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POLÓNYI ISTVÁN

A vállalatok képzési politikájának
néhány jellemzõje
I. rész
Jelen írás célja, hogy a hazai vállalatok képzési politikájának néhány alapvetõ vonását bemutassa. A írás alapjául egy, a hazai felnõttképzés jellemzõit elemzõ kutatás szolgált.1
A kutatás keretében a vállalatok képzési politikáját feltáró empirikus vizsgálatra is sor került.2 De elemzésünk során támaszkodtunk
számos, a témába vágó, statisztikai és más vizsgálati eredményre is,
amely idõközben napvilágot látott3.

Nemzetközi kitekintés
a felnõttképzési
részvételre
A felnõttképzés részvételi jellemzõit tekintve a fejlett országokban igen jelentõs különbségeket találunk, a viszonylag alacsonytól a közel 60%-os (finn)
részvételig.
Ha korcsoportonként megvizsgáljuk a részvételi arányokat a
formális és a felnõttképzésben
azt állapíthatjuk meg, hogy a
részvételi arány tekintetében a
felnõttképzés a 19-21 éves korosztály esetében kezdi átvenni az
iskolarendszerû képzés szerepét.
A legmagasabb részvételi jellem-

zõjû országokban – Finnországban és Dániában – 50 éves koráig a népesség több mint 60%-át
képzési aktivitás jellemzi. De ha
a vizsgált 20 fejlett ország átlagát
vizsgáljuk, akkor is azt látjuk,
hogy a népesség 50 éves koráig
a részvétel meghaladja az egyharmados arányt. A hazai részvétel ettõl elmarad, – nálunk a legmagasabb részvétel a 19-21 évesnél tapasztalható (valamivel több
mint 30%), ami azután korcsoportról-korcsoportra csökken, s
40 éves kor után 20% alá esik.
A nemzetközi összehasonlítás
tehát a hazai felnõttképzési részvétel viszonylag jelentõs lemaradásáról tanúskodik. (lásd 1. táblázat)

De lehet-e a felnõttképzés területén kívánatos szinteket meghatározni? Az OECD jelentése –
az életen át tartó tanulással öszszefüggésben – a következõ
részvételi arány célkitûzésekre
tesz javaslatot a felnõttképzés területén4;
• az alacsony végzettséggel
rendelkezõ felnõttek (az ISCED
2. szintjének vagy ez alatti oktatási szint) 20%-a vegyen részt
minden évben alapozó felnõttoktatásban;
• a tartósan munka nélkül
lévõk 100%-a vegyen részt átképzõ programokban minden
évben;
• a foglalkoztatottak 40%-a vegyen részt a munkájához kapcsolódó képzésben minden évben.
Végül is a hazai felnõttoktatási
részvétel elég jelentõsen lemaradt ezektõl az ajánlásoktól, s a
fejlett országok mutatóitól is, de
korántsem biztos, hogy a lemaradás számottevõ, ha a gazdasági
fejlettséget is figyelembe vesszük.

Polónyi István egyetemi tanár, Debreceni Egyetem.
1
A hazai felnõttképzés jellemzõt vizsgáló T 034249 számú OTKA kutatás (témavezetõ Dr. Polónyi István). A kutatás célja az volt, hogy
a felnõttképzési aréna legfontosabb szereplõinek motivációit és érdekeltségi összefüggéseit feltárja. Ennek keretében vizsgálta az egyén,
a munkaadók és kormányzat aspirációit. Ebben az írásban ebbõl alapvetõen a munkaadók, a vállalkozások képzési politikájának
legfontosabb sajátosságait igyekszünk bemutatni.
2
Közel 200 vállalat valamely humánpolitikai vezetõjének vagy munkatársának segítségével egy kérdõívet töltettünk ki A kérdõívet
végzõs közgazdasági és MBA képzésen részt vevõ hallgatók vették fel. A kérdõívek közül azonban mindössze 76 volt oly módon kitöltve,
hogy az a vizsgálat során felhasználható. (A többi esetében a titoktartás, illetve titoktartási adatvisszatartás miatt lényegében a kérdésekre adott válaszoknak csak kisebb része volt értékelhetõ.). Ebbõl 55 volt észak-alföldi régióba tartozó vállalat. Az ily módon kialakult
minta nem reprezentatív, – tegyük hozzá hogy a vállalati elemzések során igen nehéz a reprezentativitás biztosítása – ugyanakkor az
adatok alkalmasak a tendenciák és az aspirációk megítélésére, – elsõsorban az észak-alföldi régióra tekintve.
3
A munkahelyi képzések fõbb adatai KSH Budapest 2002, és A gazdasági szervezetek saját munkavállaló számára biztosított képzések
az 1999. évben I.-II. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Felnõttképzési Fõosztálya Budapest 2002 valamint Nyers
Józsefné – Palócz Éva: A Szakképzési Hozzájárulási kötelezettség vállalati részének felhasználása: egy vállalati felmérés tükrében OM
2001 (http:// www.gvi.hu/szakkepzes.html), és ide sorolható még Az iskolarendszeren kívüli szakképzés statisztikai adatai 1996–2000
FMM NSZI Budapest 2002 továbbá az NSZI dél-alföldi és az észak-alföldi régió vállalatainak humánerõforrás-gazdálkodási jellemzõit
célzó vizsgálatai (2002 és 2003).
4
Synthesis of Country Reports .... 1998.
Ez a rovat a ,,Közösen a jövõ munkahelyeiért” Alapítvány támogatásával jött létre.
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1. táblázat
Részvételi arányok a formális és a felnõttképzésben az OECD országokban
Részvétel a formális oktatásban
Részvétel a felnõttképzésben
Korév-csoportok

