egészében értelmezhető. 
Vagyis azt is kell vizsgálnunk, hogy egyáltalán eljut-e, be-
jut-e a fiatal a felsőoktatásba, illetve a felsőoktatásba való 
bekerüléshez szükséges érettségiig. Ezen a területen Ma-
gyarországot nem lehet az irigyelt példák között említeni. 
A  magyar közoktatás erősen szelektív jellege miatt már 
igen korán megjósolható a tanuló későbbi pályája, így a 6 és 
8 osztályos gimnáziumokba bekerülők esélyei a legjobbak a 
felsőfokú továbbtanulás terén és a 4, illetve 5 osztályos gim-
náziumba járóké is jóval magasabb, mint a szakközépisko-
lásoké. Így tulajdonképpen 10–14 éves korban már eldől, 
hogy szerez-e valaki diplomát vagy sem (Liskó–Fehérvári, 
1998; Róbert, 2000, 2010; Nagy, 2010). A magyar rendszer 
abban sem túl méltányos, hogy milyen alternatív vagy má-
sodik esélyt jelentő utakat kínál. Gyakorlatilag nincsenek 
ilyenek, hiszen a felsőoktatási bejutás feltétele az érettségi. 
Így a felsőoktatásba bekerülést javító többletpontok inkább 
csak szépségtapaszok, mint valódi megoldás arra a problé-
mára, amely sokkal mélyebben gyökerezik. 

Ahogyan Európa más országaiban, úgy hazánkban is 
fontos követelmény, hogy olyan ösztöndíjak és egyéb támo-
gatórendszer álljon rendelkezésre, amely a hátrányos hely-
zetű és az atipikus csoportok esetében nem csupán a beke-
rülést, hanem a bent maradást és a végzést is segíti. A pénz-
beli támogatások közül kiemelhetjük az Út a diplomához 
programot, a szociális ösztöndíjat és a Bursa Hungarica 
ösztöndíjat. A nem pénzbeli támogatások közül említésre 
méltó a Mentorprogram, amelyben felsőbb éves kortárs se-

17 Ahogyan azt már az európai gyakorlatok leírásánál is hangsúlyoztuk, 
az etnikai alapú támogatás számos nehézségbe ütközik, többek között 
azért is, mert nincsenek erre vonatkozó nyilvántartások, adatgyűjtések.
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gítők támogatják a szociálisan hátrányos helyzetű hallga-
tókat. Fontos kiemelnünk, hogy egyes felsőoktatási intéz-
mények gyakorlatában megjelent a közoktatási programok 
felsőoktatási továbbgondolása, így például a közoktatásban 
már 15 éve működő Arany János Programokból kikerülő 
diákok célzott pénzbeli és nem pénzbeli támogatása való-
sul meg több intézményben is (például Eszterházy Károly 
Főiskola, Pécsi Tudományegyetem). 

A  tág értelmezés szerint hátrányos helyzetű csoportba 
tartozó romák/cigányok felsőoktatási részvételét tekintve 
fontos momentum, hogy Magyarországon az elmúlt évek-
ben uniós forrásból kilenc roma szakkollégium kezdte meg 
működését, melyek célja a roma hallgatók felsőoktatási út-
jának támogatása. A  roma szakkollégiumok munkájával 
kapcsolatos írások azt a kérdést vetik fel, hogy jó-e az et-
nikai alapú támogatás. Ugyanis a résztvevőknek vállalniuk 
kell roma/cigány mivoltukat, ezáltal a többségi környezet 
számára is világossá teszik ezt, ami számos részt vevő hall-
gatónak jelenthet nehézséget (Forray, 2014), és többen emi-
att nem is vállalják a szakkollégiumba kerülésüket. Fon-
tos azt is megjegyeznünk, hogy ezek a hallgatók pusztán 
etnikai hovatartozásuk miatt részesülnek támogatásban, 
ugyanakkor nem minden roma szociálisan hátrányos hely-
zetű. A  roma szakkollégiumok legfontosabb célja, hogy 
enyhítse az alacsony társadalmi státuszú, főként roma/ci-
gány családokból érkező hallgatók eltérő családi szociali-
zációjából fakadó hátrányait, valamint lehetőséget adjon a 
hallgatóknak azon készségeik és képességeik fejlesztésére, 
amelyek megléte biztosíthatja sikeres egyetemi pályafutá-
sukat, és megerősítheti, stabilizálhatja későbbi munkaerő-
piaci státuszukat is. Fontos cél egy olyan kölcsönös segít-
ségnyújtáson alapuló, önsegítő jellegű csoport létrehozása 
is, ahol a különböző tématerületek iránt érdeklődő hallga-
tók tudása összeadódhat, és a résztvevők megtapasztalhat-
ják a támogató közösséghez tartozás előnyeit, a közösségi 
működésben rejlő többletenergiákat (Varga, 2015).

A fogyatékkal élők támogatása a legtöbb európai ország-
ban része a szociális dimenziónak, Magyarországon is ez a 
legrégebbi és leginkább elterjedt célcsoport a felsőoktatási 
intézményekben. Itt természetesen a pénzbeli juttatások 
mellett ugyanolyan fontos vagy esetenként még fontosabb 
a nem pénzbeli támogatás: így az akadálymentes környe-

zet vagy éppen a tanulmányok során nyújtott segítség és a 
munkaerő-piaci támogatás. Ez utóbbira jó példa, hogy az 
állásbörzék kínálatában megjelentek a kifejezetten fogya-
tékkal élőknek szóló munkahelyek is.

A határon túliak csoportja európai szemmel nézve, né-
mileg kilóg a szociális dimenzió kérdésköréből. Magyar-
ország 2001 óta támogatja a szomszédos államokban élő 
magyarok továbbtanulását egy négy városban működő 
szakkollégiumi hálózattal (Márton Áron Szakkollégium), 
valamint pénzbeli juttatásokkal is (miniszteri ösztöndíj).

