Márkus Edina:

Az általános célú felnőttképzési intézmények és programok
kínálata két hazai régióban6
Háttér
A tudásalapú társadalom és gazdaság, Európa versenyképességének megerősítése, a
munkaerő alkalmazkodási képességének és foglalkoztathatóságának javítása érdekében
megnövekedett az igény a tudás hozzáférhetősége iránt. A gazdasági versenyképesség, a
foglalkoztathatóság, a társadalmi befogadás, az aktív állampolgárság, a személyes fejlődés,
azok a kulcsszavak, amelyek a felnőttképzés szerepe, jelentősége kapcsán előtérbe kerültek
az elmúlt időszakban. Mind az általános képzés, mind a szakképzés fontossága elismert,
azonban, megfigyelhető a szakképzés dominanciája. Ahogyan Pulay és munkatársai (2009)
is megállapítják ezt a felnőttképzési rendszerek hatékonyságára vonatkozó munkájukban.
„A felnőttképzésen belül a szakképzés és a szakmai továbbképzés a meghatározó. A jogszabály
említi ugyan az „általános célú felnőttképzést” is, de a gyakorlatban kevés olyan lehetőséget
nyújt, amely biztosíthatná az ilyen jellegű képzések jelentős növekedését, jóllehet ezek a
képzési formák lennének képesek pótolni az alapképzettségbeli hiányokat, ami pedig
előfeltétele lenne a társadalmi hátrányok mérséklésének, ezzel együtt a felnőttképzés
hatékonyságának (Pulay és munkatársai 2009:10). Pulayék az akkor hatályos 2001. évi CI.
törvény a felnőttképzésről jogszabályra utalnak, az új 2013. évi LXXVII. törvényben az
általános képzés elnevezés nem is szerepel, az egyéb képzés kifejezést használják a
jogszabályban az általános célú képzésekre.
Az általános célú felnőttképzés helyzete Magyarországon című kutatásunkban azt tűztük ki
célul, hogy a felnőttképzés fontos szerepű, de kevésbé vizsgált területével az általános célú
felnőttképzéssel foglalkozunk. A vizsgálatunk célja a hazai iskolarendszeren kívüli
felnőttképzés általános célú képzései helyzetének feltárása egyrészt az intézmények,
másrészt a programok oldaláról. A kutatásunk több elemű, meglévő nyilvántartások
adataiból saját adatbázist képezünk, és annak adatait elemezzük, ezen túl
intézményvezetőkkel és szakértőkkel is interjús vizsgálatot folytatunk. A másodelemzés
célja egy helyzetkép kialakítása az általános célú felnőttképzések számosságáról, az
általános képzést nyújtó intézmények területi elhelyezkedéséről, az általános célú képzési
„A kutatás a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia
program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
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programok tartalmáról, a résztvevők köréről. Az interjús vizsgálatok eredményeképpen
célunk az általános célú felnőttképzések tervezése és szervezése során felmerülő
problémák, a képzések eredményességéhez szükséges feltételek (hálózatos működés,
támogató közösségi környezet), a képzések tartalmi fejlesztésére szolgáló javaslatok, a
képzéseket támogató jogi, adminisztratív és finanszírozási gyakorlatra vonatkozó
vélemények megismerése.
Ebben a tanulmányunkban elsősorban statisztikai adatokra támaszkodva próbálunk képet
vázolni a felnőttképzés, azon belül is az általános célú felnőttképzés hazai helyzetéről,
mennyiségi jellemzőiről, területi különbségeiről.
Már az általános képzés fogalmának meghatározásakor, területének körülhatárolásakor
eltérő nézeteket találhatunk. Néhányan leszűkítik az általános képzés területét a
közművelődési intézmények tevékenységére. Mások, csak a kompetenciafejlesztést tekintik
az általános képzésbe tartozónak. Van egy nagyon széles értelmezés is, az európai fogalom
alapján, amely ide sorolja mindazokat a képzéseket, amelyek nem szakmai célúak, akár
iskolarendszerben akár iskolarendszeren kívül zajlanak. Így fontosnak véljük, hogy az
általános képzés fogalmát körüljárjuk és rámutassunk arra, hogy mi melyik értelmezést
tartjuk irányadónak.
A fogalom meghatározásakor több megközelítés lehetséges. Egyrészt a funkcionálisintézményi megközelítés. Ebben az esetben szélesebb értelmezésben az iskolarendszerű
felnőttoktatás alap- és középfokú végzettséget nyújtó képzéseit is az általános képzés
körébe sorolhatjuk. Emellett az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés jelenleg már nem
hatályos 2001-es felnőttképzés törvény terminológiája szerinti területeket tekintve, amely a
képzéseket tartalom szerint szakmai, nyelvi és általános célúakra osztotta, az általános
képzéseké az egyik terület.
Másrészt a célra, tartalomra irányuló meghatározás. Sz. Tóth (é.n.) szerint az általános
felnőttképzés tevékenységkörébe tartozik a szakmától független, ugyanakkor több
foglalkozási körben is alkalmazható, általános ismeretek és készségek oktatása, fejlesztése.
A tartalmi közelítésű fogalom meghatározások közé sorolhatjuk a 2013. augusztus 31-ig
hatályos 2001. évi CI-es törvény a felnőttképzésről és az azt követő 2013. évi LXXVII.
törvény a felnőttképzésről értelmezését is, az új törvényben az egyéb képzés fogalmat
találjuk. A 2001. évi CI. törvény szerint az általános képzés „olyan képzés, amely az általános
műveltség növelését célozza, amely hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a
társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához” (2001. évi CI.
törvény…. 2001, 11417). A 2013. év LXXVII. törvény szerint egyéb képzés „olyan képzés,
amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai
végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza,
hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az
állampolgári kompetencia kialakulásához” (2013. évi LXXVII…, 2013, 54682). A két
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meghatározás között apró különbségek vannak, de lényegében ugyanazokat az elemeket
tartalmazzák.
A következőkben a hazai akkreditált felnőttképzési intézmények és akkreditált képzési
programok vizsgálatát kíséreljük meg, először az országos adatokat tekintjük át, majd két
régió felnőttképzési intézményeit és tevékenységüket vizsgáljuk.
Az elemzés során a következő nyilvántartásokat (2013. évi adatok alapján) használjuk:





Felnőttképzési intézmények nyilvántartása – Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Akkreditált intézmények listája - Nemzeti Munkaügyi Hivatal (FAT által
akkreditált intézmények)
Akkreditált képzési programok listája – Nemzeti Munkaügyi Hivatal (FAT által
akkreditált programok listája)

Ezek a nyilvántartások 2013 szeptemberéig teljes képet nyújtanak a Magyarországon
működő intézményekről. A nyilvántartás a felnőttképzést végző intézmények számára
kötelező volt, az intézményi és programakkreditáció választható. Az akkreditáció
megszerzése, a szabályozás révén elvárt magasabb minőségi követelményeken túl a
támogatott képzések és az adómentesség elérése miatt is hasznos volt. Azért a múlt idő,
mert a 2013. szeptember 1-től hatályos 2013. év LXXVII. törvény a felnőttképzésről új
helyzetet teremtett, a nyilvántartás szerepét az engedélyeztetési eljárás, a képzési
programok akkreditációjáét a programkövetelmények nyilvántartásába való bekerülés
vette át. Azonban azért tartjuk hasznosnak a 2013-as helyzet áttekintését, mert egy utolsó
képet kaphatunk. A Felnőttképzési intézmények nyilvántartása a hazánkban működő
felnőttképzést végző szervezeteket tartalmazza. Az Akkreditált intézmények
nyilvántartásában a 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről és kapcsolódó rendeletei
szerint akkreditációt kezdeményező és azt elnyerő intézmények szerepelnek, számunkra
elsősorban a szervezetek területi adatai informatívak. Az Akkreditált képzési programok
nyilvántartása a programok elnevezésén túl, az óraszámot, valamint az akkreditáló
intézmény alapadatait tartalmazza. Csak azokra az intézményekre és képzési programokra
vonatkozik a vizsgálatunk, amelyek a fenti nyilvántartásokban szerepelnek.
Van előzménye a vizsgálatunknak Koltai (2005a, 2005b) és Farkas és munkatársai (2012)
2005-ben és 2011-ben végeztek kérdőíves felmérést az akkreditált intézmények körében. A
kérdőívük lehetőséget adott számos információ begyűjtésére a szervezetektől (működési
jellemzők, gazdálkodási adatok, vélemények a szabályozásról), a felméréssel elérték az
adott időszakban akkreditált intézmények 20-35 %-át (Koltai a 35%-át, Farkas és
munkatársai a 20 %-át).
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal akkreditált intézmények és programok nyilvántartása révén
egy az intézmények teljes körére kiterjedő, de statikus képet kapunk, elsősorban a kínálatot
tudjuk vizsgálni. Azt nem tudhatjuk meg, hogy ezek az intézmények milyen intenzitással,
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milyen minőségi jellemzők mentén működnek. Az egyes akkreditált képzési programok
milyen gyakorisággal vannak meghirdetve, hány felnőttet érnek el. Az azonban kiderül,
hogy a vizsgált régiókban hány és milyen típusú szervezet vállalkozott akkreditációra, és
milyen jellegű képzési programokat akkreditáltak, tehát hogy milyen a potenciális
intézményi- és programkínálat a felnőttek számára.
A következőkben az általános – szakmai – nyelvi képzések arányaira, számosságára,
tartalom szerinti elemzésére, a regionális különbségekre, valamint a képzéseket indító
szervezetek gazdálkodási forma szerinti jellemzőire fókuszálunk. Az általános célú
képzések állnak vizsgálatunk középpontjában, így ebből a szemszögből közelítve nézzük
meg, hogy két eltérő társadalmi-gazdasági hátterű régióban hogyan alakul az intézményi- és