3-5

6-7

8-12

Lengyelország

30,0 100,1

97,9

96,7

Magyarország

84,8

99,9 100,5

97,0

Csehország

71,9 100,0 100,0

99,9

Írország

52,8 100,4

99,7 100,9

Portugália

61,6 108,0

111,8 104,2

Belgium

98,0

96,7

96,0

95,8

Németország

77,4

96,1

99,2

99,6

Svájc

39,4 100,0 100,2

99,1

Ausztrália

50,1 100,2

99,5

98,8

Kanada

44,0

98,3 100,4

USA

58,9 102,6 101,3 101,5

Egyesült Királyság

81,7

99,1

98,8

99,2

Svédország

66,4

95,9 101,0

99,1

Új-Zéland

93,2 101,7

99,0

96,6

Hollandia

66,0

99,3

99,3

99,4

Norvégia

73,3

99,4

99,2

99,6

Dánia

84,4

97,1

99,7

98,8

Finnország

37,7

84,1

99,6

99,9

Ország átlag

65,1

98,8 100,1

99,2

96,8

13-15 16-18 19-21 22-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-65
85,1
16,1
81,6
25,4
81,8
32,2
82,1
37,1
78,3
22,2
89,2
0,0
91,8
8,0
86,3
33,9
83,8
76,7
80,6
78,4
74,8
44,7
66,3
71,4
97,1
54,3
72,1
79,4
88,5
41,2
92,0
58,4
82,8
66,1
89,1
72,7
83,5
45,5

46,5
14,0
35,5
31,8
26,9
25,5
41,9
36,7
42,0
15,6
55,2
18,3
50,6
23,9
43,5
61,0
50,6
63,3
41,3
63,2
42,8
47,8
40,7
53,6
42,2
43,6
42,4
66,6
57,7
42,2
49,3
69,4
45,4
65,9
45,9
67,8
44,5
45,0

24,8
18,7
15,9
28,7
17,3
30,0
14,6
33,1
23,3
24,9
22,3
26,3
29,1
22,5
22,1
50,3
28,6
44,8
24,1
51,0
25,5
49,9
18,8
57,3
36,8
45,9
21,5
61,5
29,0
57,1
35,9
54,1
36,3
62,9
43,5
70,9
26,1
43,9

7,2
21,6
6,1
29,4
5,8
31,6
6,6
30,3
9,6
28,4
7,8
25,9
12,3
20,3
10,1
55,7
18,9
43,0
9,8
48,7
11,6
46,6
11,8
55,8
22,5
56,1
12,2
55,3
9,4
49,4
15,3
55,5
18,9
66,9
21,3
71,1
12,1
44,0