***

Amint azt a hazai helyzetkép és az európai gyakorlat rövid 
áttekintése is mutatja, a szociális dimenzió egy nagyon tág 
értelmezési lehetőséggel bíró fogalom Európa felsőoktatá-
sában, amely olyan közös európai értékeket képvisel, mint 
az egyenlő bánásmód, az egyenlő hozzáférés vagy részvétel 
joga. Az  egyes országok társadalmi berendezkedése dön-
ti el, hogy ebben a dimenzióban mire helyezi a hangsúlyt, 
milyen módon, mely csoportokat támogat, fontos azonban, 
hogy megvizsgáljuk más országok példáit, s esetenként me-
rítsünk az ottani jó gyakorlatokból.
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Az Európai Unióban világos törekvés, hogy a döntéshoza-
tali folyamatok a lehető legátláthatóbbak és legnyíltabbak 
legyenek. Ehhez kapcsolódóan fontos céllá vált a kiegyen-
súlyozott érdekképviselet, a túlzott nyomásgyakorlás elke-
rülése, hiszen a jogszerűtlen vagy bennfentes információ-
szerzés és a döntéshozók megkörnyékezése torzíthatja a 
döntéshozatalt, és megkérdőjelezheti annak legitimitását. 
Tanulmányunk célja az uniós döntéshozatalhoz kapcsoló-
dó lobbitevékenységek átláthatóvá tételét célzó nyilvántar-
tás 2011. évi létrehozása és 2015-ös újratervezése kapcsán 
a lobbizás értelmezése az Európai Unió működésének kon-
textusában. A témakör tárgyalása során az érdemi adatok 
akut hiánya miatt egyelőre leginkább arra szorítkozhat-
tunk, hogy kidolgozzuk és pontosítsuk azokat az elméleti 
kereteket és elemzési fogalmakat, melyek alapján a lobbi-
zás mint az európai döntéshozatali mechanizmus egyik fő 
rendszereleme megragadható. A  tanulmány témafelvetés-
nek tekinthető abban a tekintetben, hogy lássuk, mi min-
den hiányzik ahhoz, hogy pontosabban érthessük az Unió 
lobbitevékenységekben gazdag szupranacionális közegében 
az oktatáspolitikák alakulását. A  lobbizás egyébként talán 
periférikusnak tűnő témáját tehát azért állítottuk közép-
pontba, hogy a közpolitikai programadás hátterében meg-
húzódó és a nyilvánosság terében gyakorta egyszerűen csak 
„Brüsszelként” emlegetett szupranacionális társadalmi 
konstrukció működését valamivel árnyaltabban láthassuk. 

A lobbizás fogalmi meghatározása 

A  lobbizás társadalmi kommunikációban kimunkált és 
gondozott fogalom, ezért annak meghatározása terén egy-
fajta szemantikai versengés figyelhető meg. Eltérő társadal-
mi láthatósággal, befolyással és egyenlőtlen erőforrásokkal 

rendelkező szereplők törekszenek annak körülhatárolásá-
ra, hogy a médiában, politikában és a közéletben a lobbi-
zásról mit kellene gondolni, és mit nem. A definitív javasla-
tok hátterében annak befolyásolására irányuló törekvés áll, 
hogy a lobbizásban érdekeltek/érintettek mit vegyenek fi-
gyelembe mint kívánatosat, mint még elfogadhatót és mint 
kiküszöbölendőt. A törekvések tétje nem csekély, hiszen az 
Európai Unió szabályalkotó jogosultságai révén az átlátha-
tóságot, illetve mint látni fogjuk, annak látszatát kívánja a 
lobbifolyamatokhoz rendelni. 

A  szemantikai versengésre jellemző, hogy az európai 
átláthatósági kezdeményezés 2007. évi bizottsági konzul-
tációja során egyes résztvevők fenntartásukat fejezték ki a 
„lobbizás” mint kifejezés negatív kicsengésével kapcsolato-
san, amire reagálva a Bizottság hangsúlyozta, hogy maga 
a fogalom semmilyen negatív értékítéletet nem tartalmaz, 
és a lobbitevékenységek alapvető jelentőséggel bírnak a 
demokratikus eljárásokban.1 A  lobbizás vonatkozásában 
ezeket az elképzeléseket erősítik az OECD által konstru-
ált értelmezések (OECD, 2014), illetve a Transparency In-
ternational (TI) mozgalom által propagált elképzelések is. 
A TI szerint a lobbizás része a demokratikus működésnek, 
alapját az emberi szabadságjogok képezik, vagyis helyesnek 
tekinthető, ha a társadalmi érdekcsoportok saját nézeteiket 
propagálják és befolyásolni igyekeznek a közpolitikai dön-
téshozókat, aminek révén a döntéshozók tájékozottabbá 
is válhatnak, szakértői anyagokhoz, adatokhoz férhetnek 
hozzá (Mulcahy, 2015). A  TI lobbikoncepciójában némi 
amerikanizáló hatás is érvényesül, amely abban mutatko-
zik meg, hogy természetesnek tekinti, hogy a magánszféra, 

1 Lásd az Európai átláthatósági kezdeményezés című európai bi-
zottsági közleményt: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/
TXT/?uri=uriserv:ai0003

Török Balázs
Korlátozott átláthatóság: a lobbizás és az Európai Unió
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az alapítványok, tőkés és pénzügyi csoportok erősebben és 
közvetlenebbül befolyásolják a közügyeket, mint ahogyan 
az a hagyományos európai egyeztetési gyakorlatban meg-
szokott. Ennek megfelelően a lobbizás átláthatóságának 
növelésére vonatkozó innovatív javaslataik köréből hiány-
zik az arra vonatkozó utalás, hogy a lobbizóknak nyilvá-
nosságra kellene hozni, mekkora összeget költöttek céljaik 
elérésére (Mulcahy, 2015).

