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INTEGRÁLÁSÁBAN – EGY ZALA MEGYEI PROJEKT TANULSÁGAI                          

(Meisznerné Kuklek Noémi–Pusztafalvi Henriette)

OKTATÁS, DIGITALIZÁCIÓ ÉS CIVIL TÁRSADALOM

AZ ÁLLANDÓSÁG ÉS A VÁLTOZÁS ÖSSZHANGJÁNAK ÉRTELME-
ZÉSE AZ ONLINE TÉRBEN AZ ÁTALAKULÓ EGYETEMEK NÉZŐ-
PONTJÁBÓL

(Varga Anita)        

VILÁG-NÉZET

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A REGIONÁLIS OKTATÁSBAN 
DOLGOZÓ SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZAKMAI
TOVÁBBKÉPZÉSÉBEN

(Borbélyová Diana–Orsovics Yvette)

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK SZEREPVÁLLALÁSA 
A PÁLYAKEZDŐ VÁLLALKOZÓK KÉPZÉSÉBEN  

(Juhász Bálint–Kővári Attila–Major Lenke–
Námesztovszki Zsolt)        

„A társadalmi mozgalmak a világjárványt olyan lehetőségként értelmezik, 
melynek révén az emberiség a jövőjét a saját kezébe veheti. Azonban nem 
vezet könnyű út a világjárványtól a jobb és kevésbé egyenlőtlen világhoz. Az 
igazságosabb világ melletti érvelés önmagában még nem eredményezi annak 
kialakulását.”                                                                  

(Geoffrey Pleyers) 

„A változásokhoz való adaptálódás számos konfl iktussal terhelt, amelynek 
feloldásában fontos szerepet játszhatnak a civil szervezetek. Hazánkban ke-
vés számú, de meghatározó tevékenységű civil szervezet dolgozik a nőket érő 
hátrányok leküzdése érdekében, az alulról szerveződő civil helyi kezdeménye-
zésektől kezdve egészen a nagy országos hatókörrel és nemzetközi kapcsola-
tokkal rendelkező nonprofi t szervezetekig.” 

(Bucher Eszter)

„[…] a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációja során elenged-
hetetlen a civil szervezetek bevonása. Az általuk felvonultatott szakmai tőke, 
társadalmi beágyazottság, kapcsolatrendszer, stb. olyan erőforrások, melyek az 
állami szervek forrásaival együtt hatékony integrációt tesznek lehetővé.”  

                     (Meisznerné Kuklek Noémi–Pusztafalvi Henriette)

„A felsőoktatásban zajló modellváltás kapcsán a civil társadalomban szá-
mos kérdés és zavar fogalmazódik meg azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az 
átállás, valóban problémát jelent-e az alapítványi forma, vagy a kivitelezéssel 
szembeni ellenállás hangja hallatszik ki a félelmekből.”  

                             (Varga Anita)

„Az utóbbi évtizedben egy új jelenségre fi gyelhettünk fel Szlovákiában. A 
kisebbségi jogok gyakorlását fontosnak tartó civil szervezetek az utóbbi évti-
zedben egyre aktívabban veszik ki részüket a kisebbségként élő magyar ajkú 
pedagógusok továbbképzésében, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a pedagógu-
sok igényeit az állami intézmények nem tudják kielégíteni. Ezért a szlovákiai 
továbbképzési rendszerben a civil szervezeteknek meghatározó szerepe lett, 
illetve hiánypótló funkciót töltenek be, hiszen biztosítják a pedagógusok műve-
lődésének lehetőségét.”  

                   (Borbélyová Diana–Orsovics Yvette)

„[…] három olyan civil szervezet kerül bemutatásra, melyek tevékenysé-
gének fő célja, hogy oktatási és képzési programok szervezésével, megvalósí-
tásával hozzájáruljanak a vidéki térség és agrárium fejlesztéséhez és segítséget 
nyújtsanak a munka világába történő integrációban. A civil szervezetek rugal-
massága döntő szerepet játszott abban, hogy 2020-ban, a COVID–19 betegség 
okozta világjárvány idején is, online formában, hatékony képzés került meg-
szervezésre.”  

                                                                                            (Juhász Bálint–Kővári Attila–Major Lenke–Námesztovszki Zsolt)
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lester salamon 
(1943–2021)

 

Jelen lapszámunk szerkesztésének idején kaptuk a hírt, hogy Lester Salamon, 
a Johns Hopkins University professzor emeritusa, a Johns Hopkins Center for Civil 
Society	 Studies	 igazgatója,	 a	 nonprofit	 szektor	 nemzetközi	 kutatásának	 úttörője,	
elméleti hátterének egyik jeles kidolgozója, többek között a magyarországi non-
profit	 kutatások	beindításának	 kezdeményezője	 és	mentora	 életének	88.	 évében	
elhunyt (forrás: https://ccss.jhu.edu/passing-of-lester-salamon/).

A	Civil	Szemle	szerkesztősége	úgy	döntött,	hogy	következő	számunkban	az	őt	
jól	 ismerő,	vele	együtt	dolgozó	hazai	kollégák	felkérésével	egy	megemlékező	ösz-
szeállítással	fog	tisztelegni	e	kiváló	kutató	emléke	előtt.

Szerkesztőség
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2019 a társadalmi mozgalmak és a civil tiltakozások egyik legaktívabb éveként 
fog megmaradni emlékezetünkben. Nyolc évvel az arab forradalmak és a pénzügyi 
megszorítások	 ellen	 kialakult,	 térfoglaló	 tiltakozások	 hullámát	 követően	 a	 hóna-
pokig is elhúzódó tömegdemonstrációk formái terjedtek el szerte a világon. Kü-
lönböző	 társadalmi	hátterű	és	életkorú	emberek	vonultak	az	utcákra,	akik	vagy	a	
nyugdíjjogosultságukat védték, vagy olyan fiatalok, akik a tiltakozások élére álltak. 
Mindenütt	 több	 demokráciát,	 méltóságot,	 társadalmi	 egyenlőséget	 kívántak,	 és	
felléptek	a	korrupt	elitek,	az	állami	erőszak	és	a	média	felett	gyakorolt	politikai	és	
állami	ellenőrzéssel	szemben.

A COVID–19 világjárvány kétségtelenül megtörte a globális tiltakozások hullá-
mát. A pandémia nem csupán a tüntetések azonnali megszakítását jelentette, a 
vészhelyzetet a kormányzatok a nemzeti egység hangoztatásán keresztül a legiti-
mációjuk	 erősítésére	 használták	 fel	 (Henley	 2020).	 A	 példátlan	 egészségügyi	 vál-
ság	kapcsán	a	polgárok	védelmet	és	iránymutatást	vártak	a	vezetőiktől,	és	készek	
voltak	 a	 társadalom	 ellenőrzését	 erősítő,	 szigorú	 szabályok	 elfogadására.	 Sokan	
éppen	a	tekintélyelvű	kormányokat	tekintették	a	leghatékonyabbaknak	a	válsággal	
szembeni küzdelemben (Garton Ash–Zimmermann 2020). Bizonyos kormányok ki-
használták	azokat	a	lehetőségeket,	melyek	kapcsán	a	vírusra	koncentráló	sajtó	„el-
hallgattatta” az aktivistákat (Lahbib 2020), cenzúrázta a kritikát (Zhang 2020), illet-
ve	ellenőrizte	a	sajtót	(Hungarian…	2020),	mindezeket	a	vészhelyzetre	hivatkozva.	

A pandémia mint aréna
– társadalmi mozgalmak a CoVid–19 idején 1

Geoffrey Pleyers

Bevezetés
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Mindazonáltal a 2019-es tiltakozásokban megfogalmazott célok ma relevánsab-
bak, mint valaha. Azonban az egyetlen téma, amely a médiát, a közösségi médiát 
és a diskurzust uralni kezdte, a világjárvány és annak visszaszorítása lett. Ennek 
köszönhetően	lényegében	megszűnt	a	nyilvánosság	tere	a	társadalmi	mozgalmak	
és témáik számára.

A	tanulmány	bemutatja,	hogy	főként	a	társadalmi	igazságosság2 érdekében fel-
lépő	mozgalmak	váltak	aktívvá	az	említett	időszakban.	Ezen	csoportok	öt	szerepet	
alakítottak	ki	a	válság	időszakában:
1. tiltakoztak (ami az egészségügyi veszélyek ellenére mégis megtörtént sok or-

szágban);
2. védték a munkavállalók jogait; 
3. kölcsönös segítséget és szolidaritást képviseltek; 
4. ellenőrizték a politikacsinálókat; és 
5. formálták az állampolgárok gondolkodását (popular education). 

Ezeket a funkciókat látták el a mozgalmak a pandémia idején, részben a gya-
korlatban, részben pedig érvelve a kognitív dimenzióban, kialakítva a válság jelen-
tésének sajátos értelmezését. Mint a tanulmány második része bemutatja, a prog-
resszív mozgalmak értelmezései versenyeznek a reakciós, etatista és kapitalista 
szereplők	világválság-	és	alternatíva-értelmezéseivel.

A	tanulmányban	elemzett	időszak	2020.	március	11-én	vette	kezdetét,	amikor	a	
WHO a COVID–19-et világjárványként azonosította, és 2020. május 26-ig tartott, 
amikor	az	Egyesült	Államokban	egy	fehér	bőrű	rendőrtiszt	megölte	George	Floydot,	
ezáltal a tiltakozások új hullámát indítva el. Persze minden ilyen, korszakhatárnak 
tekintett dátum vitatható. Számos kormányzat enyhítette a lezárásokat már május 
előtt,	bár	a	járvány	csúcspontja,	főképpen	Latin-Amerikában,	addig	még	be	sem	kö-
vetkezett.	A	vizsgált	periódus	dátumok	helyett	inkább	három	jellemzővel	definiálható.

1) A vírus gyors terjedése a legtöbb országban addig nem tapasztalt lezárások-
hoz	vezetett.	Ez	közös	„élményt”	jelentett	emberek	milliárdjai	számára,	ugyan-
akkor	nagyon	különböző	kihívásokhoz	vezetett	a	munka	és	a	 lakhatás,	vala-
mint	az	egészségügyi	szolgáltatásokhoz	való	egyenlőtlen	hozzáférési	 lehető-
ségek tekintetében (Purkayastha 2020). 

2) A koronavírus elterjedése és az ellene való küzdelem minden más társadalmi-
politikai témát háttérbe szorított. A politikai viták, a mainstream és az alter-
natív média, továbbá a közbeszéd szinte egyetlen tárgyává vált.

3) A társadalmi mozgalmak számára plusz kihívást jelentett, hogy a tüntetések 
lehetősége	több	országban	az	egészségügyi	kockázatok	vagy	a	törvényes	til-
tások	miatt	megszűnt.

A világjárvány és a lezárások olyan sajátos történelmi kontextusban jelentek 
meg,	 amely	 erősen	 befolyásolta	 a	 társadalmi	mozgalmakat.	 A	 populista	 vezetők	
megjelenése ebben a helyzetben újrarendezte a kapcsolatokat a kormányzatok és 
a polgárok között. Manapság a liberális demokrácia keretrendszere már egyáltalán 
nem jelent kizárólagos perspektívát vagy közös célt.
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Társadalmi mozgalmak – a jéghegy csúcsa alatt

Jelen tanulmány olyan elméleti síkon elemzi a társadalmi mozgalmak szerepét 
az adott korszakban, amely három értelmezési keretet foglal magában.

Először	 is	megkérdőjelezi	 a	 társadalmi	mozgalmak	 tanulmányozásának	a	 tilta-
kozásokra fókuszáló keretét, és a mozgalmak kevéssé látványos tevékenységei-
nek	a	 fontosságát	helyezi	előtérbe	 (Melucci	 1985).	A	demonstrációkra	 fókuszálva	
a lezárás periódusa látencia korszakának látszik, de ha a kevésbé látható tevé-
kenységekre koncentrálunk, akkor kiderül, hogy a mozgalmak különösen aktívak 
voltak	 ebben	 az	 időszakban.	 Az	 elmúlt	 évtizedben	 a	 társadalmi	 mozgalmak	 ha-
gyományos	kutatása	szempontjából	külső	területekről	fontos	impulzusok	indultak	
ki (Johansson–Vinthagen 2019), például a mindennapok aktivizmusának, avagy a 
közösségeken belüli, az aktivisták körén túlmutató szolidaritás kialakításának vo-
natkozásában.

Másodsorban, míg a vonatkozó kutatások többsége a nemzeti szintre koncent-
rál,	 a	 szerző	 megkísérli	 globálisan	 értelmezni	 a	 társadalmi	 igazságosságra	 fóku-
száló mozgalmak szerepeinek és kihívásainak változását. Ezáltal hozzájárul a ci-
vil társadalom globális perspektívájának a vizsgálatához (Anheier–Glasius–Kaldor 
2001), amely elutasítja a módszertani nacionalizmust és transznacionális elemzési 
kategóriákra épít. A mozgalmak globális dimenzióinak alkalmazását nem szabad 
összetévesztenünk az aktorok és a kontextusok egységesítésének, avagy a lokális 
és a nemzeti dinamika figyelmen kívül hagyásának kísérletével. Ez a megközelítés 
a globális dimenzióval egészíti ki azokat a – mozgalmakat és a civil társadalmat a 
lezárások	időszakában	elemző	–	első	munkákat,	amelyek	a	helyi	és	nemzeti	kezde-
ményezésekre fókuszáltak (Kavada 2020; Woods 2020).

Harmadsorban	kapcsolódik	a	mozgalmak	tevékenységének	eredményességéről	
folyó	vitákhoz	(Bosi–Giugni–Uba	2017),	elsősorban	a	válság	kapcsán.	A	progresszív	
gondolkodók és társadalmi mozgalmak úgy vélik, hogy a COVID–19 világjárvány 
ajtót	 nyitott	 egy	 igazságosabb	 világ	 megteremtése	 előtt.	 A	 tanulmány	 azonban	
azt	 az	 álláspontot	 képviseli,	 hogy	 eltúlzottak	 a	 válsághelyzetből	 fakadó	 lehetősé-
gekhez kapcsolódó remények. A 2007–2008-ban indult globális pénzügyi válság 
tanulságai	 arra	 intenek,	 hogy	most	 is	 vegyük	 figyelembe	a	 válság	 értelmezéséről	
folyó	vitákat.	Ennek	kapcsán	a	következő	elméleti	megközelítéseket	használhatjuk:	
a	„kognitív”	és	a	„kulturális”	megközelítések	a	jelentések	(Eyerman–Jamison	1991),	
a tudás (Sousa Santos 2018) és a narratívák (Poletta 1998) létrehozását tekintik a 
társadalmi mozgalmak legfontosabb funkciójának. A progresszív, a kapitalista és 
a	jobboldali	szereplők	versengenek	a	válság	és	a	válság	következményei	különféle	
narratíváinak kidolgozásában. Ahogy James Jasper (2012) megállapítja, a kormány-
zatok	ugyancsak	befolyásos	tényezők	ezen	a	területen.

A tanulmány adatok és világszerte angol, spanyol, portugál és francia nyelven 
írt elemzések összekapcsolására épül. Ezeket a forrásokat három típusba lehet 
sorolni:	helyi,	nemzeti	és	nemzetközi	média	forrásai	a	lezárások	időszakából	(2020.	
március–május). 
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A	 szerző	 az	 információkat	 legalább	 két	 forrás	 összevetésével	 ellenőrizte.
1) A mozgalmak és aktivista hálózatok honlapjai, online publikációik, webinárok, 

és közösségi médiájuk, hiszen a válság további digitalizációt eredményezett 
tevékenységükben és annak megszervezésében. 

2) A társadalomtudósok különösen aktívak és termékenyek voltak a válság 
első	hónapjaiban,	a	pandémia	okozta	helyzet	társadalmi	és	politikai	aspektu-
sainak elemzésében. A vírus halálos következményei tekintetében a közegész-
ségügyi	politika	és	a	társadalmi	egyenlőtlenségek	legalább	annyit	nyomnak	a	
latban, mint a testünk reakciói (Purkayastha 2020).

A társadalmi mozgalmak a lezárások időszakában

Azt	feltételezhetnénk,	hogy	a	válság	időszakában	az	aktivisták	visszahúzódtak	a	
magánszférájukba, és arra vártak, hogy az enyhítésekkel visszamehessenek az ut-
cára és a mozgalmi tevékenységeikbe. Ezzel szemben azonban bizonyítható, hogy 
különösen	aktívak	maradtak	a	válság	idején	is,	és	öt	fő	szerepet	töltöttek	be:

1) Tiltakozások

A	világjárvány	 fokozta	a	korábbi	 évtizedekben	 is	 jelen	 lévő	 társadalmi	 feszült-
ségeket.	 Kiugróbbak	 lettek	 a	 társadalmi	 egyenlőtlenségek,	 a	 kisebbségeket	 és	 a	
szegény embereket fokozottabban sújtotta a járvány (Purkayastha 2020). A kor-
mányzati korrupció és a válságkezelés elégtelensége következtében emelkedett a 
halálos áldozatok száma. A megszorító politikák, a jóléti állam és a közkórházak, 
illetve az egészségügy leépítése drámai következményekkel jártak.