15,5

17,8

16,9

17,1

9,5

5,2

0,5

24,6

22,8

16,9

19,5

15,5

7,7

0,0

33,6

27,7

30,8

33,2

26,8

17,1

5,1

26,4

28,4

22,3

19,5

19,6

12,6

5,4

22,3

13,6

10,2

9,7

10,6

4,2

5,1

24,6

22,4

22,1

23,1

22,7

16,5

9,2

23,4

22,7

21,2

19,9

15,7

14,0

3,7

47,2

42,7

46,8

41,9

35,8

29,5

22,0

41,5

39,4

41,3

33,9

29,7

24,7

14,1

40,6

40,3

43,6

29,8

34,0

27,1

10,1

45,0

44,6

47,4

45,6

42,5

34,3

19,5

51,9

51,1

56,6

47,2

35,1

29,6

16,3

55,3

59,5

62,9

57,1

58,8

48,0

25,4

50,3

51,7

49,7

44,4

46,0

36,2

18,5

43,3

42,8

38,7

34,6

29,2

18,0

16,4

54,6

53,0

55,5

50,5

45,3

33,1

18,8

61,3

59,2

67,5

63,4

52,5

41,5

24,1

70,5

67,6

63,4

61,1

53,9

41,8

20,2

40,7

39,3

39,7

36,2

32,4

24,5

13,0

Forrás: Education at a Glance 2000 OECD Paris
Az egyes oszlopok pontos megnevezése: Enrolment in formal education, illetve Participation in adult education and training

Az OECD országok egy fõre jutó
(vásárlóerõ paritáson tekintett)
GDP-je és az egyes korcsoportok
részvételi arányai között viszonylag magas korrelációt találunk
(0,5009 – 0,6577)5.

A gazdasági fejlõdés és a felnõttképzési részvétel együttes
vizsgálata arról gyõz meg, hogy
Magyarország részvételi arányai
nagyjából megfelelnek gazdasági
fejlettségének.

A felnõttképzés
aktorainak motivációi
A felnõttképzés helyzetét alapvetõen a résztvevõ szereplõk mo-

5

Érdemes megjegyezni, hogy a legmagasabb korreláció a gazdasági fejlettség és a 60-65 éves korosztály felnõttképzési részvételi aránya
között tapasztalható, legalacsonyabb pedig a 45-49 éves korcsoportnál.
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tivációi határozzák meg. A következõkben ezeket a motivációkat
elemezzük röviden.

Az egyének motivációi
A résztvevõ egyének motivációja
a standard közgazdasági megközelítés szerint viszonylag egyértelmû. A
képzés növeli termelékenységüket,
s ennek nyomán emelkedik bérük,
továbbá a képzés növeli a munkanélküliségtõl való védettségüket is,
– s e két tényezõ együttes eredményeként növekszik az egyén várható életkeresete. Ha az egyén a várható életkeresetének jelenértékét
egybeveti a képzési költségek jelenértékével, s az egybevetés eredménye az egyén által méltányolt nagyságú megtérülési ráta, akkor vállalkozik a képzésre6. Mindazonáltal
csak felnõttképzésre vonatkozó
megtérülési vizsgálat viszonylag
kevés ismert – hazai vizsgálat nem
is igen van. Ugyanakkor több kutatás igyekezett a felnõttképzésben
részt vevõk motivációit feltárni.
A felnõttképzésben részt vevõk motivációit elemzõ vizsgálat7
tanúságai alapján négy olyan ok
emelhetõ ki, amely a hallgatókat
motiválja a képzésben: a) szaktudásbõvítés, b) állás reménye,
c) szakma iránti érdeklõdés és d)
a bizonyítvány megszerzése. (2.
táblázat)
A komponenseket faktoranalízissel is elemezték, amelynek eredményeként öt fõ motívumot azonosítottak.
– Az elsõ faktor a ,,kell a papír”8.
– A második motívum a szaktudásbõvítés.
– A harmadik motívum a karrierépítés9.
– A negyedik motívum a
,,nincs szakmája”10.
– Az ötödik motívum a vállalkozás11.

2. táblázat
A felnõttképzésben részt vevõ tanuló motivációi
(Miért jelentkezett a tanfolyamra?)
Miért jelentkezett a tanfolyamra

A válaszok %-ában

Szaktudásbõvítés
Állás reményében
Bizonyítvány miatt
Szakma iránti érdeklõdés
Kötelezték rá
Munkahelyi elõmenetel
Jobb állás reményében
Vállalkozást akar indítani
Cége iskolázta be
Nincs még szakmája
Második szakmaszerzés
Olcsó volt
Kell a mestervizsgához
Összes válasz

22,9
19,5
13,9
14,6
6,9
4,8
4,7
3,6
2,8
2,7
2,5
0,7
0,2
100,0

Forrás: Fehérvári Anikó: Az iskolarendszeren kívüli képzés; Egy hallgatói vizsgálat tapasztalatai
Iskolakultúra 2000. 5