Mint az eddigiekből látható, a definitív törekvések ver-
sengő érdekcsoportok lobbikoncepcióit tükrözik, ezért 
elemzés tárgyává ugyan válhatnak, de önmagukban nem 
orientálhatják a szociológiai, politológiai (elemzői) vizs-
gálódásokat. Elemzési célokra Hauser általános definíciója 
tűnik megfelelőnek, mely szerint a lobbizás a törvényhozó 
és végrehajtó hatalom személyei és/vagy köztestületei (pél-
dául állami bürokrácia, közigazgatási hatóságok, törvény-
hozás) által hozott döntések befolyásolása érdekképviselők, 
lobbisták aktivitása révén, függetlenül a befolyás sikeres-
ségétől vagy sikertelenségétől (Hauser, 2011). Érdekképvi-
selők, lobbisták tehát azok, akik az érdekek megjelenítését 
szervezetileg vagy egyénileg végzik, céljuk pedig a közpoli-
tikát érintő döntések befolyásolása anélkül, hogy választá-
sokon politikailag legitimált érdekképviseleti jogosultságot 
szereznének. Hauser a lobbizás két változatát különíti el. 
Pozitív lobbizásnak nevezi, amikor az aktivisták valamely 
számukra kedvező cél irányában befolyásolják a jogsza-
bályok (rendeletek) és irányelvek tartalmát, negatív lobbi-
zásnak pedig azt tekinti, amikor az aktivisták arra tesznek 
erőfeszítést, hogy megakadályozzák valamely számukra 
kedvezőtlen döntés megszületését.

Lobbizás az Európai Unióban

Az Európai Unió működésében a lobbizás jelentősége akkor 
érthető meg teljesebben, ha az Unió fogalmát kiterjesztjük, 
és elemzésünkben nem csupán a „brüsszeli aktivitásra”, az 
uniós szintű politikai és törvényi szabályozási folyamatok-
ra koncentrálunk. Az Uniót célszerűbb közvetlen kénysze-
rítő erővel ugyan nem rendelkező, mégis adminisztratíve 
jól kiépített, átgondolt kapcsolatrendszerek alapján műkö-
dőképes struktúrának tekinteni, amely a nemzeti szinttől 

eltávolított metaállamként2 tartja fenn magát. Még telje-
sebb megértést ígér az Unió működésére vonatkozóan az 
államok, az európai érdekeltségű multinacionális korpo-
rációk és újabban a transzatlanti célok mentén elkötelező-
dő befolyás- és érdekcsoportok (transatlantic ruling class) 
aktivitásának figyelembevétele. Mindezeken túlmenően a 
hálózatelemzés fogalomkészletét is érdemes alkalmazni, 
ha pontosabban körül kívánjuk határolni azokat a szociá-
lis, kulturális, politikai és gazdasági dinamikákat, melyek 
hátterében geopolitikai érdekek és megfontolások alapján 
interaktívan összefonódó hálózati aktorcsoportok (akció-
csoportok) vállalják magukra az ügyek kibontásának, a 
szándékok célba juttatásának, és esetleges „utaztatásának” 
felelősségét (Böröcz–Sarkar, 2005).

Az  EU tehát olyan aktivitási központ, melynek meg-
értésében elégtelennek bizonyulhatnak a nyilvánosság 
számára elérhető adatok, és nem minden tekintetben le-
het iránymutató az EU hivatalos – intézményesített – ön-
reprezentációja sem. Szimbolikus szóhasználattal az EU 
egyfajta „asztaldísz” – azaz politikai autoritást biztosító 
rendszerelem – a háttérben aktivizálódott érdekcsoportok 
működésének előterében. Ahogyan számos tudományte-
rületen továbblépési lehetőséget biztosított a rejtett (tacit) 
tényezők feltételezése és elemzésbe vonása, úgy jelen eset-
ben is teljesebbé teszi a megértést, ha a közhatalom és an-
nak nyilvános megmutatkozása mögött szekunder rend-
szerfolyamatokat is feltételezünk. Ezek egyike lobbizás-
ként ragadható meg. Az  elemzési célok indokolttá teszik 
ezt a fajta megközelítést. Halász Gábor (2012) érzékletesen 
írja le a „témák utaztatásának” jelenségét. Az ügymenetek 
és az azokat jellemző témametamorfózisok bemutatáskor 
politikaalakítási vagy döntéshozatali terekről, színterek-
ről, ügyek kaméleonszerű idomulásáról, Unión kívüli kor-
mányközi formációkba kerüléséről és közösségi keretek 
közé való visszaszivárgásáról ír, jelezve, hogy a folyama-
tok áttekinthetőségét az uniós tér kiterjedtségének mérete 
korlátozza.

Az olvasóban felmerülhet a kérdés, vajon melyek azok az 
aktorok, akik a bürokratikus struktúrák közepette moti-

2 Itt most nem térünk ki arra, hogy az államképesség mely jegyeivel ren-
delkezik, illetve nem rendelkezik az Unió. 
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váltan, hozzáértőn elindítják és leleményesen mozgatják –  
utaztatják – az ügyeket mindaddig, amíg számukra (vagy 
valakik számára) kedvezően el nem intézik őket. A kérdés 
megválaszolásához célszerűnek tűnik az Európai Uniót sa-
játos konstellációként tekinteni, vagyis olyan geopolitikai 
kapcsolatokkal és érdekekkel jellemezhető aktorok klik-
kekbe (koalíciókba3) rendeződő, újraalakuló és ezért zava-
rosnak látszó összefonódott hálózataként felfogni, amely 
politikai legitimitással rendelkező hivatalos bürokratikus 
aktivitási központtal is rendelkezik (Böröcz–Sarkar, 2005). 
E fogalomrendszerben a lobbizás vizsgálata alapvető je-
lentőségű elemzési szempontnak bizonyulhat. A  lobbizás 
alapján árnyaltabban látható és érthető meg, hogy egysze-
rűnek tűnő ügyek miért intéződnek vontatottan, és lehe-
tetlennek tűnő ügyekre hogyan születik mégis innovatív, 
leleményes megoldás. 