programkínálat.
Azt feltételezzük, hogy az intézmények között az állami- és civil szervezetek aránya a
hátrányosabb helyzetű térségekben magasabb. Továbbá az az előfeltevésünk, hogy a
hátrányosabb helyzetű Észak-alföldi régióban az általános képzések aránya magasabb. Az
általános képzéseken belül pedig a felzárkóztató jellegű (alap-, és kulcskompetencia
fejlesztő, munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő) képzések a jellemzőbbek.
A vizsgálat módszertana
A módszertant tekintve az elemzést az említett nyilvántartások használatával végeztük. A
nyilvántartások megyei besorolása több esetben pontatlan volt, így azok javítása után
készült az adatbázis építése és az elemzés. Mindkét nyilvántartást a saját elemzési
szempontjainknak megfelelően kódoltuk és saját adatbázist hoztunk létre. A következőkben
ezeknek a saját adatbázisoknak az adatait elemezzük. Az intézmények esetében kódolást
végeztünk területi elhelyezkedés, szektor és gazdálkodási forma szerint, a képzési
programok esetében szintén az akkreditáló szervezet szektora, gazdálkodási formája, a
képzés célja, az általános és szakmai célon belüli céljai, valamint az óraszámok tekintetében.
A programok csoportosítása, kódolása a képzés elnevezések tartalmi elemzésén alapult a
szakmai, nyelvi és általános három kategóriát alkalmazva. Számos esetben dönteni kellett a
képzés szakmai és általános jellegéről, például a járművezetői képzések A és B kategóriái az
általános képzés kategóriájába kerültek a C, D, E és továbbiak a szakmaiba. A digitális
írástudás, az alap szintű felhasználói informatikai képzések az általános képzésbe, de a
magasabb óraszámú, specializáltabb informatikai képzések a szakmai csoportba lettek
sorolva.
Az általános képzéseket is tovább próbáltuk csoportosítani, az adatbázis áttekintése után,
az általános képzésen belül a következő kategóriákat határoztuk meg: alapkompetencia
fejlesztő, felzárkóztató; kulcskompetencia fejlesztő; komplexebb kompetencia fejlesztő;
több területen használható ismereteket nyújtó; személyiségfejlesztő; munkaerő-piaci
elhelyezkedésre összpontosító; szabadidős tevékenység; autóvezetés. A több területen
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használható ismereteket nyújtó csoportba olyan képzések kerültek, amelyek, döntően
ismeretalapúak, nem köthetők foglalkozáshoz, akár a mindennapi életben mindenki
számára hasznosak lehetnek, pl. elsősegély-nyújtási ismeretek, tűzvédelmi ismeretek. A
járművezetői képzéseknek azért hoztunk létre önálló kategóriát, mert, ha besoroltuk volna
valamely előbbi csoportba nagyon megemelte volna a számát az abba tartozó képzéseknek.
A kulcskompetencia képzéseken belül az alábbi kategóriákat határoztuk meg, összhangban
az EU ajánlásában (Az Európai…, 2006) meghatározott kulcskompetencia területekkel
(kivéve a kommunikáció idegen nyelven területet), azt kiegészítve egy komplex, több
kulcskompetenciát fejlesztő kategóriával: megtanulni tanulni; kommunikáció; digitális
kompetencia; vállalkozói kompetencia; kulturális kompetencia; társas- és állampolgári
kompetencia; matematika-, természettudományi- és technológiai kompetencia; komplex
kompetencia fejlesztés. A komplex kategória alkalmazása azért vált szükségessé, mert több
képzés nem egy, hanem több kulcskompetencia-terület fejlesztését tűzte ki célul.