3. táblázat
A felnõttképzésben részt vevõ tanuló motivációi
(Mit vár a tanfolyam elvégzésétõl?)
Mit vár
Új, érdekes ismereteket
Állást, mert jelenleg munkanélküli
Jobb állást
Munkahelyi elõmenetelt
Fizetésemelést
Hasznos idõtöltést
Jó társaságot
Egyéb
Összes válasz

A válaszok %-ában
29
24,8
11,3
10,9
9,8
7,1
5,3
1,7
100,0

Forrás: Fehérvári Anikó: Az iskolarendszeren kívüli képzés; Egy hallgatói vizsgálat tapasztalatai
Iskolakultúra 2000. 5

A vizsgálatok azt is kimutatták,
hogy a hallgatók iskolai végzettségével szignifikáns összefüggésben áll minden faktor. A ,,kell a
papír” és a szaktudásbõvítés
csoportokat fõként a 8 általános
iskolai és a gimnáziumi végzettség jellemzi. A karrierépítés
csoport leginkább a felsõfokú
végzettségûek körében dominál.

A negyedik faktorban (nincs
szakmája) a 8 általános iskolai
végzettségûek jelennek meg, míg
az ötödikben (vállalkozás) a
szakmunkás végzettségûek dominálnak12.
A vizsgálat másik kérdése arra
kereste a választ, hogy a hallgató
mit vár a képzés elvégzésétõl.
(3. táblázat)

6
Érdemes megemlíteni, hogy az általánosan elfogadott megközelítés szerint az emberi tõke befektetés során az egyén nem egyszerûen
profitmaximalizálásra törekszik, hanem, hozammaximalizálás – azaz pénzbeli és nem pénzbeli hasznának maximalizálása – a
célja. Lásd errõl pl. Varga Júlia (1998.).
7
Fehérvári Anikó: Az iskolarendszeren kívüli képzés; Egy hallgatói vizsgálat tapasztalatai Iskolakultúra 2000. 5.
8
Ide olyan válaszok tartoznak, mint a ,,bizonyítvány miatt”, a ,,kötelezték rá” és a ,,kell a mestervizsgához”.
9
Ide tartozik a ,,jobb állás reménye” és a ,,munkahelyi elõmenetel”, illetve ugyan kisebb faktorsúllyal, de az ,,olcsó volt” változó is itt jelenik meg.
10
Ide a ,,cége beiskolázta” és a ,,nincs még szakmája” változók kerültek.
11
Ide a ,,vállalkozást akar indítani” válasz került.
12
Fehérvári Anikó 2000. Im.
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A válaszok faktoranalízise alapján három nagy motivációs csoportot lehetett azonosítani:
– az elsõ csoportba a karrierépítés13
– a másodikba a szabadidõ
hasznos eltöltése14
– a harmadik csoportba az új
és érdekes ismeretek szerzése
tartozott.
A hallgatók foglalkozása szoros és szignifikáns összefüggést
mutatott mindhárom faktorral. A
karrierépítés változócsoport jellemzõje, hogy minél lejjebb haladunk a foglalkoztatási skálán,
annál fontosabbá válik a hallgatók számára, kivételt jelentenek
ez alól a munkanélküliek. A
munkanélkülieket leginkább a
második faktor jellemzi, a szabadidõ hasznos eltöltése, illetve
az állás reménye. A harmadik
faktor, az új és érdekes ismeretek szerzése pedig éppen fordítottja a karrierépítés csoportnak,
minél magasabban van valaki a
foglalkoztatási
skálán,
annál
fontosabb számára. Az iskolai
végzettség csak a harmadik faktorral mutat összefüggést. Minél
magasabb iskolai végzettséggel
rendelkezik a tanfolyamra járó
hallgató, annál fontosabb számára az új, érdekes ismeretek
szerzése.15
Egy másik vizsgálat tanúsága
szerint a felnõttképzésben való
részvételt meghatározza az egyén
életkora, a nemi hovatartozása,