Az elemzői szakirodalom említést tesz makroaktorokról, 
azaz olyan egyénekről, akik jelentős szervezeti, anyagi, mé-
dia- és egyéb erőforrásokat mozgósíthatnak céljaik elérése 
érdekében (Elder-Vass, 2010). A magyar olvasók leginkább 
talán Soros György nevéhez köthetően ismerkedhettek meg 
a makroaktor jelenséggel. A  makroaktor erőforrás-moz-
gósító kapacitásait figyelembe véve sokan értenek egyet 
McRae állításával, aki az 1990-es évekre vonatkozóan meg-
jegyezte, hogy a magyar származású amerikai befektetési 
vállalkozónak „a kelet-európai befektetések támogatásával 
lenne annyi befolyása ebben a térségben, mint ugyanott bár-
melyik újdonsült kormánynak” (McRae, 1996). Mindezek 
alapján látható, hogy a lobbizási folyamatok nagyon eltérő 
erőforrásokkal rendelkező szereplők által formáltak.

Szakirodalmi áttekintésünk alapján úgy látszik, hogy 
az Unió mint elsődleges szabályozó szerepű transznacio-
nális intézményrendszer egyre inkább felkelti a különféle 
érdekcsoportok érdeklődését. A tendenciák azt jelzik, hogy 
erősen koncentrálódott a valódi befolyással rendelkező 
szereplők köre, és ebben a folyamatban az üzleti csopor-
tok tetemes előnyre tettek szert. Az üzleti körök megköze-
lítőleg az EU közpolitika-alkotási folyamataiban elérhető 
szakértői és konzultatív pozíciók 72 százalékát birtokolják. 

3 A  koalíció kifejezése a policy network kutatásokból ered (Scott–Car-
rington, 2011).

Ebből következően a lobbizás az EU politikaalkotásában 
jelenleg fontos mechanizmusává vált annak, hogy az üzleti 
érdekeknek megfelelő szabályozási környezet alakuljon ki 
Európa-szerte (Hauser, 2011).

Egyes elemzők az Európai Unióban megfigyelhető lob-
bizást nem tekintik egyirányú folyamatnak, ugyanis maga 
az Európai Bizottság is hosszútávú kapcsolatok kialakítását 
kezdeményezi bizonyos érdekcsoportok irányában (Hau-
ser, 2011). A magunk részéről úgy látjuk, hogy a Bizottság a 
kapcsolat- és hálózatépítésen túlmenően is aktív, az önlob-
biztatás eszközrendszerével egyfajta köz- és társadalom-
politikát formáló eszközt alakított ki. A Bizottság tehát a 
lobbifolyamatokra olyan visszacsatolási eljárásrendet tele-
pít, melynek révén az európai szinten tevékenykedő szerve-
zetektől támogatást kaphat: ezek generálják s kilobbizzák 
azokat a közösségi cselekvési programokat, melyek létre-
hozásához eredendően a Bizottságnak fűződnek érdekei. 
A  lobbizás ezzel az uniós cselekvési programokhoz kap-
csoltan öngerjesztő folyamattá változtatható, amely az éves 
rendszeres támogatások révén először szupranacionális 
szinten, majd nemzeti szinteken is struktúrákat formál, és 
aktiválja azokat a szereplőket, akik csatlakozóképesek az 
bizottsági kezdeményezésekhez. Ebben az értelemben az 
önlobbiztatás a bizottság köz- és társadalompolitikájának 
fontos eszközeként azonosítható, amely arra is alkalmat 
ad, hogy az Európai Bizottság a civil társadalom meg-
szervezésén keresztül támogatást szerezzen ahhoz, hogy a 
nemzeti kormányok autoritását mellőzve – szinte áthidalva 
azt – közvetlenül dolgozzon az érdekeltek közös cselekvését 
megalapozó konszenzusok kimunkálásán. Ennek a folya-
matnak a következményeit a szuverenitás problematikáját 
érintő vitákban bontják ki. A  Bizottság civil társadalmi 
érdekcsoportokkal kiépített munkakapcsolata, szövetsége 
azt is lehetővé teszi, hogy „in statu nascendi” tesztelje saját 
javaslatainak társadalmi legitimitását. A  civil szervezete-
ken keresztül felmérhető annak valószínűsége, hogy egy-
egy javaslat milyen fogadtatásra talál, milyen érdekegyezte-
tést igényel, és hogy a javaslat továbbvihető-e a jogszabállyá 
formálás irányába (Hauser, 2011).
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Rendszerközi áthatások 

Tanulmányunk keretei nem teszik lehetővé a lobbizás 
részletező vizsgálatát, ezért csupán néhány olyan uniós 
jelenségre utalunk, melyekben funkcionális részrend-
szerek közötti áthatások figyelhetők meg, és amelyekbe a 
lobbitevékenységek beágyazódnak. A közpolitikákat érin-
tő döntések befolyásolása (a lobbizás) egyik fontos szere-
pe, hogy lehetővé teszi az elkülönült határok között mű-
ködő társadalmi részrendszerek közti áthatásokat. A  fog-
lalkoztatási, gazdasági érdek egyebek mellett a sikeres 
lobbitevékenységek eredményeként jelenhet meg oktatás-
politikai célként és döntésként. 