Olyan	országokban,	ahol	a	járvány	előtt	jelentősek	voltak	a	tiltakozási	hullámok,	
az aktivisták azt állítják, hogy csupán szünetelnek tiltakozásaik, amelyeket újraindí-
tanak, ha a járványhelyzet mindezt engedi. A libanoni internethasználók elárasztot-
ták	a	közösségi	médiát	a	„visszatérünk”	hashtaggel	(Kassir	2020).	Franciaországban	
a	 „semmi	 sem	 változtatja	 meg	 a	 dolgok	 menetét,	 ha	 mi	 nem	 kényszerítjük	 ki”	
(Lundi Matin 2020) érvelése szerepelt a felhívásokban.

A	tiltakozások	és	az	aktivisták	ellen	bevetett	erőszakos	eszközök	és	szankciók	
sem	állították	 le	a	küzdelmeket	a	 lezárások	idején.	A	Hong	Kong-i	rendőrség	és	a	
kínai kormány elnyomta az aktivizmust, és igyekezett véget vetni a tiltakozások-
nak a speciális adminisztrációjú övezetben. Törökországban a politikai elítélteket 
börtönben tartották, míg más elítéltek ezreit helyezték szabadlábra a COVID–19 
járvány	kitörését	követően,	hogy	megakadályozzák	a	fertőzés	terjedését.

A válság idején a legtöbb aktivista csak arra várt, hogy ismét csatlakozhasson 
a gyülekezésekhez és tiltakozásokhoz. Néhány országban újra megindultak a de-
monstrációk az egészségügyi kockázatok és a gyülekezési tilalom ellenére is. Május 
elsején	 Jeruzsálem,	 Athén	 és	 Santiago	 terein,	 a	 távolságtartás	 előírásait	 követve,	
tüntettek az aktivisták. 
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Hong Kong-ban májusban már újra tüntettek annak hatására, hogy a kínai kor-
mány elnyomó törvényekkel fenyegette meg a várost (Davidson 2020a). Libanon-
ban	a	politikai	 elit	 ellen	korábban	kezdődött	 zavargások	 folytatódtak	a	 lezárások	
idején is, a tiltakozás ezúttal Tripoli városig terjedt. A demonstrálók transzparense-
in	olyan	szövegek	voltak	olvashatók,	mint	„a	COVID	nem	öli	meg	a	forradalmat”,	
a	 nyomorgó	 családok	 pedig	 azzal	 tüntettek,	 hogy	 „az	 éhség	 halálosabb	 mint	 a	
COVID–19” (Kassir 2020). Ecuadorban a diákok május 11-én visszatértek az utcákra 
a	 felsőoktatást	 érintő	 költségvetési	 megszorítások	 miatt.	 A	 hónap	 végére	 ezrek	
csatlakoztak hozzájuk (Desafían al... 2020), a kormányuk elégtelen válságkezelését 
és az alkalmazni kívánt neoliberális politikákat bírálva. Chilében a gyülekezési tila-
lom	sem	gátolta	meg	a	tüntetőket	pénteki	találkozóik	megszervezésében	a	santia-
gói	„Méltóság	terén”.	Május	18-án	az	„éhséglázadások”-ra	emlékezve	a	rendőrség	
szemben találta magát a város szegénynegyedeinek tiltakozóival, mivel sok háztar-
tásnak nem volt bevétele, és nem kaptak támogatást az államtól, hogy élelemmel 
lássák el a családjukat.

2) Munkaügyi akciók és sztrájkok

Az otthoni munkavégzés (home office) olyan privilégium, amely nem jutott 
mindenkinek osztályrészül, vagy mert alkalmi munkákból éltek, vagy mert olyan  
területeken dolgoztak, ahol személyükben nélkülözhetetlennek számítottak. Az 
egészségügyben, a szállítmányozásban és a szupermarketekben a munkavállalók 
többsége	felelősségteljesen	dolgozott,	és	hálával	fogadta	a	hirtelen	jött	elismerést	
a	 társadalom	 részéről.	Azonban	a	 lakosság	elismerése	nem	kompenzálhatta	 sem	
a	 védőfelszerelések	 hiányát,	 sem	 pedig	 az	 alacsony	 bért.	 Köreikben	 sztrájkok	 és	
egyéb akciók kerültek megszervezésre a válság és a lezárások idején.

A	pandémia	kiélezte	az	egyenlőtlenségeket	és	a	kizsákmányolás	új	formáit	hoz-
ta létre. Akik megtehették, hogy otthonról dolgoznak, azok számára mások biz-
tosították	a	 javakat	és	a	szolgáltatásokat,	azok	pedig,	akik	„nélkülözhetetlen”	fel-
adatokat	láttak	el,	aránytalanul	ki	voltak	téve	a	fertőzés	veszélyének.	Egészségügyi	
dolgozók százai, szállító3 és gyorséttermi munkatársak haltak meg a járványban 
világszerte. A kiszállítók sztrájkjai megjelentek mindenütt (Sainato 2020). A szu-
permarketek dolgozói rövid sztrájkokat (Les grèves... 2020) tartottak annak érde-
kében,	hogy	kedvezményeket	kapjanak	a	 fertőzésveszély	és	a	 súlyos	munkateher	
miatt, tudva azt, hogy a bolthálózataik értékesítése rekordméreteket öltött.

Az USA-ban mindennaposak voltak a munkahelyi leállások. Ezek többségét 
olyan	munkahelyeken	szervezték,	ahol	nem	működött	szakszervezet,	így	ezek	nem	
is kerültek be az országos sztrájkstatisztikákba (Les grèves... 2020). A világjárvány 
első	 hulláma	 idején	 a	 munkavállalók	 tiltakozásainak	 sokasága	 jelent	 meg	 olyan	
különböző	formákban,	mint	petíciók,	panaszlevél	kampányok,	autós	felvonulások,	
tüntetések és sztrájkok (Freeman 2020). Mindazonáltal a munkanélküliség növe-
kedése megnehezítette a tiltakozást és a tárgyalási folyamatokat (Bradbury 2020). 
Ahogy	azt	az	Amazon	nevű	vállalat	egyik	dolgozója	megfogalmazta:	
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„Jelenleg	az	a	különbség	a	korábbi	 időszakhoz	képest,	hogy	az	emberek	most	
úgy	látják,	hogy	kölcsönös	függőségben	és	felelősségben	vannak,	és	felelősek	egy-
másért – így a programozók, a rendszergazdák, az áruházi dolgozók és a vásárlók” 
(idézi Sonnemaker–Akhtar 2020). 

A	 világjárvány	 kezdetétől	 központi	 szerepet	 játszottak	 a	 szakszervezetek	 és	 a	
munkások bizottságai az információk, illetve a munkahelyeken az egészségügyi 
védőfelszerelések	használatának	biztosításában	(Herzmark	2020).	A	vállalatok	sok	
helyi	szakszervezeti	vezetőt	bocsátottak	el	amiatt,	mert	munkatársaik	megfertőző-
déséről	informálták	a	dolgozókat	(Feeley	2020).

A munkások nemcsak saját jogaik és egészségük védelme érdekében sztráj-
koltak. Voltak, akik azzal az igénnyel is felléptek, hogy a munkaadók használják 
az ideiglenesen szabadságolt dolgozók munkaerejét a járvány elleni védekezés-
ben. A Ford és a General Electric dolgozói Michigan és Indiana államokban elér-
ték,	hogy	a	két	vállalat	átmenetileg	gyártson	a	fertőzöttek	számára	létfontosságú	
lélegeztetőgépeket	(Ferrari	2020).

A szakszervezeteknek gyorsan kellett alkalmazkodniuk a gyökeresen megvál-
tozott helyzethez. Indonéziában az érdekképviseletek úgy döntöttek, hogy felfüg-
gesztik	 a	 tüntetéseket	 a	 fertőzés	 veszélye	 miatt,	 de	 továbbra	 is	 sikeres	 kampá-
nyokat szerveztek a közösségi médiában, amelyek során kifejezték aggodalmukat 
az egészségügyi helyzet és az állásvesztések miatt, és kiálltak a közszolgáltatások 
és a munkások jogai érdekében (Ford 2020). Ahogy azt Fondazione Di Vittorio 
olaszországi	munkások	 helyzetéről	 szóló	 jelentésében	 olvashatjuk	 „a	 szakszerve-
zeteknek meg kellett újítaniuk a tevékenységüket, úgy, hogy alkalmazkodjanak a 
távolságtartás követelményeihez, ami a kollektív akciók online formára való áttéré-
sét	eredményezte:	gyűléseket,	munkacsoport	találkozókat,	képzéseket	tartottak	ily	
módon. Így folyt a kommunikáció és az információterjesztés, így történt a mozgó-
sítás,	és	így	születtek	a	jegyzőkönyvek	és	köttettek	meg	a	megállapodások”.	Más	
országban az egészségügyi dolgozók alakítottak ki új tiltakozási formákat. Francia-
országban a kórházak és más intézmények ablakában zászlókat, transzparenseket 
helyeztek el, amelyeken felszólaltak az igazságosabb bánásmód mellett, illetve kri-
tizálták	a	megszorításokat.	Brüsszelben	az	egészségügyi	dolgozók	tüntetően	hátat	
fordítottak	az	intézményt	meglátogató	miniszterelnöknek,	mintegy	„szégyenfalat”	
alkotva	előtte.	Ennek	az	akciónak	nagy	visszhangja	volt	a	médiában	és	a	nyilvános-
ságban egyaránt. A szakszervezetek értékelése szerint a közvélemény támogatása 
növelte	 társadalmi	 legitimitásukat,	 és	 ennek	 is	 köszönhetőek	 a	munkaadókkal	 és	
a kormányzati szervekkel folytatott tárgyalásaik során elért eredmények némi bér-
emelésről	és	a	jobb	munkakörülményekről.

Sztrájkok és más tiltakozó akciók alakultak ki az olyan szektorokban is, ahol 
a	 bizonytalanság	 és	 az	 elszegényedés	 volt	 a	 jellemző.	 2020	 áprilisában	 „globális	
lakbér sztrájk” vette kezdetét, amelyet minden kontinensen támogattak a lakha-
tási	 jogokkal	 foglalkozó	civil	 szervezetek.	New	York-ban	a	 lakhatási	 jogokat	védő	
kezdeményezések elérték, hogy kilakoltatási moratóriumot vezettek be (Krinsky–
Caldwell 2020).
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3) Szolidaritás

Az	alulról	jövő	kezdeményezések,	a	grassroots-szervezetek	és	az	állampolgárok	
vezető	szerepet	töltöttek	be	a	kölcsönös	segítségnyújtásban	és	szolidaritásban.	A	
társadalmi	 távolságtartás	és	 lezárások	 időszakában	a	 társadalmi	mozgalmak	kap-
csolódási pontokat jelentettek és továbbiakat hoztak létre.

Az	 önkéntesek	 és	 a	 civil	 szervezetek	 az	 első	 vonalban	 küzdöttek	 a	 koronaví-
rus-járvány ellen. Míg a legtöbben csak élelmet vásárolni hagyták el lakóhelyüket, 
az önkéntesek újra megnyitották a hajléktalanszállókat és a szociális központokat 
(Cassilde 2020), továbbá élelmiszert osztottak a migránsoknak és a szegényne-
gyedek lakóinak, ahol az állam nem nyújtott szolgáltatásokat. Különösen aktívak 
voltak	a	feminista	szervezetek	abban,	hogy	meggátolják	a	családon	belüli	erőszak	
terjedését, és menedéket, átmeneti otthonokat biztosítsanak az áldozatok számá-
ra.	 A	 válság	 időszakában	 a	 feministák	 ezen	 tevékenysége	 kontinenseken	 átívelő	
jelleget	 öltött.	 Mexikóban	 a	 nőket	 védő	 csoportok	 a	 járvány	mélyreható	 gazda-
sági-társadalmi következményeire hívták fel a figyelmet a helyi közösségekben: 
az élemiszerhiányra, a gyógyszerek és más létfontosságú javak hiányára, valamint 
a	családon	belüli	erőszak	megnövekedésére	 (Ventura	Alfaro	2020).	Kínában	a	 fe-
minista aktivisták hálózatokat hoztak létre és támogató csoportokat alakítottak 
ki	 „vigyázzunk	 egymásra	 a	 lezárások	 alatt”	 jelszóval,	 valamint	 több	 más	 kezde-
ményezéssel	együtt	online	közösségeket	alapítottak	a	fokozódó	erőszak	ügyének	
szentelve (Bao 2020). A feminista aktivisták és gondolkodók olyan társadalmi mo-
dellt hirdetnek, amelyben a gondoskodás fontosabb a gazdasági növekedésnél és a 
versenynél	(Suárez-Krabbe	2020).	Hangsúlyozzák	a	nők	–	főképp	a	színesbőrű	nők	
– hozzájárulásának a fontosságát a pandémia leküzdésében, valamint feladataik 
sokféleségét,	mind	a	családban,	mind	pedig	a	„nélkülözhetetlen	szektorokban”	(kü-
lönösen a szupermarketekben) folytatott munkában vagy kórházi betegápolóként.

Latin-Amerikában	(Zibechi	2020)	az	őslakos	mozgalmak	és	közösségek	szintén	
fontos	 szerepet	 töltöttek	 be	 a	 világjárvány	 elleni	 küzdelemben.	 Az	 ENSZ	 őslakos	
népek jogaival foglalkozó különmegbízottja (Special Rapporteur on the Rights of 
Indigenous Peoples), José Francisco Cali Tzay, megosztotta a COVID–19 járvány 
pusztító	hatásaival	kapcsolatos	aggodalmait.	A	biztos	úgy	fogalmazott,	hogy	„azok	
az	 őslakos	 közösségek	 tudtak	 jobban	 ellenállni	 a	 világjárványnak,	melyek	 rendel-
keztek	területi	autonómiával	és	önigazgatással,	amely	lehetővé	teszi	számukra	te-
rületük, földjeik és egyéb forrásaik feletti rendelkezést, valamint az élelmiszerbiz-
tonság fenntartását hagyományos terményeik és gyógyszereik használatával” (Cali 
Tzay 2020a).

2020. március 16. után a mexikói zapatisták lezárták közösségeiket a világjár-
vány terjedésének megakadályozása érdekében, és drasztikus korlátozó intézkedé-
seket vezettek be. Míg Mexikó elnöke tagadta a világjárvány tényét, a zapatisták 
felhívták	a	 figyelmet	a	veszélyekre:	„Mexikóban	és	az	egész	világon	mindenkinek	
meg kell tennie a szükséges egészségügyi intézkedéseket, amelyek a tudományon 
alapulva	lehetővé	teszik,	hogy	túléljük	a	járványt”.	
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Felhívták	 a	 figyelmet	 arra,	 hogy	 „a	 nőkkel	 szembeni	 erőszak,	 az	 asszonygyil-
kosságok	 ellen	 továbbra	 is	 fel	 kell	 lépni”,	 és	 „nem	kell	 elveszteni	 az	 emberi	 kap-
csolatokat, csak meg kell változtatni a formájukat” (EZLN, communiqué 2020. 03. 
16.).	 A	 világjárvánnyal	 járó	 veszélyek	 kezelésében	 a	 közösségi	 felelősség	 vezette	
az	autonóm	zapatistákat	„mivel	az	életért,	a	létért	való	küzdelem	nem	egyéni,	ha-
nem	közös	ügy	[…]	Úgy	döntöttünk,	mi	a	zapatisták,	hogy	közösségként	szállunk	
szembe	a	veszéllyel,	és	fő	tevékenységünk	a	megelőzés	lesz.”	(EZLN,	communique	
2020. 10. 5.)

Hasonló	események	történtek	Indiában	is,	ahol	az	őslakos	közösségek	megszer-
vezték, hogy az asszonyok fizetésért arcmaszkokat varrjanak, ezzel egyszerre tá-
mogatva	a	helyi	gazdaságot	és	elősegítve	a	megelőzés	ügyét.	Ashish	Kothari	(2021)	
példaként megemlíti, ahogyan Sittilingi településen (Panchayat), Tamil Naduban 
(Dél-India) a helyiek információs kampányt indítottak a távolságtartással és a helyi 
közösség szolidaritásával kapcsolatosan. Mindez segítette a járvány elleni védelmet 
és fenntartotta a helyi gazdasági tevékenységet.