Általános helyzetkép
Az adatokat 2013 szeptemberi és decemberi időszakból vesszük. Az akkreditált
intézmények és programok adatbázisainak adatállománya kis mértékben változott 2013
szeptembere és decembere között, szinte minden esetben a decemberi állapot szerinti
adatokkal dolgoztunk, ezeket az egyes ábrákon fel is tüntetjük.
A Felnőttképzési intézmények nyilvántartása szerint nyilvántartott intézmények száma:
10 264 (2013. szeptember). A regionális megoszlást az 1. számú ábrán láthatjuk.
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1. ábra Nyilvántartott intézmények száma régiónként (db), (NMH – Felnőttképzési
intézmények nyilvántartása 2013. szeptember 04.)

A FAT által akkreditált intézmények adatbázisa szerint az akkreditált intézmények száma:
1566. A FAT által akkreditált képzési programok adatbázisa szerint az akkreditált képzési
programok száma: 8391. Az intézmények és programok budapesti és megyénkénti számait
a 2. számú ábrán láthatjuk. A területi besorolásnál az intézmény székhelyét és a képzési
programot akkreditáltató intézmény székhelyét vettük alapul.
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2. ábra Akkreditált intézmények, programok száma Budapesten és megyénként (db), (NMH
- FAT nyilvántartás 2013. december területi besorolások javítása után)

Mint látható Budapesten és Pest megyében, valamint a három Tiszántúli, hátrányosabb
helyzetű régió megyéiben (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj Zemplén és
Csongrád) magas az akkreditált intézmények és akkreditált programok száma.
Ha az intézmények és programok arányait tekintjük (3. ábra), akkor azt tapasztalhatjuk,
hogy az intézmények arányában alakulnak a programok is, némi eltérést tapasztalhatunk a
magasabb intézményi arányú megyékben, valamint Budapesten, amely esetében nagyobb
arányban találjuk a programokat az intézményi arányokhoz viszonyítva.
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3. ábra Akkreditált intézmények, programok aránya Budapesten és megyénként (%), (NMH
- FAT nyilvántartás 2013. december adatai alapján)

Ha az általános helyzetet tekintjük érdemes azt megnézni, hogy az akkreditált intézmények
milyen szektorba sorolhatók, milyen gazdálkodási formájúak, milyen arányban vannak
jelen piaci-, állami- és civil szervezetek. Ezt mutatja a 4. ábra.
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4. ábra Az akkreditált intézmények aránya szektor szerint (%), (NMH - FAT nyilvántartás
2013. december adatai alapján saját adatok)