Az Európai Unió oktatást érintő korai politikáját erősen 
meghatározta az az álláspont, miszerint sem az oktatás 
általában, sem a felsőoktatás specifikusan nem tárgya az 
európai szintű közpolitikáknak, ezek nemzeti hatáskör-
ben maradnak (Lauwers, 2003). A későbbiekben azonban 
az oktatás minősége, az egész életen át tartó tanulás kon-
cepciója, az európai tudásalapú társadalom építésének 
célkitűzése, az inkluzív társadalom ideálképe, a tanulói 
mobilitás elősegítése, a bolognai folyamat, a szakképzést 
érintő harmonizáció (koppenhágai folyamat) révén kibőví-
tett kezdeményezések az oktatási rendszerek nemzetállami 
területére is egyre jelentősebb szupranacionális áthatást 
tettek lehetővé, számos európai kiterjedtségű kölcsönha-
tást előidézve.4 Egy konkrét példával élve: a kisgyerekkori 
nevelés óvodai szegmense a legtöbb országban az oktatás 
(vagy a szociálpolitika) területéhez tartozik, ebből eredően 
az EU nem rendelkezik kompetenciával e terület szolgál-
tatási spektrumának bővítésében. A  munkához való jog 
és a nemi esélyegyenlőség alapján azonban kimunkálható 
volt olyan eljárásrend, mely alapján közösségi céllá válha-
tott a 4 éves korú gyerekek intézményes ellátása (gondozási 
centrumok létesítése), így közvetetten mégiscsak elérhető a 
kötelező oktatás kezdőidejének módosítása, így az oktatás 
területén megvalósuló kapacitásfejlesztés (Török, 2015).

Az oktatást érintő változások jelentős része a gazdasági 
rendszerbeli szereplők aktivitására vezethető vissza. Ilyen-

4 Lásd még a nyitott koordináció (OMC: Open Method of Coordinaton) 
által generált relációkat. 

nek tekinthető az oktatás szolgáltatások kereskedelméről 
szóló általános szerződéseken (GATS: General Agreement 
on Trade in Services) alapuló transznacionális szolgáltatás 
formájában való terjesztésére irányuló törekvés, mely a glo-
bális felsőoktatási térség jövőbeli bővülését alapozhatja meg 
(O’Keeffe, 2003; Sauvé, 2003). A felsőoktatás globális kiter-
jesztésének sok kedvezményezettje lehet, de a jelenlegi leg-
nagyobb exportőrök (Egyesült Államok, Egyesült Királyság 
és Ausztrália) szervezeteinek érdeke és remélhető gazdasági 
haszna erős hajtóereje az oktatást formáló és lobbizást is 
magában foglaló folyamatoknak (Lenn, 2003). A gazdaság 
irányából érkező hatások körébe sorolhatóak azok a folya-
matok is, melyek révén a nemzeti felsőoktatási intézmények 
egyre erőteljesebben a gazdaság – a nemzeti és a nemzetközi 
tudásgazdaság – érdekrendszerébe tagolódnak be (Karran, 
2007). Az  újfajta menedzseri szakértelemmel kivitelezett 
változások az intézményi működés számára új kontextu-
sokat teremtenek, ami az érintettek jelzése szerint az egye-
temek tudományos autonómiájának szűkülését idézik elő 
(Barnett, 1990; Lauwers, 2003; Ritzer, 2007).

Az európai uniós lobbizás átláthatósági 
nyilvántartása 

Az  eddigiekben igazoltuk, hogy a lobbizás az Európai 
Unió működését tekintve meghatározó jelentőségű folya-
matokra utal. A  lobbizás méreteire vonatkozóan nagyon 
eltérő becslések láttak napvilágot. 2011-ben egyes megfi-
gyelők szerint mintegy 500 transznacionális nagyválla-
lat lobbiztatott Brüsszelben, 1500-ra volt tehető az ipari 
lobbicsoportok száma, és néhány száz közügyekben elkö-
telezett szervezet lehetett (CEO, 2011).

Az EU lobbizást érintő szabályozási szándékai abból az 
OECD által is hangsúlyozott tézisből vezethetők le, mi-
szerint a lobbizás nagyobb átláthatósága növeli a polgárok 
bizalmát a döntéshozatali folyamatokban (OECD, 2014; 
Paulet, 2002). Ennek jegyében készült el 2005-ben az új 
európai átláthatósági kezdeményezésre irányuló javaslat, 
melyet az Európai átláthatósági kezdeményezés ún. Zöld 
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könyve5 követett. 2008-ban a Bizottság érdekképviseleti 
(lobbi-) nyilvántartásának indulását követően regisztráci-
óra szólította fel az érdekképviseleti (lobbi-) szervezeteket. 
Az  érdekképviseleti nyilvántartás koncepciójának bőví-
tésével jött létre az átláthatósági nyilvántartás, miután az 
Európai Parlament 2011-ben csatlakozott a kezdeménye-
zéshez. 2012-től már portálformában érhető el a Bizottság 
által működtetett átláthatósági nyilvántartás, mely a 2013-
as felülvizsgálatokat követően 2015-ben új változatban 
hozzáférhető.  

Az uniós döntéshozatalhoz kapcsolódó lobbi te vé keny sé-
gek átláthatóvá tételét célzó nyilvántartás 2011. június 23-i 
létrejötte óta 2016. január 15-ig összesen 9  068 szervezet 
regisztrált (1. táblázat). A regisztráció önkéntes az EU át-
láthatósági nyilvántartásába, így az adatok alapján nem 
lehet következtetni a lobbiszervezetek valós számára, a 
ténylegesen aktív lobbiszervezetek száma ennek akár több-
szörösére is becsülhető. Az átláthatósági nyilvántartásban 
5  909 volt az EP-akkreditációval (parlamenti bejárással) 
rendelkező lobbisták száma – ami arra utal, hogy egyfajta 
lobbiszolgáltató ipar alakult ki az Unió központjában. 