az iskolai végzettsége, valamint
annak tagozata, továbbá az illetõ
jövedelme16.
A képzés formája iránti igények is eltérõek a különbözõ
csoportok esetében. Az iskolarendszerû képzés iránti igény az
alacsonyabb státuszcsoportokban
a legmagasabb, de a magasabbak esetében is számottevõ.
Az igényelt képzések hosszát
tekintve a 3-12 hónap közötti
képzések a leginkább preferáltak, s a rövid idejû képzések
iránt alig van igény – (azt inkább
a munkaadók preferálják). Érdemes megemlíteni, hogy a nõk inkább a hosszabb képzési idõt
kedvelik.
A fenti motivációs elemzések
alapján azt a következtetést lehet
levonni, hogy a felnõttképzés
motivációs rendszerében meghatározó szerepet játszik a fogyasztás, valamint a státuszkonfliktus
elmélet, amely szerint az oktatás
fõ feladata, hogy muníciót adjon
az álláskereséshez, a karrierépítéshez. Az egyének, csoportok
versengenek abban a tekintetben, hogy magasabb iskolázottságot érjenek el mint versenytársaik, – s ez oktatási expanziós
spirált eredményez. A felnõttképzésben meghatározóan a magasabb iskolázottságúak vesznek
részt, azzal a céllal, hogy második, harmadik stb. kiegészítõ
szakmát, végzettséget, diplomát
szerezzenek magasabb, még ma-

gasabb iskolázottságot érjenek el,
bizonyítva a többieknél nagyobb
alkalmasságukat.
Érdemes megemlíteni, hogy az
ezzel foglalkozó elméletek szerint a nagyfokú státuszversennyel
jellemezhetõ oktatási rendszerek
esetében az iskolázottság gazdasági növekedésre gyakorolt hatása csökken, mert egyrészt az iskolázottság emelkedése inkább a
státuszverseny eredménye s nem
a munkaerõpiac követelményeire
való reagálás, – másrészt ilyen
rendszereknél az elõremenetelnél
a végzettség egyre nagyobb szerepet kap, viszont romlik az oktatás és a tananyag színvonala17.
Az elmondottak arra világítanak rá, hogy a kibõvülõ felnõttoktatás motivációs rendszerében
a befektetési szemlélet helyett a
státuszverseny és a fogyasztás
kerül elõtérbe.

A munkaadók motivációja,
magatartása
A felnõttképzési aréna meghatározó szereplõje a munkaadó.
Szerepe alapvetõ, hiszen munkaadó a felnõttképzések meghatározó részének kezdeményezõje,
támogatója sõt helyszíne, de legalább is tûrõje.
A standard oktatás-gazdaságtani
szakirodalomból18 közismertek a
munkáltatók magatartásának motivációi is. A munkáltatóknak a
munkavállalóik oktatásával kap-

13

Munkahelyi elõmenetel, jobb állás, fizetésemelés.
Jó társaság, hasznos idõtöltés.
Fehérvári Anikó 2000 Im.
16
Györgyi Zoltán: Tanulás felnõttkorban. Kutatás közben OI. 2002. Budapest.
A jellemzõk sajátos kombinációi alapján 11 státuszcsoportba lett besorolva a minta. A 11 státuscsoport a következõ:
1. – alacsony végzettségû nõk
2. – alacsony végzettségû és alacsony keresetû férfiak
3. – alacsony végzettségû, de magas jövedelmû férfiak, szakmunkás-végzettségû férfiak
4. – szakmunkás-végzettségû, alacsony jövedelmû nõk, nappali végzettséggel
5. – nappali tagozaton érettségizett férfiak, alacsony jövedelemmel
6. – felsõfokú végzettséggel rendelkezõ férfiak alacsony jövedelemmel
7. – szakmunkás nõk alacsony jövedelemmel, de kiegészítõ képzésben szerzett végzettséggel szakmunkás végzettségû nõk magas jövedelemmel, érettségizett nõk alacsony jövedelemmel, nappali tagozaton szerzett felsõfokú végzettségû nõk alacsony jövedelemmel
8. – kiegészítõ képzésben érettségizett férfiak alacsony jövedelemmel, érettségizett férfiak magas jövedelemmel
9. – felsõfokú végzettségû férfiak magas jövedelemmel
10. – érettségizett magas jövedelmû nõk, felsõfokú, de kiegészítõ képzésben végzett alacsony jövedelmû nõ, felsõfokú végzettségû magas
jövedelmû nõ
11. – 55 év felettiek.
17
Lásd errõl: Fuller, B. – R. Rubinson (1999): Az iskolázottság hatása a nemzetgazdaság növekedésére In.: Oktatási rendszerek
elmélete. Szöveggyûjtemény (Szerk.: Halász G. – Lannert J.) Okker Kiadó Kft.
18
Lásd errõl: Becker, G. (1975.) Chicago, valamint magyarul Varga Júlia (1998).
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csolatos magatartása különbözik
attól függõen, hogy általános vagy
speciális képzésrõl van e szó.
Általános a képzés, ha az a
résztvevõk termelékenységét oly
módon növeli, hogy az nemcsak
a képzést biztosító vállalatnál érvényesül, hanem más vállalatoknál is. Speciális a képzés, ha az
általa elérhetõ termelékenységnövekedés csak az oktatást biztosító vállalatnál érvényesül.
Az általános képzést a munkáltató csak akkor ,,támogatja” (azaz
tûri meg), ha a képzés költségeit19 nem õ fizeti. A képzésben
részt vevõk viszont hajlandók
megfizetni a képzés költségeit,
mivel az növeli jövõbeli keresetüket. Speciális képzés esetében
viszont a munkáltató mind az oktatási költségeknek, mind annak
hasznainak egy részét megosztja a
munkavállalóval.
Speciális képzés esetében a
munkáltatónak kellene a teljes
képzési költséget fizetni. Azonban
ha õ fizet minden oktatási költséget, akkor ráfizetne a munkavállaló esetleges munkahely-változtatása esetében. Ezért a munkáltató
akkor jár el ésszerûen, ha mind
az oktatási költségeknek, mind
hasznainak egy részét megosztja a
munkavállalóval. Tehát hajlandó a
képzési költségek egy részét viselni, de nem hajlandó a termelékenységnövelésnek megfelelõ teljes béremelésre.
Végül is a közgazdasági elmélet
szerint a munkaadók költségvállalási