Ezt a képet megyei bontásban nézve (5. ábra) elemszámokat tekintve, mivel megyénként
100 alatti a szervezetek száma, is az látható, hogy a piaci szervezetek vannak túlsúlyban,
azonban, több megyében a civil szervezetek száma is magas, döntően a hátrányosabb
helyzetben lévő megyékben (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád, Heves,
Baranya). Ez utalhat a civil szervezetek esélykiegyenlítő szerepére. A hátrányos helyzetű
felnőttek képzésében és foglalkoztatását elősegítő programjainak megvalósításában
jelentős szerepe van a civil szervezeteknek.
Több szerzőnél olvashatjuk (Györgyi 2006; Juhász 2009; S. Arapovics 2011), hogy a civil
szervezetek jelentős szerepet töltenek be olyan csoportok (fogyatékkal élők és a hátrányos
helyzetű csoportok) képzésében, amelyeket a piaci szervezetek a profitérdekeltségük miatt,
az állami szervezetek a résztvevők komplex igényei miatt nem tudnak és/vagy akarnak a
célcsoportjuknak tekinteni. Ez a felismerés már az 1970-es években megjelent a nonprofit
szervezetek társadalmi-gazdasági szerepének vizsgálatakor, Etzioni (1973) elsők között
mutatott rá a nonprofit szervezetek speciális ellátó szerepére a társadalomban. Etzioni
szerint a civil társadalom szervezetei képesek ellensúlyozni, mind a piac, mind az állami
szektor hibáit; ezek a szervezetek felismerik azokat a területeket, ahol sem a piac, sem az
állam nem képes vagy nem akar tevékenykedni, így egy kiegészítő (szolgáltató) szerepet is
ellátnak.
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5. ábra Az akkreditált intézmények száma szektor és megyék szerint (db),(NMH - FAT
nyilvántartás 2013. december adatai alapján saját adatok)

Az akkreditált képzési programok száma 8391 db, ebből 2118 db általános képzés (25,2%),
4893 db szakmai (58,3%), 1380 db nyelvi képzés (16,4%), az arányokat tekintve tehát a
szakmai képzések vannak túlsúlyban. Ha csak az általános képzéseket 7 tekintjük, azon belül
a kulcskompetencia fejlesztő képzések emelkednek ki (34, 3 %), valamint a komplexebb
kompetencia fejlesztő (18,7 %) és a több területen használható ismereteket nyújtó (17,1 %)
képzések aránya magasabb.