Eredetileg voltak elképzelések a regisztráció kötelezőségé-
re vonatkozóan, így az önkéntességben is a lobbiszervezetek 
sikeres érdekérvényesítése figyelhető meg. Erre utal, hogy 
a Jean-Claude Junker vezette Bizottság 2014-ben kilátásba 
helyezte, hogy a jövőben csak azokkal a lobbistákkal talál-
koznak, akik az EU önkéntes átláthatósági regiszterében 
megjelenítették magukat, ami vonatkozna a regisztrációtól 
vonakodó nagybankokra is (Mulcahy, 2015). A jelenség egy-
ben arra is utal, hogy egyes lobbizási formációk – amilyen 
például a zártkörű Bilderberg csoport – kerülik a nyilvá-
nosságot, előnytelennek tartva a tevékenységükre vonatko-
zó adatok közzétételét, amire már az évtizedekkel ezelőtti 
lobbielemzések is rámutattak (Finer, 1958).

Az átláthatósági nyilvántartás egyelőre gyenge minőség-
ben szolgálja a tényleges átláthatóságot. Elegendő például 
arra utalni, hogy a nyilvántartásban azonos struktúrában 
és azonos tartalmi keretben jelennek meg adatok az Üllőn 

5 Ún. Zöld könyv – Európai átláthatósági kezdeményezés. 
COM/2006/0194 végleges. Brüsszel: Európai Bizottság: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:52006DC0194

található Pest megyei Állatvédőrség Állat- és Természetvé-
delmi Alapítványról és a 2014-ben közel 143 milliárd dollár 
bevételt realizált General Electric cégbirodalomról. A nyil-
vántartás nem megfelelő szabályozottságából adódóan a 
feltöltött adatok nehezen elérhetők az elemzők számára, 
ugyanis kitöltéskor nem volt kötelező az angol nyelv hasz-
nálata, így az adatok felhasználásához több tucatnyi nyelv 
ismerete szükséges. Jórészt használhatatlanok az adatbázis-
ban tárolt szervezeti formációkra utaló adatok, mivel ezeket 
is mindenfajta kategorizáció nélkül lehetett megadni. Lé-
nyegében értékelhetetlen adattömeget képviselnek a „Költ-
ségbecslés (pontos érték)”, „Költségbecslés (összegtartomány)”, 
„Bevételek (pontos érték)”, „Bevételek (összegtartomány)” 
mezők számadatai, melyek ráadásul egymással sincsenek 
konzisztens viszonyban. Visszásságot jelent az is, hogy az 
átláthatósági nyilvántartást kitöltő szervezetek/személyek 
között nem egy olyan akadt, aki célkitűzéseit és küldetésnyi-
latkozatát néhány szóban (nem is mondatban) foglalta össze. 

Ha az Európai Uniót a fentiekben tárgyalt összefüggés-
ben geopolitikai kapcsolatokkal és érdekekkel jellemezhető 
aktorok klikkekbe (koalíciókba) rendeződő összefonódott 
hálózataként fogjuk fel, akkor feltételezhető, hogy az euró-
pai lobbizást bizonyos részben a globalizációkutatások által 
is azonosított multinacionális nagyvállalatok generálják és 
energetizálják (Scott, 2006; Borgatta–Montgomery, 2000). 
A feltételezést támogatja, hogy az EU átláthatósági nyilván-
tartásában olyan transznacionális óriásvállalatok szerepel-
tetik magukat, mint a JPMorgan Chase & Co., a Morgan 
Stanley, a HSBC Holdings PLC, a British American Tobacco, 
a General Electric Company (GE), a Lloyd’s of London (biz-
tosítás), a Google, a Microsoft Corporation, az Apple Inc., az 
Oracle, a Telecom Italia vagy a 21st Century Fox.

Az  átláthatósági nyilvántartásban szereplő egyes sze-
replők nem összemérhetők, azonban a lobbiszervezetek 
nemzeti megoszlása, ha nagyon elnagyoltan is, de utalhat 
az érdekérvényesítés geopolitikai centrumaira. A  regiszt-
ráltak 21%-a rendelkezik belgiumi székhellyel, ezen túlme-
nően pedig 12%-uk Németországban, 11%-uk az Egyesült 
Királyságban, 10%-uk Franciaországban, 7%-uk Olasz-
országban és 3%-uk az Egyesült Államokban rendelkezik 
székhellyel. Ez utóbbi szervezetek gyarapodása a transzat-
lanti kapcsolatok erősödését jelzi.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:52006DC0194
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:52006DC0194
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1. táblázat: Az Európai Unió átláthatósági nyilvántartásába regisztrált szervezetek (2011. 06. 23–2016. 01. 15)

Összes, db
Oktatással 

foglalkozók, 
db

Oktatással 
foglalkozók 
aránya, %

I. Szakmai tanácsadással foglalkozó  
irodák/ügyvédi irodák/független tanácsadók 1050 338 32

Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák 638 215 34

Ügyvédi irodák 96 21 22

Független tanácsadók 316 102 32

II. Intézményen belüli lobbisták  
és szakszervezetek/gazdasági/szakmai szervezetek 4597 909 20

Vállalatok és vállalatcsoportok 1593 214 13

Kereskedelmi és gazdasági szervezetek 2196 429 20

Szakszervezetek és szakmai szervezetek 527 186 35

Egyéb szervezet 281 80 28

III. Nem kormányzati szervezetek 2321 1017 44

Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók 2321 1017 44

IV. Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos intézmények 645 347 54