Helyi kezdeményezések ezrei jöttek létre szerte a világon annak érdekében, 
hogy segítsék embertársaiknak elkerülni az izolációt. Így például Sao Paolo má-
sodik legnagyobb nyomornegyedében, Paraisópolisban, a lakosok egyesülete 420 
„utca	megbízottat”	bízott	meg	azzal,	hogy	azonosítsák	és	segítsék	a	koronavíru-
sos betegeket az egyenként ötven házból álló körzetükben (Guimarães 2020). Ezek 
a	 biztosok	 jelentős	 szerepet	 töltöttek	 be	 a	 helyi	 közösségben,	 és	 jelezni	 tudták,	
hogy kinek nincs jövedelme, kik éheznek és kiknek van szükségük segítségre. Ezen 
felül	 Paraisópolis	 önsegítő	 csoportja	 egészségügyi	 válságközpontot	 hozott	 létre,	
orvosokat alkalmazott és megszervezte napi 10 ezer adag étel elosztását (Langlois 
2020). Rio de Janeiro legnagyobb nyomornegyedében, Alemão-ban civil szerve-
zetek,	 mint	 például	 az	 „Ocupa	 Alemão”4,	 a	 „népi	 média	 aktivisták”,	 a	 „Voz	 das	
Comunidades” és lakhatási jogokkal foglalkozó kezdeményezések polgárok taná-
csát hozták létre, hogy ez a testület foglalkozzon a járvány okozta problémákkal 
(Ribeiro	 2020).	 A	 kölcsönös	 segítségnyújtást	 szervező	 hálózat	 három	 feladatkört	
látott el: 
1.	a	közösségi	tudatosságot	erősítette	a	járvány	terjedésének	megelőzése	érdeké-

ben; 
2. élelmiszercsomagokat, szappant és egészségügyi csomagokat osztott rászorulók 

számára; továbbá  
3. vissza kívánta szerezni a faveláknak szóló állami segélyprogramokat.

Rio	 de	 Janeiro	 egy	másik	 favelájában	 a	 „Morador	Monitor”	 elnevezésű	 szom-
szédsági csoport naponta látogatta a helyi lakosok házait, hogy felmérje a szükség-
leteket és segítséget nyújtson. A szervezet saját statisztikákat vezet a megbetege-
désekről,	mivel	a	hivatalos	statisztikák	nem	tartalmazzák	a	favela	lakóinak	adatait.	

Bár Európában nem volt annyira elterjedt gyakorlat, a járvány a kölcsönös 
segítségnyújtás csoportjainak ezreit hívta életre. A szomszédok segítettek egy-
másnak a bevásárlásban vagy a gyógyszerek kiváltásában, a kutyasétáltatásban 
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és rendszeresen felhívták egymást. Az Egyesült Királyságban 2020-ban több mint 
négyezer	 „COVID–19	 segélycsoport”	 működött5. Hálózataik alulról szervezettek 
és	 a	 szomszédságban	 működnek	 (Kavada	 2020).	 Használják	 a	 közösségi	 média	
nyújtotta	 lehetőségeket,	 azonban	a	plakátok,	 szórólapok	és	az	élő	beszélgetések	
nélkülözhetetlenek azoknak a generációknak a számára, akik kevéssé használják 
az internetet. A részvétel ezekben a szomszédsági szolidaritási csoportokban egy-
szerre	 egyéni	 és	 kollektív	 tanulási	 folyamat.	 Az	 aktív	 résztvevők	megtanulják	 az	
önszerveződés	folyamatát,	gyakran	horizontális	módon	működnek	és	elsajátítják	a	
közösségi média használatát. 

A koronavírus járvány okozta vészhelyzetben a mozgalmak a közvetlen szük-
ségletek kielégítésére és a szolidaritásra összpontosítottak. Vajon mindez elveszi 
az energiát attól, hogy strukturális reformokért álljanak ki és tiltakozó akciókat 
szervezzenek?	A	résztvevők	most	a	tagok	egészségügyi	ellátására	fordítják	azt	az	
összeget, amely a társadalmi igazságosságért folytatott tiltakozásokat segíthette 
volna?	A	 kölcsönös	 segítségnyújtásra	 létrejött	 csoportok	 „megszelidítik”	 a	 társa-
dalmi mozgalmakat (Kaldor 2003; Glasius–Lewis–Seckinelgin 2004) oly módon, 
hogy	 „szolgáltatókként”	 integrálják	 őket	 a	 szociális	 rendszerbe	 (Kriesi	 1996),	 és	
vajon hozzájárulnak ezzel a mozgalmak depolitizálásához?

A	globális	Dél	termelői	és	őslakos	mozgalmai	az	elmúlt	három	évtizedben	meg-
mutatták, hogy a közösségek, a helyi szolidaritás és a kritikai pedagógia a globális 
kapitalizmussal szembeni ellenállás oszlopaivá válhatnak (Escobar 2018). 

A	társadalmi	mozgalmak	 tanulmányozása	során	megkérdőjeleződik	az	aktiviz-
mus és a mindennapi élet szétválasztása és a tüntetésekre és figyelemfelhívó akci-
ókra helyezett fókusz. A mindennapi életben végzett cselekvések valójában mindig 
is	a	 társadalmi	mozgalmak	alapvető	részét	képezték,	beleértve	a	munkásmozgal-
mat (Thompson 2016) és a feminista mozgalmakat is. 

A legtöbb szomszéd nem politikai szándékkal csatlakozik a kölcsönös segít-
ségen	nyugvó	 csoportokhoz,	 és	 a	 legtöbb	önsegítő	 csoport	 igyekszik	 elkerülni	 a	
pártpolitikát. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne politikai dimenzió a cse-
lekvésükben. A középosztálytól a szegénynegyedben megtalálható szomszédságo-
kig	hasonló	a	vezérmotívum:	„Nem	jótékonyságot,	hanem	szolidaritást”	(Gravante–
Poma	2020).	„Nem	arról	szól	a	dolog,	hogy	a	gazdagabb	emberek	adományoznak	a	
szegényebbeknek,	hogy	megóvják	őket,	hanem	arról,	hogy	együtt	szálljanak	szem-
be a vírussal és a válsággal.”6  

A Kölcsönös Segítségnyújtás az Egyesült Királyságban a COVID–19 ellen 
(COVID–19	Mutual	Aid	UK)	csoport	világosan	megmagyarázza	ezt	weboldalán:	„A	
kölcsönös segítségnyújtás nem arról szól, hogy bárkit is megóvunk, hanem azt je-
lenti,	hogy	az	emberek		a	szolidaritás	szellemében	támogatják	egymást	és	törődnek	
egymással.	 […]	Az	 a	 kölcsönös	 segítség,	 ha	 emberek	 egy	 csoportja	megszervezi	
szükségleteinek kielégítését a jótékonysági szervezetek, az NGO-k és a kormányzat 
formális	 keretein	 túl.	A	kölcsönös	 segítségre	épülő	projektek	horizontális	módon	
működnek,	 nincsenek	 vezetők	 és	 választott	 szervező	 bizottságok,	 ezeket	 csupán	
egyenlő	felekként	együttműködő	emberek	egy	csoportja	alkotja.”7 
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A kölcsönös segítségnyújtás sokkal többet jelent, mint csupán élelmiszercso-
magok biztosítását a szomszédságnak. Ezek a csoportok újból létrehozzák a kö-
zösség és a közösségiség érzését, a polgárok önmagukat szervezik meg, újraépítik 
a társadalmi kapcsolatok szövetét, és újraértelmezik a szomszédság fogalmát. Egy 
újfajta	életmódot	és	egymáshoz	való	viszonyt	hoznak	 létre.	Alapvető	 jelentőségű,	
hogy a szomszédok közötti új társadalmi kapcsolatok átlépnek az etnikai megosz-
tottságokon,	ez	különösen	fontos	a	rasszizmus	erőteljes	újraéledésének	 időszaká-
ban.	 Valójában	 „a	 szolidaritás	 mindenekelőtt	 a	 különféle	 társadalmi	 kapcsolatok	
újraalkotása”	 (Laville	 2016).	 Olyan	 világban,	 amelyet	 az	 önző	 érdekek	 és	 a	 hiper-
individualizmus uralnak, a másokról való gondoskodás és az aktív szolidaritás, va-
lamint új együttélési viszonyok létrehozásának prefiguratív dimenziója van. Ezek a 
jellemvonások	ma	az	aktivizmus	alapvető	részévé	váltak	és	alapvető	hozzájárulást	
jelentenek a jelenkori társadalmi mozgalmakhoz.

A közelmúlt történelme megmutatta, hogy a polgárok szolidaritási hálózatai és 
kezdeményezései	a	jövő	demokratikus	forradalmainak	és	demokratizálódási	kísér-
leteinek kiindulópontjaivá válhatnak. Mexikóban az 1985-ben bekövetkezett ka-
tasztrofális	földrengést	követő	állampolgári	szolidaritást	a	szociológusok	a	demok-
ratizálódási	 folyamat	 kezdőpontjának	 tekintik	 (Zermeño–Lozano–Lopez	 Aspeitia	
2002),	amikor	önmagukat	megszervező	polgárok	ezrei	ragadták	magukhoz	a	kez-
deményezést a korrupt és cselekvésre képtelen állam helyett. Assef Bayat (2010) 
vizsgálta a helyi szolidaritás és ellenállás fontos szerepét a szomszédságok életében 
az arab világban. Ezek alkották meg azokat az alapokat, amelyekre 2011-ben az 
arab tavasz forradalmai felépültek. Míg a legtöbb társadalmimozgalom-kutató a 
tiltakozásra és a konfliktusokra fókuszál, Vintagen és Johansson (2019) arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy a hosszabb távú társadalmi avagy politikai változások 
sokkal gyakrabban alakulnak ki a mindennapok alternatív gyakorlatában gyökerez-
ve, semmint  tiltakozások és fegyveres forradalmak következtében. Vajon így lesz 
ez	 ebben	 az	 esetben	 is?	 Az	 önsegítő	 csoportok	 által	 létrehozott	 infrastruktúrát	
fogják	használni	a	jövő	mozgalmai?	Bármilyen	is	legyen	a	hatásuk	a	politikai	rezsi-
mekre	és	az	 intézményes	politikára,	ezek	a	kölcsönös	segítségre	épülő	csoportok	
máris	megváltoztatták	az	azokban	részt	vevő	sok	ezer	ember	életmódját	 (Pleyers	
2020).

 
4)	A	„politikacsinálók”	ellenőrzése

A civil társadalom és a társadalmi mozgalmak a közpolitikák és a kormányok vo-
natkozásában	ellenőrző	(watchdog) szerepet tölthetnek be. A COVID–19 járvány 
kezdete	óta	a	társadalmi	mozgalmak	szakértői	és	a	kutatók	számos	olyan	elemzést	
írtak, amelyek megmutatták, hogyan kezelték a kormányzatok az egészségügyi és 
társadalmi válságot. Ezek az írások bemutatták, hogyan terjedt a járvány, és milyen 
módon	mélyítette	 tovább	 a	 társadalmi	 egyenlőtlenségeket.	 Jelentéseikben	 pedig	
azt is feltárták, hogy a fokozatos kormányzati megszorítások miként vezettek a 
közegészségügy és a lakhatás válságos helyzetéhez. Veszélyhelyzet esetén, amikor 
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a	 hatalom	 a	 kormányok	 és	 az	 állami	 vezetők	 kezében	 koncentrálódik,	 az	 állam	
és	a	politika	ellenőrzése	a	demokratikus	 társadalmakban	kulcsfontosságú	 (Keane	
2009).	Kimutatták,	hogy	a	vírus	terjedése	erősen	összefügg	a	társadalmi	egyenlőt-
lenségekkel, és jelentések születtek arról, hogy milyen hatással voltak a megszorí-
tó intézkedések a közkórházakra és a lakáshelyzetre. A New York-i Szomszédsá-
gi és Lakhatási Fejlesztések Egyesülete (The Association for Neighbourhood and 
Housing Development in New York City) rámutatott, hogy milyen szoros földrajzi 
összefüggés	van	a	koronavírus	elterjedtsége	és	a	színesbőrű,	illetve	a	lakhatására	a	
jövedelme	30	százalékánál	többet	költő	lakosok	által	 lakott	városnegyedek	között	
(Afridi–Walters 2020; Krinsky–Caldwell 2020). 

Ahogyan Ulrich Beck (2005: 442) rámutatott, manapság a hatalom azon alapul, 
hogy	„a	kormányok	és	a	nagy	 társadalmi	csoportok	elhallgatnak	és	 tagadnak	 té-
nyeket”, a mainstream politikai rendszerrel szemben állók pedig megkísérlik meg-
világítani	a	valóságot	 (Sousa	Santos	2018).	A	haladó	mozgalmak	szakértői	 részle-
tesen elemezték a válságmegoldást szolgáló állami költségvetéseket. Kimutatták, 
hogy	az	USA	kétezer	milliárd	dolláros	gazdaságösztönző	csomagtervén	belül	mind-
össze 9 százalék jutott a közszolgáltatásokra, ezen belül 5 százalék a kórházakra, 
és mindössze 450 millió dollár az élelmiszerbankoknak, míg fél billiót kaptak a 
nagyvállalatok, ezen belül csak a légiközlekedés 450 millió dollárt. Európában a 
civil	 szakértők	 kritizálták	 a	 légiközlekedés	 fenntartására	 és	 védelmére	 biztosított	
összegek nagyságát, mondván, nem ez a prioritás, amikor az emberiségnek öko-
lógiai válsággal kell szembenéznie. Európai polgárok kezdeményezései sikeresen 
lobbiztak	azért,	hogy	megakadályozzák	a	COVID–19	segélyprogramokból	részesülő	
vállalatok körében a részvényeseknek biztosított kifizetéseket. Civil szervezetek 
„alternatív	segélyprogramokat”	javasolnak,	amelyek	a	társadalmi	igazságosságra	és	
a környezetvédelemre, nem pedig a vállalatok érdekeire vannak tekintettel.8

A	 civil	 szakértőknek	 ugyancsak	 kiemelkedő	 szerepük	 van	 abban,	 hogy	 a	
lobbitevékenységet	 és	 annak	 hatásait	 átvilágítsák.	 A	 világjárvány	 első	 hullámá-
nak	 időszakában	a	Corporate	Europe	Observatory	elnevezésű	nonprofit	szervezet	
(McArdle–Tansey 2020) olyan jelentést hozott nyilvánosságra, amely megmutatta, 
hogy	„a	gyógyszeripar	ellenőrzi	 az	EU	kutatási	 támogatásainak	 jelentős	 részét	és	
mindezt	nem	a	közérdek	nevében”	gyakorolja.	A	kutatóközpont	anyagot	gyűjtött	
arra nézve is, hogy az európai gyógyszeripar lobbitevékenysége ellenezte az EU In-
novatív Gyógyítás Kezdeményezés (EU Innovative Medicines Initiative) projektjének 
a támogatását a koronavírussal szembeni technológiák kutatásában.

Emberi	jogi	csoportok	anyagot	gyűjtöttek	a	rendőri	erőszakkal	kapcsolatosan	a	
lezárások	 időszakában.	A	Fülöp-szigeteken	bizonyítékokat	találtak	a	bírósági	vagy	
más jogi eljárás nélkül hozott ítéletekre, gyilkosságokra, amelyeket nehezebb volt 
azonosítani a kivételes állapot idején. Franciaországban 34 szakszervezet és civil 
szervezet	ítélte	el	„a	rendőrök	által,	a	polgárokkal	szemben	büntetlenül	elkövetett	
erőszakot	és	megaláztatásokat”.9 
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5) Állampolgári nevelés és politizálás

A	 pandémia	 egyben	 „infodémia”	 is	 (Zarocostas	 2020),	 azaz	 a	 világjárvány,	 a	
hamis információk, az álhírek (fake news) és az összeesküvés-elméletek terjedése 
együtt járnak. Az állampolgári tudatosság magasabb szintre emelése a mozgalmak 
egyik legfontosabb feladata. Az alternatív média aktivistái, az anarchisták,10 szak-
szervezetek	és	önsegítő	csoportok	 információt	gyűjtenek	és	terjesztenek	a	vírus-
ról,	a	védekezésről.	A	kölcsönös	segítő	csoportok	hatékony	alternatív	információs	
hálózatoknak	bizonyultak.	A	brazíliai	favelákban	a	koronavírus	önsegítő	csoportok	
Bolsonaro	 elnök	 politikája	 ellen	 küzdöttek,	 mondván,	 az	 államfő	 elbagatellizálta	
a	 világjárvány	 veszélyét.	Az	önszerveződő	 csoportok	 a	WHO	ajánlásait	 terjesztik,	
például a favelák bejáratánál elhelyezett transzparenseken (Santiago 2020), utcai 
művészet,	videók,	cikkek,	sőt	a	zene	(Redação	Jornal	de	Brasília	2020)	segítségével.	
A közösségi médián keresztül terjesztett információk mellett aktivisták teherautók-
ról hangszórókon keresztül hívták fel a figyelmet a koronavírus veszélyeire, illetve 
szórólapoztak a templomokban, a közösségi tereken és az üzletekben is.11 

Nemzeti és nemzetközi mozgalmak hálózatai aktívan részt vettek a jó gyakor-
latok megosztásában online platformokon és a közösségi médiában. A grassroots 
mozgalmak	világszerte	online	fórumokat	hoztak	 létre.	Például	 ilyen	a	„Viral	Open	
Space”,	amely	„online	fórum	a	globális	válsággal	kapcsolatos	pozitív	válaszok	ösz-
szekapcsolására,	 tartalmaz	workshopokat,	 tapasztalatcserét	 és	művészeti	 alkotá-
sokat”.12

Konfliktusok a válság értelmezésében

Hogyan értelmezzük a válságot?