Az általános képzésen belül, ahogyan a módszertanra vonatkozó részben ismertettük, a következő
kategóriákat határoztuk meg: alapkompetencia fejlesztő, felzárkóztató; kulcskompetencia fejlesztő;
komplexebb kompetencia fejlesztő; több területen használható ismereteket nyújtó; személyiségfejlesztő;
munkaerő-piaci elhelyezkedésre összpontosító; szabadidős tevékenység; autóvezetés.
7
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Az általános célú felnőttképzések két hazai régióban
A két régió felnőttképzési akkreditált intézményeinek és programjainak elemzése előtt
érdemes összevetni gazdasági, társadalmi helyzetüket.
Az Észak-alföldi régió fekvését tekintve speciális helyzetben van. Miközben egy része az
ország legkeletibb fekvésű területe, addig más részei benyúlnak egészen az ország középső
részeire is. A régió természetföldrajzi szempontból viszonylag egységes terület, de a régiót
alkotó megyék elhelyezkedését vizsgálva nagy különbségeket találhatunk. SzabolcsSzatmár-Bereg megye, egyedüli módon az országban, három szomszédos országgal is
határos, több mint 300 km-es határszakaszon. Hajdú-Bihar megye jelentős hosszúságon
határos Romániával, Jász-Nagykun-Szolnok megye azonban nem rendelkezik
határszakaszokkal, az ország belsejében azonban hat, régión kívüli megyével is határos.
A Közép-dunántúli régió a Dunántúl középső részén helyezkedik el. Közigazgatásilag három
megye, Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom megye alkotja. A régió földrajzi helyzete
kedvező, területe a Bécs-Pozsony-Győr-Budapest, valamint a Velence-Trieszt-Ljubljana
fejlődési tengely mentén helyezkedik el. A közeli Budapest és Győr hatására az európai
fejlődési trendek közvetlenül és erőteljesen alakítják a régió fejlődését. A régió határos
Szlovákiával végighúzódik rajta a Dunántúli középhegység, melynek meghatározó szerepe
van a rendkívül színes településszerkezet kialakulásában.
Az Észak-alföldi régió településszerkezetét tekintve a mezővárosok száma kiemelkedően
magas, míg a falvak száma a nyugati területekhez képest nagyon ritka. A régión belül is nagy
eltérések figyelhetőek meg. Míg Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
mezővárosias, addig Jász-Nagykun-Szolnok megyében aprófalvas, tanyás településszerkezet
jellemző.
A Közép-dunántúli régióban aprófalvas, kisvárosias településszerkezettől a mezővárosias,
nagyobb falvas településszerkezetig minden megtalálható. A terület négy megyei jogú
várossal rendelkezik (Székesfehérvár, Dunaújváros, Veszprém, Tatabánya).
A magyar gazdaság tulajdonformák és vállalatméret szerinti kettőssége az ország területi
szerkezetében is megjelenik. Határozott különbségek rajzolódnak ki területileg az ország
gyorsan növekvő, a külföldi tőkebefektetések által preferált központi és nyugati területei,
valamint a külföldi tőkeáramlásból és a növekedésből javarészt kimaradó keleti régiói
között.
Az Észak-alföldi régiót mind a centrum-periféria, mind a kelet-nyugati egyenlőtlenségek
hátrányosan érintik. Az Észak-alföldi régió gazdasági helyzetét általánosan jellemzi, hogy a
GDP-ből és a működő gazdasági szervezetekből való részesedése elmarad a területi, illetve
népességi arányoktól (KSH 2008). Megyei lebontásban a keleti megyék a rangsor végén
helyezkednek el.
A Közép-dunántúli régióban gazdaságilag kedvező helyzetben van az ország más régióihoz
képest mind a GDP, mind a különböző vállalkozások számát tekintve, ám ezt az előnyös
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képet csak néhány gazdaságilag kedvező helyzetben levő kistérség biztosítja, miközben a
kistérségek egy jelentős részében komoly problémák mutatkoznak a gazdasági teljesítmény
területén.
Az Észak-Alföld lakosságának természetes szaporodása sokkal kedvezőbb képet mutat,
mint bármelyik másik régióé. A magas születésszám ugyanakkor önmagában semmiképpen
sem nevezhető feltétlen előnynek, sőt – mivel általában szegényebb térségekre jellemző –
gyakran súlyos gazdasági és szociális problémákkal társul. Az Észak-alföldi régió
mindhárom megyéjében a munkanélküliség hivatalos elismerése óta folyamatosan és
magasan az országos átlag felett van az állástalanok aránya (KSH 2008; KSH 2013).
Ezzel szemben a Közép-dunántúli régió foglalkoztatottsági helyzete kedvezőbb az
országosnál, de jelentős belső egyenlőtlenségeket takar. A foglalkoztatási ráta, és az
aktivitási arány magasabb az országosnál, a foglalkoztatottság itt a Közép-magyarországi és
a Nyugat-Dunántúli régió után a legmagasabb. A munkanélküliségi ráta, pedig alacsonyabb
az országos átlagnál. A régióban az 1990-es évek elején megindult gazdasági növekedés
következtében mára magasabb a foglalkoztatottak aránya az országosnál.
A két régióra jellemző demográfiai, területi, gazdasági adatokat az 1. számú táblázatban
foglaltuk össze.
1. táblázat Az Észak-alföldi és a Közép-dunántúli régió demográfiai, területi, gazdasági
adatai, (Forrás: Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, KSHSTADAT)

Területi egység

Észak-alföldi Régió

Közép-dunántúli Régió

Terület

17 729 km2

11 116 km2

Lakónépesség (2013)

1 491 659 fő

1 074 702 fő

Régióközpont

Debrecen

Székesfehérvár és Veszprém

Megyék

Hajdú-Bihar, JászNagykun-Szolnok,
Szabolcs-SzatmárBereg

Komárom-Esztergom, Fejér,
Veszprém
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Települések száma

389

401

Megyei jogú városok

Debrecen, Szolnok,
Nyíregyháza

Székesfehérvár, Tatabánya,
Dunaújváros, Veszprém

Egy főra jutó bruttó
hazai termék (ezer Ft)
(2012)

1817

2485

Munkanélküliségi ráta
(%) (2013)

14,4

8,8

Ha a két régió intézményeinek számát tekintjük, azt tapasztalhatjuk, hogy az Észak-alföldi
régióban jóval magasabb az akkreditált intézmények száma. A megyénkénti
csoportosításban Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb az
intézmények száma (6. ábra).
6. ábra Az akkreditált intézmények száma megyénkénti bontásban (db), (NMH - FAT
nyilvántartás 2013. december adatai alapján)