hajlandósága meglehetõsen korlátozott, – olyannyira, hogy általános
jellegû képzés esetében nem hajlandók a képzés költségeit viselni, és a
speciális képzések esetében is csak
részben hajlandók arra.
Több szempontból más a helyzet a menedzsment irodalom
megközelítésében, amely szerint a
képzés, továbbképzés, fejlesztés
meghatározó része az emberierõforrás-menedzsmentnek. A képzés
olyan személyzetfejlesztés, amely
biztosítja az egyensúlyt a munkaköri követelmények és a munkakört betöltõ jellemzõi között,
nemcsak a jelen idõben, hanem a
szervezet fejlõdésének figyelembevételével is.20 A továbbképzést
inkább az alacsonyabb szintû és
végzettségû dolgozók képzésére
alkalmazzák (ennek célja a jelenlegi feladat eredményesebb elvégzése), míg a fejlesztés alatt fõleg a
menedzserek és szakemberek jövõre irányuló képzését értik21.
A képzés a vállalatok – fõleg a
nagyvállalatok – humánpolitikájában a piaci alkalmazkodás egyik
alapvetõ eleme, de egyben az alkalmazottak motivációjának eszköze is.
Fontos hozzátenni, hogy a munkaadók szakképzéssel kapcsolatos
kiadása nem kizárólag saját döntésükön múlik. Ugyanis sok országban a munkaadókat törvény kötelezi meghatározott alkalmazotti képzés viselésére (pl. Franciaország),
vagy képzéssel kapcsolatos adók fizetésére, illetve annak visszaigényel-

hetõségére (pl. Magyarország) 22.
Tehát az institúciók, s meghatározóan az állam döntõ befolyással rendelkezik – fõleg a nyugat-európai –
fejlett országok munkaadóinak képzéstámogatási politikájában, alkalmazottaik képzésére történõ ráfordítási hajlandóságában.

Az állam motivációja
A felnõttképzési aréna meghatározó szereplõje az állam.
Az állam motivációit is érdemes
röviden áttekinteni. Az állam oktatási szerepvállalására a standard közgazdasági magyarázat legfontosabb
érveként azt szokták felhozni23,
hogy az oktatás kvázi közjószág,
externális24 hozamokkal jár. Ezen
kívül számos egyéb indok is felmerült, így az, hogy az oktatási piac
tökéletlen, az oktatást igénybevevõk
rendelkezésre álló információi tökéletlenek. Ugyancsak az állam oktatási szerepvállalása mellett felhozott
érv, hogy a társadalomnak lehetnek
preferenciái a kívánatos jövedelemelosztásról, (pl. az esélyegyenlõség
biztosítása végett).
A következõ fontosabb externális hozamokat szokták az oktatáshoz kapcsolni – amelyek indokolhatják az állami szerepvállalást25:
• Az embereknek – illetve a
munkaerõnek – megnõ a technikai változásokhoz való alkalmazkodóképessége26.
• Az oktatás következtében a
demokratikus intézmények hatékonyan mûködtethetõk27.