A mozgalmak által kialakított – fentebb bemutatott – öt szerepkör összekap-
csolódott olyan kognitív dimenziókkal, amelyekben értelmezik a válságot, ezen 
keresztül	pedig	teret	nyitnak	az	alternatív	 jövőképek	számára.	A	társadalmi	moz-
galmak növelik a közvélemény tudatosságát, alternatív gyakorlatokat, alternatív 
világképet biztosítanak a domináns modellel szemben. A tiltakozásokon keresztül 
a mozgalmak nyilvánosság elé tárták céljaikat és megtörték a kormányzat által 
felépített normákat és keretrendszereket. A figyelemfelhívó akciók a munkások 
kollektív jogait igyekeznek megvédeni olyan területeken, amelyek fontosnak bizo-
nyultak a társadalom számára a válság során, azonban szerepüket alig ismerik el, 
s	ez	arra	utal,	hogy	a	válság	a	mélyen	egyenlőtlen	 társadalmakban	zajlik,	és	még	
inkább	felerősíti	ezek	egyenlőtlenségét	(Sousa	Santos	2018:	46–58).	A	kölcsönös 
segítségnyújtás és a szolidaritás	 szomszédsági	 csoportjai	 a	 válságot	 „alulról”	
mutatják meg, és konkrét példákat nyújtanak a társadalmi közösségek újjáépítésé-
re, ezen a szolidaritáson keresztül. A kormányzat politikáinak nyomon követésével 
és	tanulságok	megosztásával	a	civil	társadalom	különböző	megközelítéseket	mutat	



ElmélEtilEg

Civil Szemle 2021/3. 19

be, ezek pedig igencsak eltérnek az államok és kormányzatok által hangoztatott 
világképtől.	

A válság értelmezése nem csak az értelmiségi csoportok monopóliuma. A moz-
galmak	 az	 életből	 vett	 tapasztalatokat	 közvetítik	 és	 az	 alternatív	 gyakorlatokban	
fogant	 tudást	 használják	 (Sousa	 Santos	 2018),	 emellett	 pedig	 szakértői	 tudást	 is	
hordoznak.	A	mozgalmak	a	fennálló	világrend	megkérdőjelezhetetlennek	vélt	he-
gemóniájával kapcsolatosan vitákat generálnak és válaszokat adnak. Ezzel a tevé-
kenységükkel hozzájárulnak a társadalom immanens változásra való képességének 
kialakulásához.

A mozgalmak beágyazzák a világjárványt saját narratívájukba (Snow–Benford 
2002).	 Vannak	 csoportok,	melyek	 a	 világjárványt	 a	 városi	 társadalmak	 egyenlőt-
lenségeinek oldaláról mutatják be, mások pedig horizontális alapon szemlélik. A 
nők	és	a	kisebbségek	különösen	megszenvedik	a	 lezárásokat,	mivel	a	családok,	a	
közösségek	 és	 a	 kórházak	 működtetésével	 kapcsolatos	 feladatok	 többségét	 ép-
pen	ők	 végzik.	A	progresszív	 értelmiségiek	 világszerte	 a	 kapitalizmus	pusztításá-
hoz	 hasonlítják	 a	 világjárványt	 és	 az	 ökológiai	 válságot.	 „A	 kapitalizmus	 az	 igazi	
vírus” – vált a közösségi média közkedvelt szlogenjévé. Latin-Amerika mozgalmai a 
narratívájukban	az	utóbbi	évtized	őslakos,	a	feminista,	az	ökológiai	és	a	társadalmi	
igazságosságot	célzó	erőfeszítéseit	kapcsolják	össze:	„a	koronavírus	felszínre	hoz-
za a mély társadalmi, politikai és ökológiai válságokat. Az egészségügyi válságban 
megjelenik a civilizációs válság.”13 A társadalmi mozgalmak nemzetközi hálózatai 
tereket	nyitnak	„a	rendszer	átalakításáról	folytatott	globális	diskurzus	számára”14 és 
nemzetközi elemzéseket végeznek. 

A	„jelen”	értelmezése	fontos	feladat	a	mozgalmak	számára	a	válság	 időszaká-
ban. A koronavírus-válság letagadhatatlan tény, ugyanakkor pedig olyan társadal-
mi	valóság,	amelyet	a	szereplők	eltérő	módon	értelmezhetnek	(Berger–Luckmann	
1966).	Ezek	a	különféle	értelmezések	a	korábbi	világképeken	és	meggyőződéseken	
alapulnak. Teljes félreértés azt gondolni, hogy a válság önmagában valamiféle sa-
játos társadalmi változást vagy gazdaságpolitikát kíván meg. Raymond Boudon 
(1989)	 szociológus	 bemutatta,	 hogy	 a	 gazdaságelméletek	 „igazsága”	 sokkal	 in-
kább	 függ	 a	 cselekvők	 konszenzusra	 való	 képességétől,	 mintsem	 a	 tudományos	
érvényességétől.	Ennek	alapján	egyfajta	„átmeneti	konszenzus”	kialakítása	fontos	
szempont	 a	 társadalmi	 mozgalmak	 számára.	 A	 társadalmi	 szereplők	 képessége	
arra, hogy megválaszolják a válsághelyzet megoldatlan kérdéseit, kialakítsák a sa-
ját válság-értelmezésüket, a demokrácia új felfogásának kiindulópontjává válhat. 
Ahogyan	Arturo	Escobar	latin-amerikai	tudós	és	aktivista	megfogalmazta:	„jelenleg	
alapvető	fontosságú,	hogy	legyenek	alternatív	életfelfogásokkal	kapcsolatos	elkép-
zeléseink, és készenlétben tartsuk ezeket.”15
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Perspektívák nyitása az alternatív jövőképek számára

Amikor a társadalmi mozgalmak a Szociális Világfórum (World Social Forum) 
jelszavát	(Lehet	más	a	világ)	használják,	a	politikai	aktorok	„a	mostani	világrendnek	
nincs alternatívája” gondolatát állítják ezzel szembe. A fennálló rendszer védel-
mezői	a	koronavírus-válság	esetében	is	a	„visszatérés	a	normalitáshoz”	gondolata	
alapján	 kívánják	 egyesíteni	 a	 társadalmat	 saját	 politikai	 és	 szellemi	 vezető	 szere-
pük	segítségével.	Az	állami	vezetők	a	„nemzet	egységét”16 hangsúlyozzák, amely-
nek révén a politikai elitet, a vállalatokat, a munkavállalókat és az állampolgáro-
kat egyesíteni kívánják a válsággal szemben. Azonban a mozgalmak aktivistái azt 
hangsúlyozzák,	hogy	amit	a	hatalom	„normalitásként”	értelmez,	az	nem	megoldás,	
hanem maga a probléma, a válság része, legkevésbé sem a lehetséges megoldása 
(Bizberg	2020).	 „A	 ti	 normalitásotok	a	mi	problémánk”	–	 írta	egy	graffiti	 a	 falon	
Santiago	de	Chile-ben.	„Semmi	sem	lehet	rosszabb	a	normalitáshoz	való	visszaté-
résnél” – állítja Arundhati Roy (2020), indiai civil aktivista.

A társadalmi igazságosságot célzó mozgalmak és a progresszív értelmiség a 
válságot	 olyan	 jelenségként	 értelmezik,	 amely	 jelentős	 változásokat	 hoz	 az	 éle-
tünkben, társadalmunkban és világunkban. A tudós-aktivisták számtalan szcenáriót 
alkottak	az	„alternatív	 jövőképekre”.	Legtöbbjük	a	 jelenlegi	világjárványban	a	már	
korábbi	munkáikban	elemzett	válságok	felerősödését	és	elmélyülését	látják,	a	kor-
poratív globalizmusét, a kapitalizmusét (Amadeo 2020), az antropocentrikus vilá-
gét (Kothari et al. 2020), avagy az egész civilizáció válságát (Escobar 2020). Hangsú-
lyozzák, hogy egy más típusú társadalmi modellre lesz szükség a világjárvány után, 
amely az embereknek jobb megélhetést és munkakörülményeket jelenthet, meg-
célozza	a	társadalmi	egyenlőtlenségeket	és	erősíti	a	közegészségügy	rendszerét.

Korai sikerek? 

A világválság okozta légkörben a társadalmi igazságosságot célzó mozgalmak-
nak	sikerült	érveiket	eljuttatni	a	szélesebb	nyilvánossághoz.	A	válság	megkérdője-
lezte azokat a gazdasági dogmákat, amelyek évtizedeken át irányították a világot 
(Teivainen–Huotari	2020).	A	közszolgáltatások	leépítését	követően	a	kormányzatok	
most	bőségesen	költenek,	hogy	a	világjárvány	és	a	gazdasági	válság	negatív	hatá-
sait enyhítsék. Növekszik az állami beavatkozás a gazdasági életbe, és a kormány-
zatok	 ismét	 helyben	 kívánják	 a	 „létfontosságú	 javakat”	 megtermelni.	 Azok,	 akik	
korábban	 az	 egészségügyi	 kiadásokat	 jelentősen	 csökkentették,	 naponta	 bekap-
csolódnak az orvosok és ápolók teljesítményének megtapsolásába. Angela Merkel, 
Emmanuel Macron és Boris Johnson a korábban bírált jóléti államot most a nemzeti 
identitásuk részeként értelmezik. 

Emmanuel Macron francia elnök 2020 februárjáig megszorításokkal sújtotta a 
közkórházakat és elutasította az orvosok és ápolók Franciaország történelmének 
leghosszabb egészségügyi sztrájkjában kifejezett követeléseit. 
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Az	 elnök	 ambíciózus	 „reformterve”	 az	 állami	 beavatkozás	 csökkentését	 tűzte	
ki célul a gazdaságban és takarékosságot a közszolgáltatások területén.  Azonban 
2020	márciusában	már	hősöknek	nevezte	a	kórházi	dolgozókat,	továbbá	megígér-
te,	 hogy	 jelentős	 reformokat	 indít	 a	 válságot	 követően	 (Mauduit	 2020).	Macron,	
aki	 a	 szabadkereskedelem	elkötelezett	 híve	 volt,	most	már	 „gazdasági	 szuvereni-
tásról”,	 vállalati	 kölcsönökről	 és	 államosításról	 beszél.	A	 világjárvány	 talán	 éppen	
ott	győzedelmeskedik,	ahol	Franciaország	egyik	leghosszabb	közszolgálati	sztrájkja	
kudarcot vallott: talán a megvalósításra kész nyugdíjreform leállítását is elérheti. 

Emmanuel Macron nyilatkozatai egy másik francia elnök beszédeit idézik, ame-
lyek tizenkét éve, a globális pénzügyi válság idején hangzottak el. 2008. október 
23-án	Nicolas	Sarkozy	kijelentette,	hogy	„a	piac	diktatúrájának	az	 ideológiája	és	a	
közösség	 hatalomnélkülisége	megszűntek	 a	 pénzügyi	 válsággal”	 (Sarkozy	 2008).	
Ezt még a globalizáció ellenes aktivisták sem mondhatták volna szebben. A 2008-
ban tartott Európai Szociális Fórumon az aktivisták azt vallották, hogy a pénzügyi 
válság	 őket	 igazolta.	 „A	 kormányzatoknak	 komolyan	 kell	 venniük	 érveinket	 és	 le	
kell	állítaniuk	a	neoliberális	politikát.”	Ennek	ellenére	a	pénzügyi	válságot	követően	
egészen más kormányzati válaszok születtek. Az uralkodó narratíva a válságért a 
felelősséget	az	európai	 jóléti	államra	hárította,	valamint	utat	nyitott	a	megszorító	
és	leépítő	politikák	előtt.	Mindez	szociális	válsághoz	és	növekvő	egyenlőtlenségek-
hez	vezetett,	amelyek	megalapozták	a	jobboldali	populizmus	előretörését.

Mozgalmak és ellenmozgalmak

A megszorító politikák, amelyeket a legtöbb nyugati állam alkalmazott a glo-
bális	 pénzügyi	 válságot	 követően,	 ma	 is	 arra	 figyelmeztetnek	 bennünket,	 hogy	
szenteljünk	nagyobb	figyelmet	a	különféle	orientációjú	 társadalmi	szereplők	véle-
ményének.	Abban	a	vitában,	amely	a	koronavírus-válság	jelentéséről	zajlik,	a	prog-
resszív	mozgalmak	kétféle	„ellen-mozgalommal”	(Polanyi	1944)	kerülnek	szembe:	
a kapitalista elittel, amely a vállalati globalizációt védelmezi (ahogy Leslie Sklar 
[2002]	 nevezi:	 „társadalmi	 mozgalom	 a	 globális	 kapitalizmusért”)	 és	 a	 reakciós	
mozgalmakkal.

A	globális	pénzügyi	válságot	követő	évek	megmutatták	a	globális	elit	képessé-
gét (Occupy Wall Street’s 1%) arra, hogy a globalizáció és a kapitalizmus számára 
kedvező	narratívát	alakítson	ki	a	válságról.	Ez	a	 felfogás	a	döntéshozók	figyelmét	
a globális pénzügyi kiadásokról az eladósodott jóléti államra irányította, ezáltal 
megnyitva az utat a megszorító politikák évtizedéhez. Több országban a korona-
vírus-válság	következményeit	enyhíteni	kívánó	mentőcsomagok	a	kiadások	törté-
nelmi	mértékű	növekedését	hozták	(az	USA-ban	az	első	mentőcsomag	500	milliárd	
dollárt	 tett	ki),	amelyekből	a	gazdasági	szereplők	nagy	arányban	részesültek.	Míg	
az aktivisták úgy vélik, az új politikák teret kell, hogy adjanak az olyan gazdasági 
modellnek, amely a globális felmelegedést gátolja, addig az olajtársaságok komoly 
támogatásokhoz jutottak a segélyprogramok révén. A kormányok tekintélyes tá-
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mogatásokat nyújtottak a légitársaságoknak is.17 Naomi Klein (2007) rámutatott, 
hogy a kapitalista elitek hogyan használták fel a pénzügyi válságot a neoliberális 
politikák	elindítására	kínálkozó	 lehetőségként.	A	COVID–19	válság	esete	sem	biz-
tos, hogy kivétel lehet ez alól. Míg a kormányzatok többsége növelte az egészség-
ügyi kiadásokat, az ennek nyomán kialakuló gazdasági és adósságválság végül a 
szociális kiadások megnyirbálásához vezethet.

A reakciós mozgalmak is nagyon aktívak voltak a lezárások idején. A világjár-
vány	 több	 vonatkozásban	 felerősítette	 a	 társadalom	polarizációját,	 és	mindegyik	
pólus	a	 saját	 világnézetének	megfelelően	értelmezte	a	válságot.	Habermas	elmé-
lete	 a	 közösségről	 és	 a	 szabadságról	 lassan	 eltűnik	 a	 nyilvánosságból,	 amelyen	 a	
közösségi	média,	az	álhírek	és	a	populista	vezetők	uralkodnak.	A	tények	és	a	 tu-
dományos megállapítások többé nem általánosan elfogadottak, hanem ideológiai 
újraértelmezéseket	kapnak	a	populista	vezetőktől,	akiket	nem	érdekel	a	tudomány.	
Összeesküvés-elméletek terjednek a közösségi médiában, és egy sosem látott 
„infodémiát”	indítanak	el.	A	válságot	belehelyezték	egy	szélesebb,	„kultúrák	harca”	
narratívába,	 amely	 a	migránsokat,	 a	 „multikulturális	 társadalmat”	 és	 a	 „kulturális	
marxizmust”18	 teszi	 felelőssé	a	világjárványért.	Az	USA-ban	a	 szélsőjobboldali	 ak-
tivisták	a	világjárvány	első	hullámának	a	csúcspontján	tiltakoztak	a	lezárások	ellen	
(Vogel–Rutenberg–Lerer 2020).

A	tüntetések	a	„maradj	otthon”	és	az	üzletek	lezárása	ellen	Michiganben	április	
15-én	kezdődtek	meg,	Donald	Trump	támogatásával.	Brazíliában	maga	az	elnök	 is	
részt vett a tiltakozásokban az államok kormányzói által kezdeményezett egész-
ségügyi intézkedések ellen (Waldron 2020). Németországban a tiltakozók körében 
megtalálhatjuk az oltás-elleneseket, az antiszemitákat, az ultraliberálisokat és az 
olyan összeesküvés-elméletek híveit, akik a lezárásokat az Angela Merkel által ki-
tervelt	puccshoz	vezető	első	 lépésnek	 tekintik	 (Baumgärtner	et	al.	 2020).	A	kon-
zervatív	új-pünkösdista	egyházak	kijelentették,	hogy	„a	hit,	nem	pedig	a	tudomány	
fog	megmenteni	minket”	(Boorstein	2020),	és	azokat	az	állami	vezetőket	támogat-
ták, akik a lezárások idején a templomok újranyitása mellett voltak. 