Az akkreditált képzési programok száma jóval magasabb az Észak-alföldi régó megyéiben
(2. táblázat). Ez érthető, hisz az intézményszám is magasabb, de míg az intézmények száma
alig kétszeres megyei összehasonlításban, az intézményekhez kapcsolódó képzési
programok száma akár háromszor több.
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2. táblázat Az akkreditált programok száma megyénként (db), (NMH - FAT nyilvántartás
2013. december adatai alapján)

Terület

Az akkreditált képzési programok
száma

Komárom-Esztergom

161

Fejér

156

Veszprém

138

Közép-Dunántúl

455

Hajdú-Bihar

542

Szabolcs-Szatmár Bereg

475

Jász-Nagykun-Szolnok

179

Észak-Alföld

1196

Ha tartalmilag tekintjük és az akkreditált általános-szakmai-nyelvi képzések arányait
nézzük megyénként, akkor megállapíthatjuk, hogy a szakmai képzések a dominánsak szinte
mindenhol, azonban a nyelvi és általános képzések esetében van eltérés az arányokban. A
nyelvi képzések a Közép-dunántúli régió megyéiben magasabb arányúak, míg az általános
képzések az Észak-alföldi régió megyéiben kiemelkedő arányúak, különösen SzabolcsSzatmár-Bereg megyében, ez az igényekre, keresletre való reagálásként is felfogható (7.
ábra). A nyelvi képzések, kivéve az egyes Európai Unió által támogatott programokat (pl.
Tudásod a jövőd program) keretében szervezettek, általában önköltségesek és épp a Középdunántúli régió kedvezőbb gazdasági helyzete magyarázhatja, azt hogy ott nagyobb
arányúak a nyelvi képzések, a fizetőképes kereslet nagyobb lehet ilyen típusú képzésekre.
Tehát az előfeltevésünk, hogy az általános képzések jellemzőbbek a hátrányos helyzetű
térségekben igazolódott.
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7. ábra Az akkreditált képzési programok arányai képzési cél és megyénkénti bontásban
(%), (NMH - FAT nyilvántartás 2013. december adatai alapján saját adatok)

Ha kifejezetten az általános képzéseket tekintjük, tehát, hogy az általános képzéseken belül
mely képzési célok a meghatározóak, akkor a 8. ábrán látható képet kapjuk. A
kulcskompetencia fejlesztő képzések emelkednek ki. A szabadidős- és személyiségfejlesztő
képzések alacsony száma arra vezethető vissza, hogy számos képzés ezen a területen nincs
akkreditálva, így nem lehet ebben a körben. Meglepő azonban az alapkompetencia fejlesztő,
felzárkóztató képzések alacsony száma, bár az látszik, hogy számosabban az Észak-alföldi
régióban találkozhatunk ilyen jellegű képzésekkel.
Feltételezésünk így részben teljesült, mert a kulcskompetenciafejlesztő képzések
meghatározóak, de az alapkompetencia fejlesző, felzárkóztató és a munkaerő-piaci
elhelyezkedést segítő képzések a vártnál alacsonyabb számban fordulnak elő.
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8. ábra Az általános képzések tartalmi csoportosítása megyénként (db) (N=526), (NMH FAT nyilvántartás 2013. december adatai alapján saját adatok)

Összegzés
A tanulmány egy rövid áttekintést nyújthat az országos helyzetet érintően és a két régió
vonatkozásában. A 2013-as adatok elemzése révén egy utolsó képet kaphatunk, mert a
2013. évi LXXVII. törvény új szabályozási környezetet teremtve, új engedélyeztetési és
programnyilvántartási követelményeivel változást hoz. 1-2 év múlva lesz érdekes
összehasonlítani a 2013-as törvény hatására kialakuló és az azt megelőző helyzetet, és
megvizsgálni a hasonlóságokat, különbségeket. A két régió választása tudatos volt,
feltételezve az eltérő társadalmi és gazdasági háttérből fakadóan eltéréseket. Az
előfeltevéseink jórészt igazolódtak.
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