19

A költségekbe beleértve a kiesõ termelés, vagy a helyettesítés költségét is.
Dr. Nemeskéri Gyula: A képzés, mint az emberi erõforrás fejlesztésének kiemelt eleme. Humánpolitikai Szemle 2002 január.
Elbert, Norbert F. – Karoliny Mártonné – Farkas Ferenc – Poór József (2000): Személyzeti/emberi erõforrás menedzsment kézikönyv,
KJK Kerszöv, Budapest.
22
A hazai gyakorlatban a munkaadókat szakképzési hozzájárulási kötelezettség terheli, (amely évtizedek óta az iskolai rendszerû
szakképzés mûködésének és fejlesztésének egyik fõ forrása). A bérköltség alapján számított 1,5%-os kötelezettségbõl meghatározott
százalékot, korábban 0,2%-ot, 2000-tõl pedig 0,5%-ot a vállalatokon belüli, munkaviszonyban állók képzésére fordíthatják a hozzájárulásra kötelezettek. Lásd errõl pl.: Szép Zsófia: A szakképzés finanszírozásának forrásai a nemzetközi gyakorlatban és Magyarországon Forrás: http: //info.om.hu/j4.html (letöltve 2001.06.23).
23
Magyarul lásd: Varga J. (1998) Im, továbbá: Semjén András (1997.) ill. Polónyi (2002).
24
Ha egy gazdasági döntés következményei olyan egyének helyzetét javítják, vagy rontják, kik a döntésben nem vettek részt, akkor a
döntésnek externális hatása volt. Vannak olyan vegyes közjószágok, amelyek részben magán, részben pedig kollektív természetûek, –
azaz ha a haszon egy része osztható, másik része pedig oszthatatlan. Az oktatás is ilyen, mivel az oktatási beruházás egy része a
résztvevõ egyén haszna, – s így magánjószág. De e mellett az oktatás externális haszonnal is jár, melyet a társadalom minden tagja,
vagy egy része élvez, – (mivel elõnyt jelent számukra, hogy vannak jól képzett emberek.).
25
Lásd Varga Júlia (1998).
26
Lásd errõl: Th. W. Schultz (1983.) A hazai közvélemény is az oktatásnak általában ezt a tulajdonságát emeli ki, amikor az oktatás
állami finanszírozásáról van szó.
27
M. Friedman (1996.) a jobb szociális, társadalmi és politikai vezetést említi, de ide szokták említeni azt is, hogy az emberek képesek
kitölteni az adóbevallásukat.
20
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• Alacsonyabbak lesznek a szociális, munkanélküliséget kompenzáló és egészségügyi kiadások.
• Alacsonyabb lesz a bûnözés,
amely csökkenti a bûnüldözési
és a büntetés-végrehajtási rendszer költségeit.
• Közösségileg elõállított közszolgáltatások növekedése28.
• Kevesebb tökéletlenség a tõkepiacon29.
A fenti motivációk éppúgy azonosíthatók központi kormányzati,
mint helyi kormányzati érdekeltségként. Tegyük hozzá a fentiekhez Friedman egy további gondolatát: ,,A külsõ környezeti hatáson
alapuló kvalitatív érvelés természetesen nem határozza meg,
hogy melyik fajta iskoláztatást és
milyen mértékben kellene támogatni. A társadalmi haszon feltehetõleg a legalsó szintû képzésnél
a legnagyobb, ahol a tananyag
tartalmilag a legegységesebb és a
képzés szintjének növekedésével
folyamatosan csökken. De még
ez a megállapítás sem általános
érvényû. Sok állam jóval elõbb támogatta az egyetemeket, mint az
általános iskolákat. Hogy az oktatás melyik formája nyújtja a legfontosabb társadalmi elõnyöket,
és hogy a közösség korlátozott
anyagi forrásaiból mennyit költsön ezen intézmények támogatására, azt minden közösségnek
magának kell eldöntenie, és az elfogadott politikai csatornákon keresztül kifejezésre juttatnia.30
A felnõttképzés tekintetében
az állam szerepe meglehetõsen