A	 rasszizmus	 világszerte	 erősödött	 a	 világjárvány	 kezdete	 óta.	 A	 támadások	
célpontjai a vendégmunkások Indiában és Kínában, az ázsiai-amerikaiak az USA-
ban, és a világon mindenütt. Megvádolják a migránsokat, a kisebbségeket és a 
szegényeket	a	járvány	terjesztésével.	Az	ENSZ	főtitkára	figyelmeztetett	„a	gyűlölet,	
a	 xenofóbia,	 a	bűnbakképzés	és	a	 félelemkeltés	 veszélyeire”,	melyeket	a	 világjár-
vány	 szabadított	 el	 a	 világban.	 	 Guterres	 azt	mondta,	 hogy	 „amikor	 találgatások	
láttak napvilágot arról, hogy honnan származik a vírus, migránsokat és menekülte-
ket vádoltak meg ezzel, és megtagadták az orvosi kezelésüket. Az újságírókat, az 
elemzőket,	 az	egészségügyi	 szakembereket,	 a	 segélyszervezetek	munkásait	 és	az	
emberi	 jogok	védelmezőit	csak	azért	támadták,	mert	egyszerűen	csak	végezték	a	
munkájukat” (UN Press Releases 2020). Mivel a szegény emberek körében nagyobb 
a veszélye annak, hogy megbetegednek, mert munkavégzésük és lakhatásuk bi-
zonytalan,	az	„osztály-rasszizmus”	áldozataivá	válnak,	amely	gyakran	kapcsolódott	
össze az etnikai és faji alapú rasszizmussal. 
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Az	állami	vezetők	arról	beszéltek,	hogy	a	vírust	az	idegenek	terjesztették	el	és	
ezért lezárták határaikat. Malajzia kormánya olyan narratívát használt, amelyek a 
vírus terjedését a rohingya menekültekhez kötötte, ezért üldözni kezdték és de-
portálták	őket	(Ahmed	2020).

A kormányzatok a világjárvány értelmezésének kulcsfiguráiként állítják be ma-
gukat. Uralják a közösségi tereket és a közmédiát, hogy megjelenítsék narratíváikat 
és alátámasszák saját érvelésüket. Kína kommunista pártja nagyon odafigyel saját 
imázsának, mint a járványt kontrollálni képes kormányzatnak az ápolására a mé-
diában és nyilvánosságban, és mindenkit letartóztatnak, aki ezt a felfogást meg-
kérdőjelezi,	 vagy	 Xi	 Jinping	 válságmenedzselését	 bírálni	 meri	 (Davidson	 2020b).	
Magyarországon	a	 szólásszabadság	 korlátozása	 a	 „veszélyhelyzeti	 rendelkezések”	
eredményeként	vált	 lehetségessé,	öt	évig	terjedő	szabadságvesztéssel	 fenyegetve	
a	 „hamis	 információkat”	 terjesztőket	 (Hungarian	 Helsinki	 Committee	 2020).	 Bra-
zíliában	ugyanúgy,	mint	Washingtonban	a	populista	 vezetők	olyan	 világlátást	 vé-
denek,	 amely	 lehetővé	 teszi	mindenfajta	 társadalmi	 ténynek	 a	 szájuk	 íze	 szerinti	
értelmezését,	 éppen	 azt	 követően,	 hogy	 nem	 voltak	 képesek	 elég	 hatékonyan	
fellépni a koronavírus-járvánnyal szemben. 

Nem	 csak	 az	 autoriter	 rendszerek	 és	 a	 populista	 vezetők	 lépnek	 fel	 a	 válság	
narratívájának kialakításáért. A francia kormányzat különösen érzékenyen figyeli 
a	válság	menedzselését	kísérő	nyilvános	vitákat	és	kritikákat.	A	Mediapart	hírügy-
nökség	 egy	 sor	 olyan	 rendőri	 beavatkozásról	 tudósít,	 amelyek	 során	 olyan	 pol-
gárokat kívánnak megfélemlíteni, akik az elnök válságkezelési politikáját kritizáló 
transzparenseket függesztettek ki (Polloni 2020). 2020. április 26-án egy asszony 
négy	órát	töltött	el	rendőri	őrizetben,	mert	egy	„Macronvírus,	mikor	fejeződik	már	
be?” feliratú transzparenst helyezett ki (Rédaction Bastamag 2020). A társadal-
mi	ellenőrzés	vonatkozásában	a	demokratikus	és	autoriter	rendszerek	különbsége	
manapság elmosódottá válik.

A koronavírus visszaszorítására irányuló biopolitika utat nyithat az új 
autoritarizmus korszakának, amely az új technológiák és a mesterséges intelli-
gencia		alkalmazásával	a	polgárok	felett	megnövekedett	rendőri	ellenőrzésen	ala-
pulhat.	A	 konszenzus	 az	 állam	megnövekedett	 szerepével	 kapcsolatosan	 ebből	 a	
perspektívából	 nagyon	eltérő	 eredményekre	 vezethet.	A	polgárok	megnövekedő	
igénye	 az	 állam	 nyújtotta	 védelemre	 jobban	működő	 jóléti	 szolgáltatásokhoz,	 de	
megnövekedő	társadalmi	ellenőrzéshez	és	autoritarizmushoz	is	vezethet,	vagy	akár	
ahhoz is, hogy az állam a nemzeti vállalkozásokat a nemzetközi versenyben anya-
gilag megtámogassa.

Következtetések

A	tanulmányban	vizsgált	 időszak	egy	különleges	és	előzmények	nélkül	álló	pil-
lanatot jelenthet a modern történelemben. A világjárvány az élet és a társadalom 
minden aspektusát átalakította világszerte.
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A lezárások drasztikusan befolyásolták a társadalmi mozgalmakat, hiszen a kor-
látozások véget vetettek a 2019-es, a demokráciát és társadalmi igazságosságot 
követelő	civil	tiltakozásoknak.	Azonban	a	társadalmi	mozgalmak	kevésbé	látványos	
tevékenységeire irányuló szemléletmód megmutatja, hogy a társadalmi igazságos-
ság mozgalmai alkalmazkodtak az új körülményekhez és valójában nagyon aktívak 
maradtak	ebben	az	időszakban	is.

A legtöbb aktivista olyan helyi kezdeményezésekre fókuszált, amelyek a szoli-
daritás létrehozását célozták meg a közösségeken belül, továbbá a kormányzatok 
világjárvánnyal	 kapcsolatos	 politikáját	 ellenőrizték.	 A	 társadalmi	 igazságosságért	
küzdő	mozgalmi	kezdeményezések	a	lezárások	idején	azonban	kirajzolnak	egy	glo-
bális mozgalomhullámot, amely a sokdimenziós válságra adott decentralizált reak-
ciókban ölt testet. A globális Délen a társadalmi igazságosság mozgalmai hasonló 
szerepeket	töltöttek	be:	bírálták	az	egyenlőtlenségeket,	kölcsönös	segítségnyújtá-
son	alapuló	csoportokat	hoztak	létre,	ellenőrizték	nemzeti		kormányaik	politikáját,	
és	különböző	kampányokkal	informálták	a	lakosságot	a	válságról.		

A	 különböző	 kontinensekről	 származó	 esetek	 és	 kezdeményezések	 összeve-
tése, a hasonlóságok nem szabad, hogy eltereljék a figyelmet a helyi és nemzeti 
kontextusok sajátosságairól. Arról, hogy a válsággal kapcsolatos viták mindenhol 
más	formát	öltenek,	és	arról	a	tényről,	hogy	a	különböző	földrészek	mozgalmainak	
szövetségek	kötésére	és	a	közös	perspektívák	kialakítására	 irányuló	erőfeszítései	
korlátozottak.	Ebben	a	vonatkozásban	azonban	a	korábbi	„globális	mozgalmi	hul-
lámok” sem voltak igazán sikeresek. Sem az 1968-as mozgalmakat, sem pedig a 
2010-et	követően	megjelenő	„térfoglaló	mozgalmakat”	nem	koordinálták	az	akti-
visták szervezett globális hálózatai. Ezek  a mozgósítások különféle nemzeti kon-
textusokban és politikai rezsimekben jöttek létre, amelyek más, világszerte jelent-
kező	tiltakozásokra	reagáltak	(Glasius–Pleyers	2013).	A	lezárásokra	reagáló	globális	
mozgalmak sajátossága, hogy a kiindulópont nem maguknak a mozgalmaknak a 
tiltakozása volt, hanem decentralizált reakció egy olyan globális eseményre, amely 
(csaknem)	egy	időben	érintette	a	világ	összes	régióját.	Elsődleges	megnyilvánulási	
formái pedig nem tüntetések és térfoglalások voltak, hanem az aktivizmus kevésbé 
látványos formái.

2020.	május	26-án	Minneapolisban	a	fekete	bőrű	George	Floydot	megölte	egy	
fehér	bőrű	rendőr.	Ez	a	tragikus	esemény	új	időszakot	nyitott	a	mozgalmak	számá-
ra. Elterelte a figyelmet a világjárvány témájáról és elindította a tiltakozások nem-
zetközi	hullámát	a	rasszizmus	és	a	rendőri	erőszak	ellen,	ugyanakkor	az	ellenkező	
oldal is mozgósításba kezdett. Mindez nagyjából egybeesett Európában, Észak- és 
Dél-Amerikában,	illetve	Ázsia	országaiban	a	lezárások	befejeződésével.	De	ez	a	két	
mobilizációs	 periódus	 nem	 volt	 teljesen	 független	 egymástól.	 A	 lezárás	 időszaka	
alatt betöltött szerepek megteremtették az alapot, amelyen az új mozgalom nö-
vekedésnek indulhatott. A világjárvány hatásaiban megmutatkozott a társadalmi és 
faji	egyenlőtlenségek	drámai	súlya,	amely	következményként	felerősítette	a	diszk-
riminált	csoportokon	belüli	szolidaritást	és	az	őket	sújtó	rendőri	erőszak	elítélését.	
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A	társadalmi	mozgalmak	a	világjárványt	olyan	lehetőségként	értelmezik,	mely-
nek	révén	az	emberiség	a	jövőjét	a	saját	kezébe	veheti.	Azonban	nem	vezet	köny-
nyű	út	a	világjárványtól	a	 jobb	és	kevésbé	egyenlőtlen	világhoz.	Az	 igazságosabb	
világ melletti érvelés önmagában még nem eredményezi annak kialakulását. 

A	járvány	kitörése	 létrehozta	az	alternatív	 jövőképek	harcának	arénáját.	A	vál-
ság	és	az	azt	követő	időszak	megértése	azoknak	a	társadalmi	szereplőknek	elem-
zéseit igényli, akik megkísérlik értelmezni a válságot és azt remélik, hogy formálni 
képesek	az	utána	jövő	új	világ	képét.	Ez	a	vita	nem	ér	véget	a	világjárvánnyal,	sem	
pedig	 azzal,	 hogy	 a	 legtöbb	 nyugati	 országban	 megszűntek	 a	 lezárások.	 A	 vita	
éppenséggel csak most indult és alakítani fogja a globális gazdaságot, illetve a 
politikai	rezsimeket	az	elkövetkező	évtizedekben.	
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A	 nemek	 közötti	 társadalmi	 egyenlőtlenségek	 kialakulásának	 történeti	 és	 je-
lenkori okai vannak, amik nem csak gazdásági, politikai, hanem kulturális megha-
tározottságokra	 is	 visszavezethetők.	 A	 társadalmilag	 létrehozott	 elvárások	 (férfi/
férj/apa,	nő/feleség/anya)	szerepek	a	szocializációs	faktorok	hatására	jönnek	létre,	
amelyeket	 a	 politika,	 társadalmi	 intézmények,	 szervezetek	 szűkíthetnek	 vagy	 tá-
gíthatnak. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az individualizáció 
hatására megrendülnek az olyan évszázadokon keresztül stabil, kis csoportok is, 
mint a tradicionális család. A magánháztartások funkciói egyre inkább államilag 
szerveződnek,	így	a	nők	társadalmi	szerepei	kibővülnek,	idejétmúlttá	válik	a	magán	
és közélet nemek szerinti elkülönülése. A változásokhoz való adaptálódás számos 
konfliktussal terhelt, amelynek feloldásában fontos szerepet játszhatnak a civil 
szervezetek.	Hazánkban	kevés	számú,	de	meghatározó	tevékenységű	civil	 szerve-
zet	dolgozik	a	nőket	érő	hátrányok	leküzdése	érdekében,	az	alulról	szerveződő	civil	
helyi	kezdeményezésektől	kezdve	egészen	a	nagy	országos	hatókörrel	és	nemzet-
közi	kapcsolatokkal	rendelkező	nonprofit	szervezetekig1.

A	publikáció	arra	keresi	a	választ,	hogy	miért	van	szükség	női	érdekeket	védő	
szervezetek	működésére,	mit	tesznek	a	társadalmi	szerveződések	a	női	„alárende-
lődés”	ellen,	melyek	azok	a	területek,	ahol	tevékenykednek,	miért	megkérdőjelez-
hetetlen és hiánypótló a szerepvállalásuk.

A nők társAdAlmi egyenlőségét, szerepvállAlását segítő 
nonprofit szervezetek mAgyArországon

Bucher Eszter

Bevezetés
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Ma	a	Magyarországon	működő	nonprofit	szervezeteknek	elenyésző	száma	(kö-
rülbelül 80 darab2)	vállalja	fel	a	nők	érdekképviseletét,	miközben	hazánkban	több,	
mint 60 ezer nonprofit szervezet tevékenykedik. A kutatás feltérképezi félig struk-
turált	 interjúk	segítségével	a	nőkért	tevékenykedő	ismert	országos	szervezeteket,	
de	jelentős	hangsúlyt	fektet	a	helyi	szintű	civil	kezdeményezésekre	is,	elsősorban	a	
Dél-dunántúli régióra fókuszálva.3 

A nők intézményes képviselete Magyarországon

Hazánkban	 törvényi	 szempontból	 a	 nők	 és	 férfiak	 egyenlők.	Magyarországon	
az	alkotmány	1949-ben	rögzítette	a	nők	egyenjogúságát.	1980-ban	a	Magyar	Nép-
köztársaság kihirdette „A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formá-
jának felszámolásáról”	szóló	egyezményt.	A	nőkkel	szembeni	megkülönböztetés	
minden	formájának	felszámolására	irányuló	törekvések	jelentős	állomása	volt	Ma-
gyarország csatlakozása a CEDAW egyezményhez (1982. évi 10. rendelet). 

A	 rendszerváltás	 után	 főleg	 a	 nemek	 közötti	 különbségekre	 problémaként	
reagáló	 attitűdök	 erősödtek	 fel,	 ugyanakkor	 a	 politikai,	 gazdasági	 élet	 változásai	
számos	 területen	 hátrányosan	 érintették	 a	 nők	 többségét	 (a	 munkaerőpiac	 át-
alakulása,	 a	 gyermekellátás	 intézményrendszerének	 jelentős	 csökkenése,	 a	 szol-
gáltatások árának megemelkedése).  Fontos lépés volt a 2001. évi LX. törvény 
a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának meg-
szüntetéséről, továbbá a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról. Az Európai Unióhoz való csatlakozá-
sunk	 ugyanakkor	 felgyorsította	 a	 törvények	 által	 biztosított	 esélyegyenlőséget,	 a	
nők	helyzetének	javítását	elősegítő	intézkedéseket,	amelyek	a	de	jure	egyenlőség	
mellett	a	de	facto	egyenlőség	megteremtését	célozták	meg.	Azonban	a	2011-ben	
hatályba	lépett	Alaptörvény	változása	révén	a	nők	és	férfiak	általános	egyenjogú-
ságának	deklarálása	szűkült.	A	változások	ugyan	meglehetősen	tág	teret	biztosíta-
nak	az	esélyegyenlőség	jogszabályi	szintű	érvényre	juttatásának,	azonban	látható-
an érzéketlenek a többszörös hátrányok iránt (Dósa–Krizsán 2014: 71).