Szellemi műhelyek és kutatási intézmények 460 204 44

Tudományos intézmények 185 143 77

V. Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek 39 26 67

VI. Helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat, egyéb közjogi  
és vegyes jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek 416 193 46

Regionális szerveződések 119 66 55

Országos szint alatti közigazgatási szervek 104 47 45

Regionális vagy egyéb országos szint alatti közigazgatási szervek 
transznacionális szövetségei és hálózatai 50 23 46

Egyéb, jogszabály által a közérdek szolgálata céljából létrehozott  
közjogi vagy vegyes jogállású szervezetek 143 57 40

Összesen 9068 2830 31

Forrás: Secretariat-general of the European Commission: http://goo.gl/1Nd9VG és https://goo.gl/3QkW2z; készítette: Török Balázs. 

http://goo.gl/1Nd9VG
https://goo.gl/3QkW2z
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***

A  lobbitevékenységek átláthatóságára kialakított európai 
uniós monitoringeszközök jelenlegi állapotukban nem te-
szik lehetővé, hogy világosan bemutatható legyen valamely 
részrendszer – például az oktatás – területét érintő lobbizás. 
Egyelőre az Unióban lényegesen gyorsabb ütemben fejlő-
dik a lobbizás, mint a lobbizásra vonatkozó átláthatóság. 
Az utóbbi ügy láthatóan nem tartozik a Brüsszel által pre-
ferált célok körébe. Az átláthatóság alacsony szintje komoly 
akadályát képezi annak, hogy a lobbizás jelenségvilágát dif-
ferenciáltabb szakértői elemzések tükrében láthassuk, fogal-
mait pontosíthassuk és az előnyök/hátrányok mérlegelése 
alapján elmozdulhassunk európai megoldások kimunkálása 
irányába. Erre nagy szükség van, ugyanis az európai gya-
korlat egyfajta amerikanizálódása figyelhető meg, amennyi-
ben a lobbitevékenység egyre inkább meghatározó szerepet 
játszik az uniós politika mélyszerkezetében. Szerencsés len-
ne, ha nemcsak a lobbitevékenységek tekintetében, hanem 
azok monitorozása és nyilvános társadalmi megvitatása vo-
natkozásában is jelei lennének a transzatlanti hatásoknak. 

Összességében elmondható, hogy az Európai Unió az át-
láthatósági nyilvántartás révén eddig lényegében csupán az 
átláthatóság látszatát volt képes megteremteni. Bár az Unió 
politikai legitimációjának további erősítéséhez akár ennyi 
is elegendő lehet, a szakértői elemzésekhez a jelenleginél 
jóval differenciáltabb, fejlettebb és jobb minőségű adatbá-
zis megalkotása lenne szükséges.

Hivatkozások

Barnett, R. (1990): The idea of higher education. Milton Keynes [Eng-
land], Philadelphia: Society for Research into Higher Education; 
Open University Press.

Borgatta, E. F.–Montgomery, R. J. V. (2000): Encyclopedia of sociology. 
2nd edition. New York, London: Macmillan Reference USA.

Böröcz, J.–Sarkar, M. (2005): What Is the EU? International Sociology, 
20 (2), 153–173.

CEO (2011): Brussels. The EU quarter. Brussels: Corporate Europe 
Observatory. Lobby Planet. http://www.epc.eu/documents/uploads/
pub_1160_skills_and_education.pdf.

Elder-Vass, D. (2010): The Causal Power of Social Structures. Emergence, 
Structure and Agency. Cambridge: Cambridge University Press.

Finer, S. E. (1958): Anonymous empire. A  study of the lobby in Great 
Britain. London: Pall Mall Press.

Halász G. (2012): Oktatás az Európai Unióban. Tanulás és együttműkö-
dés. Budapest: Új Mandátum Kiadó. 

Hauser, H. (2011): European Union Lobbying Post-Lisbon: An Economic 
Analysis. Berkeley Journal of International Law 29 (2), 680–790. 
http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 
1411&context=bjil

Karran, T. (2007): Academic Freedom in Europe. A  Preliminary 
Comparative Analysis. High Educ Policy, 20 (3), 289–313. 

Lauwers, G. (2003): The European Area for Higher Education. In: 
Groof, J. de–Lauwers, G.–Dondelinger, G. (Eds): Globalisation and 
competition in education. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 49–68.

Lenn, M. P. (2003): Challenges of Access, Diversity and Quality 
Assureance in the Post Seattle Epoch. In: Groof, J. de–Lauwers, G.–
Dondelinger, G. (Eds): Globalisation and competition in education. 
Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 41–49.

McRae, H. (1996): A világ 2020-ban: versenyben a hatalomért, kultúráért, 
jólétért. Budapest: AduPrint Kiadó.

Mulcahy, S. (2015): Lobbying in Europe – hidden influence, privileged access. 
Transparency International. http://files.transparency.org/content/
download/1909/12646/file/2015_LobbyingInEurope_EN.pdf

OECD (2014): Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 3: 
Implementing the OECD Principles for Transparency and Integrity in 
Lobbying, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787 
/9789264214224-en

O’Keeffe, R. (2003): Trade in Educational Services: The Role of the Eu-
ropean Commission. In: Groof, J. de–Lauwers, G.–Dondelinger, G. 
(Eds): Globalisation and competition in education. Nijmegen: Wolf 
Legal Publishers. 69–75.

Paulet, M. (2002): How the European Union works and how to influence 
its policies. The APC European Internet Rights Project. http://europe.
rights.apc.org/eu/eurolob.html

Ritzer, G. (2007): The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Blackwell Pub-
lishing.

Sauvé, P. (2003): Trade, Education and the GATS: What’s In, What’s Out, 
What’s All the Fuss About? In: Groof, J. de–Lauwers, G.–Dondelinger, 
G. (Eds): Globalisation and competition in education. Nijmegen: Wolf 
Legal Publishers.