eltérõ a fejlett világ országaiban.
Pl. az Egyesült Államokat a liberális piaci megközelítés jellemzi.
Az európai (kontinentális) fejlett
országok megközelítésében nagy
szerepet játszanak a felnõttképzés történelmi hagyományai, tradicionális szereplõi, szervezõdései, valamint az állam valamilyen
szerepvállalása.31
A felnõttoktatás területén az
állam feladatait nem egyszerû
megfogalmazni, hiszen Magyarország gazdasági fejlettségi szintjén
koránt sincs ugyanakkora terjedelmû állami kötelezettségvállalásra mód, mind a fejlett EU országokban.
Az államnak mindenképpen feladata azokat a jogszabályi feltételeket megteremteni, amelyek biztosítják a hozzáférés lehetõségét
minden felnõtt számára. Ez nem
jelent feltétlenül állami pénzügyi
támogatást, de mindenképpen jelent garanciákat és szabályozottságot a felnõttképzések területén a
tanulni akaró felnõttek számára.
A fentiekkel függ össze, s lényegében annak szerves része is,
hogy az oktatás sajátosságainál
fogva az államnak alapvetõ szerepe kell legyen a minõségbiztosítás, és az akkreditáció területén.
Bizonyos társadalmi rétegek,
célcsoportok esetében az államnak finanszírozási és erõteljesebb
koordinációs szerepet is el kell
látnia a felnõttképzés területén.
A munkanélküliek, a szociális
hátrányos helyzetû csoportok
esetében az állam esélyteremtõ

szerepe nélkülözhetetlenné teszi
a képzések támogatását és bizonyos irányítását.
A felnõttképzés társadalmi gazdasági remélt eredményei természetesen indokolhatják, hogy az
állam mind nagyobb arányban
vállaljon szerepet a felnõttképzés
más résztvevõi esetében is.
Mint ahogy néhány újabb közgazdasági irányzat (pl. a közösségi választások elmélete), úgy
pl. több hazai oktatáspolitikai
elemzés32 is azt látszik bizonyítani, hogy a kormányzati döntések
korántsem ilyen – a standard
közgazdaság elképzelései szerinti
– megalapozással történnek.
A kormányzati megközelítések
törvényszerûen rövidebb távúak.
Az oktatás, s a felnõttképzés finanszírozásának befektetési megközelítése a kormányok nagy
többsége esetében nem igazán
jellemzõ. Az oktatást, de különösen a felnõttképzés finanszírozásának kormányzati megközelítését
sokkal inkább a fogyasztásként,
vagy legfeljebb szociális szektorként történõ felfogása jellemzi.
Ebbõl is adódik, hogy a felnõttképzés nemzetközi tendenciái alapján azt állapíthatjuk meg,
hogy a felnõttképzés finanszírozásában az állam – az európai
jóléti társadalmakban – a gazdasági fejlõdéssel párhuzamosan
hajlamos nagyobb szerepet vállalni, a felnõttképzést mintegy a
,,közösségi fogyasztásbõvítést” támogatva.
(folytatjuk)
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Azokban a csoportokban, ahol nagyobb a magasabban iskolázottak, képzettebbek aránya, ott gyakoribb az önkéntes szolgáltatások
nyújtása (öreggondozás, családi segítségnyújtás stb.).
29
M. Friedman megállapítja, hogy ,, tetemes bizonyíték van arra, hogy az oktatásba feketetett tõke hozama sokkal magasabb, mint a
fizikai tárgyakba fektetett tõkéé. A különbség arra mutat, hogy jelenleg nem fektetnek elegendõ mennyiségû tõkét az emberekbe. Az
emberi tõkébe való befektetésnek ez a hiánya feltehetõleg a tõkepiac hiányosságát tükrözi. Az emberekbe történõ befektetést azonban
nem lehet ugyanazokkal a feltételekkel vagy ugyanolyan könnyedén finanszírozni, mint a fizikai tõkébe történõ befektetéseket. Könnyû
belátni, hogy miért. Ha fizikai tõkébe történõ beruházásra kölcsönöznek egy összeget, akkor a kölcsönadó azáltal szerezhet kölcsöne
számára némi biztonságot, hogy jelzálogot jegyeztet be a tulajdonra, vagy egy bizonyos követelési jogot magának tart fenn a vagyontárgyon és adott esetben számíthat rá, hogy befektetésének legalább egy részét a vagyontárgy értékesítésével visszaszerzi. Viszont egy ember
keresõképességének megnövelésére adott hasonló kölcsön esetén nyilvánvalóan semmilyen hasonló biztosíték nem szerezhetõ. Egy nem
rabszolgatartó társadalomban a befektetést megtestesítõ embert nem lehet sem eladni, sem megvásárolni. ” Milton Friedman 1996: 111.
30
Milton Friedman 1996: 97.
31
W. Hotkoop: Nyugat- és Dél-Európa felnõttképzési rendszere., in the International Enyclopedia of Adult Education (ed. A.C. Tuijnman), Pergamon 1996, 786-794. old.
32
Lásd Pl. Polónyi – Timár (2001).
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