Kezdetben	 nem	 szerves	 fejlődés,	 hanem	 elsősorban	 a	 külső	 nyomás	 hatására	
(az	Európai	Unióhoz	való	csatlakozás)	1999-ben	létrejött	a	Nőképviseleti	Tanács,	„a	
Kormány	döntéseit	előkészítő	konzultatív,	véleményező,	javaslattevő,	a	nők	esély-
egyenlőségét	 elősegítő	 cselekvési	 programok	 végrehajtása	 és	 annak	 ellenőrzése	
tekintetében	irányító	testület”.	Ezt	a	szervezetet	váltotta	fel	a	Nők	és	Férfiak	Társa-
dalmi	Egyenlősége	Tanács	(NFTET),	amely	már	nem	kezdeményező,	hanem	csupán	
véleményezői	 szerepkörrel	 élhetett.	 2010	 után	 ezt	 a	 tanácsot	 nem	 hívták	 többé	
össze. 2013-ban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumon keretein belül meg-
alakult	az	Emberi	 Jogi	Kerekasztal,	amelyben	női	civil	szervezetek	 is	részt	vesznek	
(Nők	jogaiért	felelős	tematikus	munkacsoport),	 innentől	kezdve	kormányzati	szin-
ten	nem	nevesítik	többet	a	női	esélyegyenlőtlenséget.	
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Azt,	 hogy	 egy	 adott	 rendszer	 megfelelően	 foglalkozik-e	 valamely	 kérdéssel,	
adott	esetben	a	nő-férfi	egyenlőség	kérdésével,	az	intézményi	stabilitás	és	az	ezen	
alapuló közpolitikai koherencia vizsgálatával tudjuk szemléltetni. Ilonszki Gabriella 
a	 jó	 kormányzás	 szemszögéből	 vizsgálja	 a	 nők	 politikai	 részvételét	 és	 a	 nemek	
egyenlőségével	 foglalkozó	 közpolitikai	 intézményrendszer	 fejlődését.	 Rámutat	 a	
női	 esélyegyenlőség	 ügyének	 viszontagságos	 sorsára,	 felhívja	 a	 figyelmet	 arra,	
hogy az intézményi háttér bizonytalansága már a közpolitikákban is lecsapódik. 
Napjainkra	a	női	esélyegyenlőség	ügye	szinte	teljesen	feloldódott	a	családpolitikai	
intézményrendszerben és kérdéskörben (Ilonszki 2014: 33–35). A nemek közötti 
egyenlőség	 fokozatosan	 elveszítette	 intézményi	 önállóságát,	 a	 szervezeti	 hierar-
chiában	 is	egyre	alacsonyabb	szintre	került	a	többi	egyenlőtlenséget	képviselő	 in-
tézményhez képest (Dósa–Krizsán 2014: 80). Ilonszki (2014) kiemeli a politikusok 
kitüntetett	felelősségét	ebben	a	kérdésben,	hiszen	a	döntések	az	ő	kezükben	van-
nak,	és	politikai	akarat	nélkül	nincsen	közpolitika.	Külön	vizsgálja	a	női	politikusok	
számarányát,	és	a	nő,	mint	közpolitikai	téma	megjelenését.	Az	intézményrendszert	
kutatva	megállapítja,	 hogy	 valós	 elköteleződés	 hiánya	miatt	 a	 nemek	 egyenlősé-
gének kérdése marginalizálódott, állandó, koncepciótlan átalakulások áldozata lett. 

Női civil szervezetek

A	ma	hazánkban	működő	nonprofit	szervezetek	közül	nagyon	kevesen	vállalják	
fel	nyíltan	a	nők	képviseletét.	A	több	mint	60	ezer	szervezet	közül	83-at	találunk	
csupán,	 amely	 a	nők	 érdekérvényesítésével	 és	 esélyegyenlőségével	 foglalkozik.	A	
kimondottan	 női	 egyenlőségért	 tevékenykedő	 szervezetek	 mellett	 azonban	 szá-
mos	 olyan	 is	működik,	 amely	 a	 nők	 körülményeit	 a	 családok	 helyzetének	 javítá-
sával	 segíti	 elő,	 illetve	 az	 alaptevékenysége	mellett	működése	 révén	 segíti	 a	 nők	
általános	helyzetét.	A	nőkérdéssel	 foglalkozó	szervezetek	száma	 jelentős	mérték-
ben nem növekedett, hiszen Lévai és Kiss 1997-ben közzétett cikkében 60 körüli 
számmal dolgozik. A civil szervezetek egy része egyre nehezebb helyzetben van 
Magyarországon,	 ide	tartoznak	a	női	esélyegyelőségért	dolgozó	szerveződések	 is.	
Elutasító	politikai	környezetben	működnek,	olyan	értékeket	képviselnek,	amelyek	
nem illenek a központilag meghatározott értékrendszerbe. E mellett az is kijelent-
hető,	hogy	Magyarországon	az	elmúlt	tíz	évben,	a	régió	többi	országához	hason-
lóan, két egymással párhuzamos folyamat játszódott le. Egyrészt a kormány egyre 
ellenségesebben	 viselkedett/viselkedik	 a	 feminista	 értékeket	 képviselőkkel	 szem-
ben, másrészt pozitívan diszkiminálja a konzervatív, a hagyományos értékekre épü-
lő	 családokat,	 a	 gyermekvállalást	 támogató	 szerveződéseket	 (Krizsán–Roggeband	
2020). Ezek a szervezetek pénzügyileg és ideológiailag már olyan közel kerültek a 
kormányhoz,	hogy	megkérdőjeleződik	függetlenségük,	civil	jellegük,	inkább	nevez-
hetők	„a	kormányzat	által	létrehozott	nem-kormányzati	szervezeteknek”,	GONGO	
szervezeteknek (Varga 2016; Kapitány 2019). 
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Közülük néhányan a kormány stratégiai partnereinek mondhatók, nemcsak jó 
kapcsolatuk	van	a	kormányzattal,	hanem	közvetítik	a	kormány	nőkkel	kapcsolatos	
nézeteit. 

Az	átláthatatlan	 ideológiai	 alapú	 támogatási	 rendszerben	 szűkülnek	a	 kevésbé	
preferált szervezetek pályázati forrásai, így a feminista szervezeteké is. Emellett 
számtalan szervezési, ügyintézési akadályt gördítenek tevékenységük elé, ilyen a 
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek	működéséről,	amely	„Civil	 törvény”	néven	vált	 ismertté.	Azok	a	szer-
vezetek, amelyek külföldi támogatásokat kaptak külön meg voltak bélyegezve. A 
civil	 társadalom	meggyengülésének	külső	és	belső	okait	 elemzik	Kuti	 és	Marshall	
(2020). A kutatók rámutatnak arra, hogy a civil társadalom visszaszorulásának, 
visszaszorításának	 nemzetközi	 tendenciája	 erősíti	 a	 magyar	 kormány	 civilellenes	
intézkedéseit.	 Az	 utóbbi	 évtizedekben	 folyamatosan	 nőtt	 azon	 országok	 száma,	
amelyek igyekeznek megnehezíteni, rosszabb esetben ellehetetleníteni a civil szer-
vezetek	működését.	A	civil	szervezetek	mozgástere	a	fejlett	világ	sérült	demokrá-
ciáiban	is	szűkül	(Anheier–Lang–Toepler	2019).

Lévai–Kiss (1997) felhívja a figyelmet arra, ahhoz, hogy Magyarországon sikeres 
nőmozgalmak	bontakozzanak	ki,	három	tényező	együttes	jelenlétére	van	szükség,	
amelyek	erősítik	egymást	és	mindhármuk	jelenlétére	szükség	van.	Az	első	feltétel	a	
nők	ún.	„kritikus	tömegének”	jelenléte	a	politikai	intézményekben,	amely	azt	bizto-
síthatja,	hogy	a	női	érdekek	megjelennek	a	döntésekben.	A	második	tényező	a	ha-
tékony,	 jól	szervezett	női	szervezetek,	a	harmadik	az	erős	radikális	nőmozgalmak.	
Sajnos	egyik	feltétel	sem	adott	hazánkban	és	belátható	időn	belül	jelentős	változás	
nem is várható. Ugyanakkor nem szabad lebecsülni a jelenleg is ezen a területen 
tevékenykedő	szerveződések	szerepét.	A	női	szervezetek	kitartó	munkájuknak	kö-
szönhetően	 jelentős	 eredményeket	 értek	 el:	 közvéleményformáló	 erővé	 váltak	 a	
nőket	 érintő	meghatározó	 kérdésekben,	mint	 az	 abortuszvita,	 a	 nyugdíjkérdés,	 a	
családon	belüli	erőszak,	a	nők	elleni	erőszak	 létezésének	elfogadásában,	 törvényi	
kezelésében,	a	nőket	érintő	betegségek,	a	női	egészség	társadalmi	elfogadásának	
kérdése, személyijövedelemadó-kedvezmények. Számos szervezet kisebb helyi kö-
zösségekben	végez	közösségformáló	és	építő	szerepet,	mellyel	 igyekszik	helyben	
tartani	a	lakosokat	és	felhívni	a	helyi	értékekre	az	ott	élők	figyelmét.

A	nőket,	mint	 társadalmi	 csoportot	nem	 tekinthetjük	homogénnek.	Ugyanak-
kor	 azok	 a	 hátrányok,	 amelyeket	 a	 nők	 különböző	 csoportjai	 elszenvednek,	 sok	
tekintetben	lehetnek	hasonlóak,	illetve	kiváltó	okai	lehetnek	megegyezők.	A	nőket	
pusztán	 női	 létükből	 kifolyólag	 érheti	 negatív	megkülönböztetés,	 de	 többszörös	
diszkrimináció is (nem, életkor, családi állapot, gyermektelenség, terhesség, kisgyer-
mekes anya, etnikai hovatartozás, fogyatékosság, szexuális orientáció) (Dósa–Kri-
zsán 2014: 65–66). Az interszekcionalitás és ezen belül a többszörös hátrányokat 
megélt	 nők	 ügyéhez	 megoldást	 jelenthet	 a	 csoporton	 belüli	 eltérések,	 illetve	 a	
csoportok közötti találkozási pontok feltárása. A gender szempontokat nem lehet 
úgy kezelni és fellépni ellene, hogy a többi hátrányos megkülönböztetést ne ve-
gyük észre (McCall 2005).
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A többszörös hátrányok leküzdésében a civil szervezetek személyekre, csopor-
tokra	szabott	segítséget	nyújthatnak.	Felismerik	a	nők	csoportján	belül	a	különbsé-
geket,	egy	nagyobb	civil	ernyőszervezet	keretein	belül	kisebb	csoportot	hoznak	lét-
re,	egy	alcsoport	érdekeinek	képviseletére.	A	szervezetek	alkalmasak	a	különböző	
csoportok	kapcsolódási	pontjainak	felismerésére,	együttműködések	létrehozására.	
A	 szektorban	 tevékenykedő	 szervezetek	 szerepeik	 révén	 alkalmasak	 arra,	 hogy	
a	 társadalmi	 egyenlőtlenségeket	 csökkentsék,	 társadalmasítsanak	 számos,	 nőket	
érintő	problémát,	a	figyelemfelhívástól	egészen	az	esetkezelésig.	Jelentős	szellemi	
tőkét	 képesek	mozgósítani	 egyedi	 esetkezelésben,	 közösségfejlesztésben,	 pályá-
zatírásban és kapcsolatépítésben. 

A magyar nonprofit szervezetek a rendszerváltás idején homogén, identitásbeállí-
tottságú	stratégiák	felől	indultak,	napjainkra	azonban	jelentős	szerepet	töltenek	be	
és eredményeket értek el a többszörös hátrányok elismerése terén.  A hátrányok 
leküzdéséért	nyíltan	vagy	csak	 tevékenységéből	 származó	 javító	 szándék	 révén	a	
civil	szféra	a	többszörös	hátrányokra	érzékeny	közpolitikai	fejlődés	forrása	és	moz-
gatórugója lett Magyarországon (Dósa–Krizsán 2014: 84). Egyre nagyobb számban 
jelennek	meg	a	többszörös	hátrányt	megélőket	képviselő	szervezetek,	melyek	 je-
lentős	 számban	 a	 többszörös	megkülönböztetéssel	 sújtott	 csoportok	 problémáit	
fogalmazzák meg, helyi szinten, egyéni esetkezeléssel, támogató programok révén 
segítik	az	érintetteket.	Igyekeznek	bevonni	őket	a	helyzetük	felismerésébe	és	meg-
oldásába,	 hogy	 a	 hátrányt/hátrányokat	 elszenvedők	 ne	 csupán	 passzív	 részesei	
legyenek a jobbító kezdeményezésnek, hanem ismerjék fel a saját helyzetüket és 
maguk is akarjanak változtatni. A kisebb részük egy problémára fókuszálva közpo-
litikai változásokat akar elérni.

Mindezt	 teszik	 úgy,	 hogy	 őket	 is	 sújtja	 az	 egész	 civil	 szférát	 érintő	pénzhiány,	
anyagi bizonytalanság, támogatás- és pályázatfüggés, amely azzal párosul, hogy 
nem	 jó	 az	 érdekérvényesítő	 képességük	 (önhibájukon	kívül),	 nincsenek	pénzügyi	
fedezeteik.	A	 szervezetek	 esetében	 fontos	 a	 kiszámítható	 és	 biztonságos	műkö-
dés,	 amely	a	magyar	nonprofit	 szektorra	egyáltalán	nem	 jellemző.	 Ez	a	helyzet	a	
szervezetektől	állandó	tervezést,	pénzügyi	helyzetük	folyamatos	szemmel	tartását	
kívánja	meg,	miközben	a	kisebb	alulról	 szerveződő	civilek	kiszámíthatatlan	állami	
támogatással	 és	 pályázati	 rendszerrel	 számolhatnak.	 A	 női	 civil	 szervezetek	 egy	
része	megroppant,	 tevékenységük	 jelentősen	 szűkült	 két	 nagy	 támogató	 szerve-
zet,	 a	 Nyílt	 Társadalom	Alapítvány	 és	 a	 Norvég	Alap	 felől	 érkező	 források	 jelen-
tős	 csökkenése	miatt.	A	 források	hiánya,	 a	megmaradt	pályázatok	 figyelése	 és	 a	
tevékenységek ehhez alakítása csapdahelyzetbe hozhatja a civileket és végül az 
eredeti céljaikat veszíthetik el. Az adományok, magán és vállalkozásoktól származó 
támogatások megszerzéséhez viszont jó múlttal kell rendelkezni, rengeteg önkén-
tes, befektetett munkára van szükség, amely ebben a bizonytalan szférában csak 
nehezen megvalósítható.

A	szervezetek	működése	és	 sikeres	 tevékenysége	 szempontjából	nagyon	 fon-
tos, hogy mennyire ismertek, illetve mennyire élvezik a társadalmi intézmények és 
az aktuális kormányok támogatását. 
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A	kormányzat	 részéről	 a	 nőpolitika	 jelenleg	 egyet	 jelent	 a	 családpolitikával.	A	
nőpolitikával	foglalkozó	szervezeteket	társadalmi	előítélet	sújtja.	A	2010	előtti	idő-
szakhoz	 képest	 nőtt	 a	 távolság	 a	 konzervatív	 és	 a	 feminista	 szervezetek	 között.	
Egy	2020-ban	publikált	tanulmány	(Szikra	et	al.	2020)	a	női	szervezeteket	társadal-
mi irányultságuk alapján három csoportra osztja:
–	Olyan	 szervezetek,	 amelyek	 középpontjában	 a	 nő,	mint	 anya	 és	 a	 nők	 családi	

szerepe áll;
–	 Olyan	 szervezetek,	 amelyek	 a	 nők,	 mint	 munkavállalók	 szerepeivel,	 valamint	 a	

munka–család összeegyeztetésének kérdéskörével foglalkoznak;
–	Olyan	szervezetek,	amelyek	a	női	testpolitika	kérdéseit	helyezik	a	középpontba	

(test feletti önrendelkezési jog, abortusz, szülés, szexuális nevelés, családon belüli 
erőszak).	 A	 nőszervezetek	 között	 egyre	 nagyobb	 a	 szakadék	 a	 testpolitikával	
kapcsolatos	értékek	mentén.	A	női	testet	csatatérként	írják	le	a	magyar	civil	kör-
nyezetben (Szikra et al. 2020: 6–9).

A	szervezetek	jelentős	mértékben	függenek	az	állami,	önkormányzati	támoga-
tásoktól, pályázatoktól, külföldi támogatóktól. A szervezetek támogatásában 2017-
től	jelentős	átrendeződés	történt.	A	kormányzattal	jó	kapcsolatokat	ápoló	szerve-
zetek	 támogatása	 jelentősen	 nőtt,	 ezzel	 szemben	 a	 kormánykritikus	 szervezetek	
végkép elestek a támogatásoktól. A kialakult helyzet nyertesei a kormány család-
képét középpontba állító szervezetek. A független, kritikus szervezetek új stra-
tégiát választottak: szakmai folyóiratokban publikálnak, konferenciákon vesznek 
részt,	workshopokat	szerveznek.	Az	identitás-	és	testpolitika	terén	tevékenykedők	
helyi	 szinten	 folytatják	munkájukat:	 elsősorban	 sérülékeny	 csoportokra	 fókuszál-
nak (hajléktalanok, prostitúciónak kitett fiatal lányok). Az EU-csatlakozás idején 
létrejött fiatalabb szervezetek a fennmaradás érdekében nem folytatnak politikai 
tevékenységet, tartalékaikból próbálnak túlélni (Szikra et al. 2020).

Ebben	a	függő	és	hagyományos	nézeteket	támogató	helyzetben	kell	úgy	meg-
jelenniük,	mint	fontos	társadalmi	értékeket	képviselő	szervezetek.	Miközben	a	nő-
ket	megcélzó	kutatásokból	tudjuk,	hogy	a	nők	„teljesen	magukra	hagyottnak	érzik	
magukat”,	segítséget	a	hátrányos	helyzetükben	a	női	családtagjaiktól	kapnak	vagy	
kaphatnak.	Az	elvárások	szintjén	is	megfogalmazódott,	hogy	a	„női	feladatok”	ellá-
tása	az	ő	feladatuk.	A	kutatások	során	megkérdezett	nők	több	támogatást	várnak	
az	államtól	a	kisgyerekes	anyák	munkanélkülisége,	az	 idősgondozás,	a	párkapcso-
lati	erőszak,	illetve	a	segítségnyújtás	terén	(Gregor–Kováts	2018:	36,	82).