Scott, J. (2006): Sociology. The key concepts. New York: Routledge.
Scott, J.–Carrington, P. J. (2011): The SAGE handbook of social network 

analysis. London, Thousand Oaks, Calif.: SAGE.
Török B. (szerk.) (2015): Változások az óvodarendszerben. Véleményku-

tatások eredményei (2014/15). Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet.

Dokumentumok

Európai átláthatósági kezdeményezés (Európai Bizottság közlemé-
nye, 2007): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri 
=uriserv:ai0003

Ún. Zöld könyv – Európai átláthatósági kezdeményezés. COM/2006/0194 
végleges. Brüsszel: Európai Bizottság: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/hu/TXT/?uri=CELEX:52006DC0194

http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1160_skills_and_education.pdf
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1160_skills_and_education.pdf
http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1411&context=bjil
http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1411&context=bjil
http://files.transparency.org/content/download/1909/12646/file/2015_LobbyingInEurope_EN.pdf
http://files.transparency.org/content/download/1909/12646/file/2015_LobbyingInEurope_EN.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264214224-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264214224-en
http://europe.rights.apc.org/eu/eurolob.html
http://europe.rights.apc.org/eu/eurolob.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:ai0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:ai0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:52006DC0194
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:52006DC0194




75

The European Union on Education –  
Strategic Directions and Interpretations

Two years ago, the Hungarian Institute for Educational 
Research and Development published a book series, each 
volume focusing on different international organizations 
and their current work and attitude on educational policy, 
reviewing the most important objectives, results and 
observations. Our primary intention was to introduce 
our readers to the relevant international programmes, 
initiatives, and show how these affect our conceptions 
about education, how they contribute to an effective and 
productive educational policy. 

The first volume of the Educational Panorama series 
introduced and defined the context of the diverse data- and 
analysis-based educational activities of the Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD). 
The present issue examines the educational concepts and 
activities of the European Union, giving opportunity for 
Hungarian educational researchers and politicians to find 
international reference points.

The opening study (Zoltán Loboda) briefly introduces 
the nature of the EU’s educational policy and its relation 
to our national approach to the subject. The EU’s youth 
policy and the related strategies and institutional systems 
are examined in connection to educational and training 
purposes (Gabriella Kállai). A  line of studies follow on 
the priorities, contents, processes and instruments of 

the European Union’s educational policy. As the present 
focus of European educational policy, early school leaving 
is discussed in context of the EU’s efforts to reduce the 
numbers (Anna Imre). There are also studies which examine 
the potentials of the EU’s defining principals and aspects, 
such as innovative learning and teaching, on international 
and national level (Márta Hunya), and studies focusing on 
the characteristics of the educational financing systems in 
the countries of the EU (Zoltán Györgyi). The following 
two studies review the structure and fields of education in 
regard to the quality improvement of educational systems, 
evaluating the last 15 years of the European Union’s 
vocational training policy, the Copenhagen Process 
(György Mártonfi) and the EU’s initiatives to increase 
access to higher education (Anikó Fehérvári–Marianna 
Szemerszki). The closing study will reveal the possible 
interpretations of lobbying in context of the EU’s decision 
making (Balázs Török). 

We recommend our collection of studies for those 
who are interested in educational policy, researchers, 
politicians, university professors and students, teachers 
as well as parents. Our intention is to provide a useful 
book for those who are new to the educational concepts 
and programmes of the European Union, and also for 
the professional circle who can examine the strategic 
documents of the international organization in a different 
context and interpretation.

Summary
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Szerkesztette: Széll Krisztián

Az Európai Unió az oktatásról – 
stratégiai irányok és értelmezések

Szerkesztette: Széll Krisztián

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet két évvel ezelőtt egy olyan könyvsorozatot indított útjára, amely 
kiadványonként más-más nemzetközi szervezet oktatással, oktatáspolitikával kapcsolatos legfrissebb 
munkáit, megközelítésmódjait állítja a középpontba, ismertetve a legfontosabb célokat, eredményeket, 
megállapításokat. A Körkép az oktatásról címet viselő sorozat első darabja az OECD oktatással 
kapcsolatos, adatokon és elemzéseken alapuló szerteágazó tevékenységét mutatta be, illetve értelmezte 
azok kontextusát. Ez a kötet, amelyet az olvasó a kezében tart, az Európai Unió oktatással kapcsolatos 
elképzeléseit, tevékenységeit járja körül, kritikai észrevételeket is megfogalmazva.

Amikor e sorozat gondolata felmerült, elsősorban az vezérelt bennünket, hogy megismertessük olvasóinkat 
a bemutatandó nemzetközi kezdeményezésekkel és programokkal, és feltárjuk, azok miként formálják, 
formálhatják az oktatásról alkotott elképzeléseinket, hogyan járulnak, járulhatnak hozzá az oktatáspolitika 
hatékonyságának és eredményességének javításához. Akár kitörő örömmel, akár ódzkodva fogadjuk 
a nemzetközi – vagy éppen nemzetek feletti – szervezetek oktatás területén végzett munkáját, abban 
biztosak vagyunk, hogy ezen elemzések, a feltárt eredmények ismerete hasznunkra válik.

Kötetünket az oktatás iránt érdeklődő kutatóknak, szakpolitikusoknak, egyetemi oktatóknak, hallgatóknak, 
pedagógusoknak és szülőknek egyaránt ajánljuk. Haszonnal forgathatják azok is, akik most ismerkednek 
az Európai Unió oktatás(politika)i elképzeléseivel, programjaival, akárcsak az a szakmai kör , amely ezúttal 
más kontextusba helyezve, át- vagy újraértelmezve találkozik a nemzetközi szervezet esetleg már ismert 
stratégiai dokumentumaival.