Egy,	 az	 érdekvédő	 civil	 szervezetek	 társadalmi	 beágyazottságát	 vizsgáló	 2012-
ben	publikált	kutatásból	kiderült,	hogy	a	nőkérdés,	érdekvédelem	a	fontossági	lista	
közepén helyezkedett el, nem fontos, de nem is elhanyagolt. Ez jól mutatja az 
emberek	 bonyolult	 viszonyát	 a	 női	 jogok	 kérdéséhez.	 A	 felszínen	 a	 közéleti	 be-
szélgetések szintjén ez egy kiemelt téma, de a gyakorlatban hazánk az egyik leg-
konzervatívabb	ország,	ha	megnézzük	a	vezetők,	politikusok	között	a	nők	arányát,	
a	 családon	 belüli	 erőszak	 helyzetét,	 vagy	 a	 nők	 hagyományos	 szerepvállalását	 a	
családokban. Ez a kutatás azonban arra is rámutatott, hogy az emberek pozitívan 
értékelték	az	adott	 időszakban	a	 civil	 szervezetek	 szerepvállalását	 a	női	 kérdések	
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terén	és	aktívabbnak	látták	őket	összehasonlítva	a	többi	érdekképviseleti	területtel	
(Arató–Nizák	2012).	Újabb	vizsgálatok	a	női	 szervezetek	 társadalmi	beágyazottsá-
gáról	nem	készültek,	de	a	szektor	jelenlegi	helyzetét	tekintve	a	mutatók	valószínű-
leg romlottak.

Női civil szervezetek tevékenységi területei

A szervezetek hiánypótló feladatokat látnak el, szolgáltatásokat nyújtanak, 
amelyeket	 az	 állami	 és	 a	 piaci	 szereplők	 nem	 vállalnak	 fel,	 olyan	 tevékenységet	
folytatnak, amelyeket, a nonprofit elméletekre visszautalva, az állam nem tud, vagy 
nem akar, a piaci szektornak nem éri meg. Viszont ezek mind alulról, a társadalom 
tagjai	 felől	 érkező	 igények,	melyek	 lassú	 szerves	 fejlődés	 eredményeként	 nagyon	
elhivatott	önkénteseket,	szakembereket	gyűjtenek	maguk	köré,	akik	elkötelezettek	
a feladatok, gondok megoldásában.

Mivel már a publikáció elején megállapításra került, most csak ismételni tudjuk, 
hogy	a	nők	nem	 tekinthetők	homogén	 társadalmi	 csoportnak,	 így	 a	 szervezetek	
tevékenységi köre is nagyon változatos, számos esetben több tevékenységi kört 
vállal	fel	egy-egy	szervezet,	ezért	nehéz	besorolni	őket	egy-egy	tevékenységi	cso-
portba.	Azonban	mindegyik	szervezetnek	megvan	az	a	témája,	amelyre	elsősorban	
fókuszál.	Számuk	kevés,	de	viszonylag	jól	szervezetten,	munkájukat	segítő	szakem-
berekkel és önkéntesekkel felvértezve tevékenykednek. 

A Váltó-Sáv Alapítvány a Norvég Civil Alap Támogatásával egy 2015/2016-os 
projekt	 keretében	 feltérképezte	 a	 nőket	 segítő	 civil	 szervezeteket	 hazánkban.	 A	
pályázat	 célja	 az	 volt,	 hogy	 a	 társadalmilag	 sérülékeny	 célcsoportba	 tartozó	 nők	
önbecsülése, kompetenciái és érdekérvényesítési képessége javuljon. Céljuk között 
szerepelt	szakmai	együttműködések	létrehozása	és	megerősítése	is.	A	felmérésük	
során	57	ilyen	szervezetet	azonosítottak,	melyeket	a	következő	tematikus	csopor-
tokba osztottak: 
–	szervezetek,	melyek	telefonos	segélyvonalat	működtetnek	(3	szervezet);
–	érdekvédelmi/jogi	segítségnyújtással	foglalkozó	női	szervezetek	(14	szervezet);
–	szociális	támogatást	nyújtó	szervezetek	nők	számára	(33	szervezet);
–	nők	a	szenvedélyellátás	területén	(7	szervezet).

Jelen publikációban a szervezetek tipizálása a leginkább meghatározó tevékeny-
ségi kör alapján történt. Az adatbázis elkészítéséhez alapul szolgált a Bírósági Adat-
bázis civil szervezetekkel kapcsolatos dokumentumainak elemzése, az elkészített 
interjúk,	 a	 szervezetek	 rendezvényein	 való	 résztvevői	megfigyelés	 és	 a	 közösségi	
média	megjelenésük	követése.	A	 szervezetek	 feltérképezésében	 jelentős	 segítsé-
get	jelentett	a	Váltó-Sáv	Alapítvány	listája	(2016)	a	nőket	támogató	szervezetekről.	
A	 kutatás	 alapját	 képező	 lista	 az	 időközben	 létrejött	 konzervatív,	 hagyományos	
nézeteket	valló	női	szervezetekkel,	valamint	a	dél-dunántúli	terepismeret	miatt	bő-
vült.4 A kutatás során a listába 83 szervezet került, amelyek közel kétharmada (53 
szervezet)	országos,	egyharmaduk	(30	szervezet)	regionális,	illetve	helyi	hatókörű.
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Női érdek- és jogvédelem, jogtudatosság, nőpolitikai kérdések5  

Olyan szervezetek találhatók a köreikben, amelyek tagjai magasan képzettek, 
felhalmozott tudásuk révén a külföldi szakirodalmakat ismerve folyamatosan nyo-
mon követik az ország gazdasági, szociális, társadalmi helyzetét és ezek társada-
lomra,	 nőkre	 gyakorolt	 hatását.	 Állásfoglalásokat	 készítenek	 a	 nőket	 érintő	 kér-
désekről	 (legyen	 az	 konzervatív	 vagy	 gender	 szemléletű).	 Céljuk,	 hogy	 a	magyar	
nők	 gazdasági,	 társadalmi	 és	 jogi	 egyenlőséghez	 jussanak,	 ismerjék	 a	 jogaikat	 és	
tegyenek	saját	helyzetük	javítása	érdekében.	Fellépnek	a	nőket	érintő	diszkriminá-
cióval	 és	 erőszakkal	 szemben.	 Társadalmi	 kontrollként	 működnek,	 folyamatosan	
reflektálnak	a	nőket	érintő	kérdésekben,	az	állam	és	a	társadalom	felé	artikulálják	
a	nők	érdekeit	és	észrevételeit.	Fellépnek	minden	olyan	társadalmi	megnyilvánulás	
ellen,	 amely	 nyíltan	 vagy	 burkoltan	 akadályozza	 a	 nők	 kiteljesedését.	 Olyan	 ak-
tuális	 ügyekben	nyilvánulnak	meg,	mint	 a	 világjárvány	 és	 a	nők,	 ápolási	 díj	meg-
emelése, online oktatás, az Isztambuli nyilatkozat elutasítása, civil ellenes törvény, 
abortusz-kérdés, nemzetközi támogatások kérdése. Kisebb kutatásokat készítenek, 
kiadványokat adnak ki, saját honlappal és Facebook-csoporttal rendelkeznek, ahol 
folyamatos információátadás történik.

Partnerkapcsolati erőszak, családon belüli erőszak, krízishelyzet6

A	magyar	állam	a	párkapcsolati	és	családon	belüli	erőszak	kérdését	egyéni	jog-
sérelemként kezeli a gender alapú gondolkodással ellentétben. Gyakran tapasztal-
hatjuk	azt,	hogy	a	család	egységét	állítják	a	téma	középpontjába,	ahol	a	fő	elv	az,	
hogy	az	erőszak	áldozatává	vált	nőt,	mint	anyát	kell	védeni,	hogy	a	család	egysége	
fennmaradjon,	a	gyermek	teljes	családban	nőjön	fel	(Tóth	2014:	308).	

A témában elkötelezett civil szervezeteknek meghatározó szerepük van a szem-
lélet változásában, a probléma felismerésében, de leginkább abban, hogy ez a téma 
egyre nagyobb nyilvánosságot kap. Az elmúlt két évtizedben történtek változások, 
mint	 a	 házasságon	 belüli	 szexuális	 erőszak	 büntethetősége,	 távoltartási	 rendelet,	
kapcsolati	erőszakkal	 foglalkozó	törvény.	Azonban	 jelentős	visszalépés	az	 Isztam-
buli nyilatkozat7 elutasítása, melyet a kormány még 2014-ben írt alá, de a tör-
vénybeiktatást	halogatta,	majd	elutasította.	Az	ezen	a	területen	működő	civilek	jól	
szervezettek, csapatban dolgoznak. A NANE és a PATENT között nagyon szoros a 
munkamegosztás.	 Nem	 csak	 az	 erőszak,	 hanem	 a	 szexualitással	 kapcsolatos	 fel-
világosító programok és a reprodukciós jogok védelme, jogi tanácsadás, jogtuda-
tosság,	a	 tudatos	viselkedés	kialakítása,	a	bíróságfigyelő	program	 is	hangsúlyos	a	
tevékenységükben. 

A szervezetek egy kicsiny csoportja krízisközpontokat, segélyszolgálatot és 
pszichológiai	tanácsadó	szolgáltatásokat	hozott	létre	elsősorban	olyan	nők	részére,	
akiket bántalmaznak és/vagy otthonukat elhagyni kényszerülnek, egyedül nevelik 
gyermeküket.	Példaértékű	munkamegosztás	működik	a	szervezetek	között	és	sok	
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esetben	társintézményekkel	is.	Önkéntes	segítők	közreműködésével,	képzésével	és	
szakemberekkel	hiánypótló	tevékenységet	folytatnak	a	nők,	családok	védelmében.

Gyermekvállalás, szülés, otthonszülés, szülészetek, kisgyermekes anyák8 
 
Ezek	 a	 szervezetek	 a	gyermekvállalás	 tervezésétől	 egészen	a	 kisgyermekes	 lét	

problémáiig	 széles	 tevékenységi	 kört	 felölelve	 segítik	 a	 nőket	 és	 családjukat.	 A	
gyermekvállalás körüli genetikai/egészségügyi problémák kapcsán segítik a szü-
lőket,	 szakemberek	 bevonásával,	 információval,	 szűrővizsgálatok	 és	 kezelések	
megszervezésével, támogatják az érzelmileg vagy éppen anyagilag rászorulókat. 
Sorstárs-	 és	 szakmai	 közösségként	 működnek,	 amely	 elsősorban	 a	 gyermekvál-
lalás	 időszakán	keresztül	 segíti	 a	női	 életutakat	és	az	anyává	váló	nők	 társadalmi	
helyzetét.	„A	nőket	életük	minden	pillanatában	egyenlő	módon	megillet	a	méltó-
ság, a biztonság, a szabadság és az önrendelkezés” – ezen mottó alapján segítik a 
várandósság,	a	szülés,	és	a	kisgyermeknevelés	évei	alatt	a	nők	életét.	 	EMMA	Vo-
nal	néven	önkéntesek	által	működtetett	anonim	lelki	segélyvonalat	tartanak	fent,	
amely a szüléshez és a kisgyermekes léthez kapcsolódó megpróbáltatásokat segít 
megoldani.	EMMA	Műhely	néven	számos	témában	folytatnak	beszélgetéseket	tör-
ténetek megosztásával, tapasztalatcserével.

Nők oktatása, nők a munkaerőpiacon, női vállalkozók9 

A	nők	munkaerő-piaci	helyzetét	 leginkább	a	 szemléletmódváltás	hiánya,	a	ne-
mek közötti funkcionális munkamegosztás adja. Sokan még ma is úgy gondolják, 
hogy	a	társadalom	akkor	működik	 jól,	ha	mindenki	a	nemének	megfelelő	munkát	
végzi.	 Ez	 a	 fajta	 megközelítési	 mód	 viszont	 megnehezíti	 a	 nők	 munkaerő-piaci	
helyzetét, belépését, illetve visszalépését a munka világába és sikeressé válását. 
A	nők	munkaerő-piaci	 helyzetét	megnehezíti	 a	 családon	 belüli	munkamegosztás	
aránytalansága,	a	házimunka,	a	gyermeknevelés,	az	idősgondozás,	melyekért	nem	
jár fizetség, alulértékelt, láthatatlan munkát jelent. A civil szervezetek erre az arány-
talan helyzetre kívánják felhívni a figyelmet. Tükröt mutatnak a társadalom felé, 
változtatást	szeretnének	és	ezt	több	fórumon	hangsúlyozzák.	Segítik	a	különböző	
élethelyzetben	 lévő	 nők	 munkaerő-piaci	 boldogulását,	 képzések,	 beszélgetések,	
jogi segítségnyújtás, tréningek révén.

Ennek	 egy	 különleges	 esete	 a	 nők	 vállalkozóvá	 válásának	 támogatása.	 A	 nők	
olyan	élethelyzetekben	kezdenek	bele	vállalkozásba,	amikor	a	munkaerő-piaci	stá-
tuszuk	 épp	 változik:	 gyermekkel	 vannak	 otthon,	 nem	 veszik	 vissza	 őket	 korábbi	
munkahelyükre, nem tudják összeegyeztetni a gyermeknevelést és a teljes munka-
idős	állasukat	vagy	a	koruk	miatt	romlanak	az	esélyeik.	A	civil	szervezetek	nőket	ok-
tatnak rugalmas rövid képzési formákban vállalkozási ismeretekre, képzési anyagot 
készítenek,	 amelyben	 figyelnek	 a	 nők	 speciális	 igényeire,	 vállalkozásfejlesztőket,	
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mentorokat képeznek ki, ezzel párhuzamosan pedig átfogó, országos felmérést 
készítenek.	 A	 nők	munkaerő-piaci	 tudatosságát	 erősítik	 és	 hangsúlyozzák	 a	 nők	
összefogásának erejét, egymás segítését.

Női egészség10

A szervezetek összefogásuk, tudásuk és tapasztalataik révén felhívják a figyel-
met	 a	 női	 betegségekre	 (endometriózis,	 méhnyakrák,	 petefészekrák,	 mellrák),	 a	
prevenció fontosságára. Kampányokat, felvilágosító tevékenységet folytatnak, fel-
hívják	 a	 nők	 és	 az	 egész	 társadalom	 figyelmét	 az	 egészségtudatosságra	 és	 a	 női	
betegségekre, amelyek eddig elhallgatottnak, el nem ismertnek vagy tabutémának 
számítottak	hazánkban.	Támogatják	a	már	betegséggel	küzdőket.

Roma nők11 

A	Dél-dunántúli	régióban	több,	mintaértékű,	a	roma	nőket	segítő	civil	szervezet	
működik.	A	szervezeteknek	az	a	célja,	hogy	segítse	a	hátrányos	helyzetű	roma	nő-
ket a saját maguk által választott szerepeikben, legyen az anya, a feleség, a dolgozó 
nő	 szerepe,	 vagy	mindezek	 együtt.	 A	 hátrányos	 helyzetből	 való	 kitörés	 kulcsának	
annak	 a	 felismerését	 tartják,	 hogy	 mindenki	 felelős	 a	 saját	 sorsáért.	 A	 roma	 nők	
önbecsülésének,	 önbizalmának	 megerősítésén	 munkálkodnak.	 Támogatják	 őket	 a	
tanulás	 befejezésében,	 szakmaszerzésben,	 a	 munkaerő-piaci	 beilleszkedésben,	 de	
anyagi nehézségek, konfliktuskezelés, bántalmazás esetén is. Ezek a szervezetek 
számos	 család	 életében	 vannak	 jelen,	 segítik	 a	 problémák	megoldását,	 sok	 nőnek	
adnak	önbizalmat,	megerősítést,	kellő	motivációt.	A	Színes	Gyöngyök	Egyesület	tár-
sadalmi	vállalkozás	formájában	tart	fenn	sikeresen	működő	éttermet,	mely	munka-
alkalmat, szakmai gyakorlatot ad azoknak, akik szeretnének helyzetükön változtatni. 
A	 cigány	 nők	 gyakran	 többszörösen	 hátrányos	 helyzetben	 vannak,	 kiszolgáltatott	
helyzetben élnek (Boros 2018). Az egyesület olyan tevékenységükben ad sikerél-
ményt	a	nőknek,	amelyet	 szerepeik	 révén	 jól	 ismernek,	és	ez	a	 főzés,	vendéglátás.	
Ez	 ad	 nekik	 rutint,	 pozitív	 visszacsatolást	 és	 erőt	 a	 helyzetükből	 való	 kilábalásban.

Helyi közösségszervezők12 (környezetvédelem, családsegítés, szociális támogatás, egyházi szociális segítők)

Ide sorolható számos olyan helyi kezdeményezés, amely a közösségek formálá-
sa,	megtartása	révén	számos	programot,	segítő,	szolgáltató	tevékenységet	biztosít	
a	családok,	a	helyi	lakosok	számára	és	ezen	keresztül	a	nőknek	is.	Ezek	között	meg-
találhatóak	a	hátrányos	családokat	segítő,	a	nagycsaládosokat	támogató	szerveze-
tek, valamint az egyházi szociális szolgáltatók (Ragadics 2019). Sok közöttük még 
informális	 módon	működik,	 alapjuk	 a	 helyi	 kölcsönös	 segítségnyújtás,	 klub	 vagy	
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mozgalom	 formájában.	 Ezek	 a	 szervezetek	 megfelelő	 helyismerettel	 és	 tudatos	
helyi	 kezdeményezőkkel	 büszkélkedhetnek,	 akik	 általában	önkéntes	módon	 segí-
tik	a	rászorulókat,	tevékenységük	szerteágazó.	Összehozzák	azokat	a	szereplőket,	
akik segíteni tudnak, és akik rászorulnak. Adományozás, ruhaosztás, játszóházak, 
baba-mama	programok,	 idősek	támogatása	és	helyi	környezet	védelme	a	kiemelt	
feladatuk. 

Összegzés

A	 tanulmány	 rámutat	 a	nonprofit	 szektor	 egy	 kis	 szeletét	 képező,	 de	nagyon	
aktív	részére:	a	női	egyenlőségért	küzdő	szervezetekre	és	azok	hiánypótló	munká-
jára. Ezt a színes, számosságát tekintve többségi csoportot a hagyományos gon-
dolkodás és a berögzött társadalmi szokások kisebbséggé tették hazánkban, an-
nak	minden	hátrányával.	A	 civil	 szervezetek	munkája	ott	 kezdődik,	 ahol	 az	 állami	
befejeződik.	Mindezt	teszik	úgy,	hogy	maguk	is	több	esetben	perifériára	szorultak,	
anyagi nehézségekkel küzdenek, ellentmondásos a társadalmi megítélésük. Viszont 
a	munkájuk	hiánypótló	azok	 számára,	 akik	 felismerik	 a	nőket	érintő	hátrányokat.	
Egyedi esetkezeléssel, emberséggel, példamutató magatartással vannak jelen a 
magyar társadalom életében olyan elhallgatott területeken tevékenykedve, mint 
a	 párkapcsolati,	 családon	 belüli	 erőszak	 egészen	 az	 önmegvalósító,	 sikeres	 nők	
támogatásáig.
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Jegyzetek

1 A civil szervezetekre és a nonprofit szektorra és szervezeteire vonatkozóan sokféle meghatáro-
zás	létezik.	Jelen	tanulmányban	civil	vagy	nonprofit	szervezet	alatt	értek	minden	olyan	szervező-
dést,	amely	teljes	mértékben	vagy	részben	alulról	jövő	társadalmi	kezdeményezés	során	jött	létre	
önkéntes alapon, egyéni, illetve közösségi célok megvalósítása érdekében.
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2	Saját	gyűjtés	alapján	a	kutatás	 idején	83	szervezetet	 találtunk,	de	a	pontos	szám	meghatáro-
zása nehézkes, több szervezetnél a szerteágazó tevékenységi körök közül nem minden esetben 
a	 nőkért	 folytatott	 tevékenység	 az	 elsődleges.	 A	 lista	 alapjául	 szolgált	 a	 Váltó-Sáv Alapítvány 
adatgyűjtése	 (2015–2016),	 amely	 57	 szervezetet	 tartalmaz	 (http://www.valtosav.hu/norveg_
esemenyek/Noi_szervezetek_adatbazisa.pdf).
Lévai Katalin és Kiss Róbert (1997): Nők	a	közéletben	című	cikke	60	olyan	civil	szervezetet	említ,	
amely	hazánkban	nőkérdéssel	foglalkozik.
3 A kutatás során a félig strukturált interjúkat a PTE BTK Szociológia tanszék MA szakos hallgatói 
és	 a	 szerző	 készítette.	 Interjú	 készült	 a	 következő	 szervezetekkel:	Mosólymanó	 Egyesület,	Ma-
gyar	Máltai	 Szeretetszolgálat,	 Egyszülős	Alapítvány,	 PATENT	 Egyesület,	NANE,	 Színes	Gyöngyök	
Egyesület,	Nők	Pécsbányáért	Összefogás,	Nagycsaládosok	Országos	Egyesülete,	EMMA	Egyesület.
4	 Sajnálatos	módon	 a	 listában	 szereplő	 szervezetek	 közül	 néhány	megszűnt	 vagy	 szünetelteti	
működését.
5	A	szervezetek	egyharmada	tartozik	ide,	mint	például:	Magyar	Női	Érdekérvényesítő	Szövetség,	
Magyar	Nők	Szövetsége,	Nőkért	Egyesület,	Veszprémi	Nők	Kerekasztala,	Közéleti	Roma	Nők.
6	A	szervezetek	közel	egytizede	tartozik	ide,	mint	például:	NANE,	PATENT,	ESZTER	Alapítvány,	Nők	
Világa.
7	A	nők	elleni	és	családon	belüli	erőszak	megelőzéséről	és	felszámolási	lehetőségéről	szól.
8 A szervezetek ötöde tartozik ide, mint például: Babagenetika, EMMA, CSA-NA Egyesület, Együtt 
az	életért	Közhasznú	Egyesület,	 számos	városban	működtetett	kisgyermekes	családokat	 segítő	
szervezetek, mint a Pécsi mami, Kaposvári mami, Egrimami. 
9 A szervezetek 20 százaléka tartozik ide, mint például: Jó-lét Alapítvány, SEED Kisvállalkozás-
Fejlesztési	Alapítvány,	Sikeres	Nők	Egyesülete,	Vállakozó	Nők	Egyesülete,	Magyar	Nők	Szövetsége.	
10	A	szervezetek	közel	10	százaléka	tartozik	ide,	mint	például:	Női	Liga	–	Összefogás	a	Női	Egész-
ségért,	Egészség	Hídja	Összefogás	a	Mellrák	Ellen,	Mellrákinfó	Egyesület,	Női	Egészségért	Alapít-
vány, Mályvavirág Alapítvány, Babagenetika Egyesület.
11	A	szervezetek	közel	egytizede	tartozik	ide,	mint	például:	Közéleti	Roma	Nők	Egyesülete,	Bódva-
völgyi	Közéleti	Roma	Nők	Egyesülete,	Színes	Gyöngyök	Egyesület,	Bagázs	Közhasznú	Egyesület.
12	Az	ide	tartozó	szervezetek	tevékenységükkel	segítik	a	nők	boldogulását	a	magyar	társadalom-
ban,	de	ezen	tevékenységük	nem	az	elsődleges,	ezért	számukat	nem	határoztuk	meg	pontosan.



Fotó/Németh István Péter
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A	gazdasági	recessziót	követően	az	elmúlt	évek	gazdasági	és	társadalmi	folya-
matai átalakultak, ami rámutatott arra, hogy az Európai Unióban új stratégiát kell 
kialakítani	a	munkaerő-piaci	kérdések	kezelésére.	Az	Európai	Unió	tagországaiban	
egyszerre	 van	 jelen	 bizonyos	 szakmák	 esetében	 jelentős	munkaerő-felesleg,	más	
szakmák	esetében	a	munkaerő-piaci	hiány.	Európai	 szinten	szükséges	 intézkedés,	
hogy	 a	meglévő	munkaerő-piaci	 tartalék	mobilizálásával	 és	munkaerőpiac	 integ-
rálásával	 kialakításra	 kerüljenek	 azok	 a	 rendelkezésre	 álló	 erőforrások,	 melyek	 a	
gazdaságok	 működésének	 szempontjából	 szükségszerűek.	 Az	 Európai	 Unióban	
kiemelt	 cél,	 hogy	 a	 tagországok	 strukturális	 gazdasági	 változásainak	 megfelelő,	
annak	változásait	követni	képes	munkaerő-piaci	rendszereket	alakítsanak	ki.	Ennek	
érdekében	 olyan	 finanszírozási	 és	 együttműködési	mechanizmusok	 szükségesek,	
amelyek	lehetővé	teszik	a	tagországok	számára	a	megfelelő,	rugalmas	munkaerő-
piaci rendszerek kialakítását. 

Ennek	a	célnak	az	eléréséhez	elengedhetetlen	a	hátrányos	helyzetű	munkaerő-
piaci	csoportok	integrálása.	Ezt	minden	európai	állam	zászlajára	tűzte,	és	több-keve-
sebb	sikerrel	 igyekszik	megvalósítani,	célzott	munkaerő-piaci	projektek	segítségé-
vel. A hatékony végrehajtáshoz azonban elengedhetetlen a helyi, nem-kormányzati 
szervezetek bevonása ebbe a folyamatba. A helyi körülményeket sokkal jobban 
ismerő,	 valamint	 a	 megfelelő	 kulturális	 tőkével	 rendelkező	 civilek	 bevonása	 szá-
mos	területen	hasznos,	sőt	nélkülözhetetlen	része	a	munkaerő-piaci	integrációnak.

A civil szervezetek és Az állAm együttműködése A hátrányos 
helyzetű munkAerő-piAci csoportok integrálásábAn 

– egy zAlA megyei projekt tAnulságAi

Meisznerné Kuklek Noémi–Pusztafalvi Henriette

Bevezetés
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Jelen tanulmány célja annak bemutatása, milyen szerepet vállal a nonprofit szek-
tor	a	munkaerő-piaci	 integrációban,	hogyan	tudnak	hatékonyan	együttműködni	a	
nagy	 állami	 programok	 során,	 bevonásuk	 milyen	 előnyökkel,	 esetleges	 nehézsé-
gekkel jár. Ezt a tanulmány a Zala megyei TOP 6.8.2.-15-NA1 projekt tapasztalatain 
keresztül igyekszik feltárni. 

A nonprofit szervezetek helyzete Magyarországon

A	 nonprofit	 szervezetek	 száma	 hazánkban	 2005	 és	 2009	 között	 jelentős	 nö-
vekedést mutatott (1. ábra).	 2009-től	 azonban	 lassú,	 de	 folyamatos	 csökkenés	
jellemzi a szektort, a szervezetek számának tekintetében.

1. ábra. A nonprofit szervezetek számának alakulása Magyarországon (2005–2019)

                Forrás: KSH (2020).

A szervezetek számának csökkenésével nem jár együtt a finanszírozás csök-
kenése.	 Éppen	 ellenkezőleg,	 ha	 a	 szervezetek	 összbevételét	 tekintjük,	 a	 2005	 és	
2014 közötti lassú, de folyamatos növekedését az utóbbi években gyors növekedés 
váltotta fel (2. ábra). Míg 2014-ben kb. 1500 milliárd Ft-ból gazdálkodott a szektor, 
2019-re ez a szám eléri a 2500 milliárdot. Így 2019-ben a kevesebb szervezet már 
jóval több forrással gazdálkodhat napjainkban, az egy szervezetre jutó bevétel is 
jelentősen	nőtt.
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2. ábra. A hazai nonprofit szervezetek összes bevétele, millió Ft (2005–2019)
 

                            Forrás: KSH (2020).

A	nonprofit	szervezetek	osztályozási	rendszere	(NSZOR)	18	tevékenységi	főcso-
portot különböztet meg. A szervezetek számának megoszlása tevékenységcso-
portok szerint 2005 és 2019 között minimális változást mutatott. A szervezetek 
több	mint	kétharmada	7	tevékenységi	főcsoportba	tartozik,	ezek:	szabadidő,	hob-
bi; sport; kultúra; oktatás; szociális ellátás; településfejlesztés; szakmai, gazdasági 
érdekképviselet (KSH 2020).

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. megbízásából, a 
GINOP	 5.1.2-15-2016-00001	 „PiacTárs”	 kiemelt	 projekt	 keretében	 végzett	 kutatás	
a	 társadalmi	 vállalkozásokat	 vizsgálta,	 információkat	 gyűjtött	 azok	 működéséről,	
környezetéről,	problémáiról	(G.	Fekete	et	al.	2017).	A	kutatás	felhívja	a	figyelmün-
ket arra, hogy a civil szervezeteknél szemléletváltás fog bekövetkezni, sokszor 
kényszerből	piacosítva	tevékenységüket,	egy	részük	társadalmi	vállalkozássá	válik.	

A	különböző	 szektorok	 (nonprofit	 és	 forprofit)	 egyre	 inkább	közelednek	egy-
máshoz,	 tanulnak	 egymás	 szemléletéből	 és	 módszereiből.	 A	 szervezetek	 műkö-
dési	 ideje,	 foglalkoztatotti	 létszáma,	 bevétele	 és	 adózás	 előtti	 eredménye	 alapján	
az alapítványok minden szempontból átlag feletti, a szociális szövetkezetek átlag 
alatti teljesítményt mutatnak. A nonprofit kft-k átlag feletti, míg az egyesületek 
ugyan	régóta	működnek,	de	a	többi	szempont	alapján	átlag	alatti	a	teljesítményük	
(G. Fekete et al. 2017).

A nonprofit szektor szerepe a foglalkoztatáspolitikában

A foglalkoztatáspolitika és a nonprofit szervezetek kapcsolata a public–private 
partnership megállapodásokon keresztül valósul meg. A public–private partnership 
(PPP)	két	vagy	több	állami	és	magánszektorbeli	szereplő	közötti,	általában	hosszú
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távú	együttműködési	megállapodás.	Más	szavakkal,	magában	foglalja	azokat	a	kor-
mányzati aktorokat és vállalkozásokat, amelyek együtt dolgoznak egy projekt be-
fejezésén, a lakosságnak nyújtott szolgáltatáson (Hodge–Greve 2007).

Egy fejlett piacgazdaságban sem képes a piac a gazdaság minden koordinációs 
igényét kielégíteni. Vannak esetek, amelyeket a piaci koordináció nem vagy nem 
megfelelően	kezel.	 Ilyen	esetekben	az	egyik	 lehetőség	az	állam	gazdasági	szerep-
vállalása. Annak pedig egyik módja lehet a PPP alkalmazása (Kozma 2016).

Kozma Miklós 2016-os tanulmánya (Kozma 2016) a hazai PPP-megállapodások 
hatékonyságát	vizsgálta.	A	kutatás	tanulságai	szerint	a	partneri	együttműködéshez	
az	 állami	 fél	 gyakran	 nem	 volt	 képes	megfelelően	 fellépni.	 A	 kockázatvállalást	 a	
politikai	 döntéshozók	 jellemzően	nem	 tudták	 kezelni,	mindenáron	 kerülték.	Nem	
valósult	meg	a	PPP	lényegét	jelentő	kifinomult	kockázatmegosztás.

Az Európa 2020 stratégia

Az	Európai	Unió	„Európa	2020”	stratégiájának	egyik	fő	célkitűzése	a	foglalkoz-
tatás növelése volt, melynek értelmében 2020-ra a 20–64 éves népesség körében 
a	75	százalékos	foglalkoztatási	ráta	elérését	tűzték	ki	célként	a	tagországok,	köztük	
Magyarország	 is.	Az	Unió	az	 „Európa	2020”	 rendszer	megvalósítása	érdekében	a	
Strukturális Alap felhasználása szempontjából feltételrendszert szabott meg, mely 
feltételrendszer	 alkalmazása	 kötelező	 érvénnyel	 átemelésre	 került	 a	 Strukturális	
Alapokból és a Szociális Alapból finanszírozott beruházások tekintetében (Európai 
Bizottság 2010).

A	civil	 szervezetek	bevonása	hazánkban	 is	a	munkaerő-piaci	 integráció	 fontos	
eleme. A hazai megvalósításhoz kapcsolódóan az alábbi javaslatok kerültek megfo-
galmazásra (Nemzetgazdasági Minisztérium 2014):

1) Társadalmi szolgáltatók segítése.
2)	Társadalmi	vállalkozási	alap	a	visszatérítendő	támogatások	biztosítása	érde-

kében.
3)	Nonprofit	szervezetek	segítése	esetén	a	támogatási	feltételek	egyszerűsíté-

se,	egyszerűsített	elszámolási	technikák	alkalmazása.
4)	Munkaerő-piaci	szolgáltatást	nyújtó	civil	szervezetek	tevékenységének	NFSZ	

általi koordinációja.

A TOP 6.8.2.-15-NA1 projekt

A	célok	megvalósítása	érdekében	jöttek	létre	Zala	megyében	a	„Dél-Zalai	Fog-
lalkoztatási	Együttműködés”,	a	„Zalai	 innovatív	 foglalkoztatási	paktum”,	az	„Inno-
vatív	foglalkoztatási	együttműködés	a	Zalaegerszegi	és	Lenti	járásokban”,	valamint	
a	 „Kanizsai	 foglalkoztatási	 paktum”,	 mely	 utóbbi	 a	 TOP	 6.8.2.-15-NA1	 azonosító	
számot kapta és melynek megvalósítását mutatja be a tanulmány.
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A	 TOP-6.8.2-15/16	 munkaerő-piaci	 programok	 megvalósításának	 forrását	 az	
ESZA (Európai Szociális Alap) és a Nemzeti Társfinanszírozás által biztosított ösz-
szeg adta. A TOP programok finanszírozása tehát társfinanszírozott európai uniós 
forrásokból	 történt,	melyek	 kizárólag	 a	 támogatási	 szerződésben	meghatározott	
célokra voltak fordíthatók, egyéb célú felhasználásuk nem volt lehetséges.

Nagykanizsán,	2015	végén	a	nyilvántartott	 lakónépesség	száma	48	165	fő	volt.	
A	 városban	 működő	 hozzávetőleg	 3200	 vállalkozás	 többsége	 mikro-vállalkozás	
(96%)	 vagy	 kisvállalkozás	 (3%),	 melyek	 a	 helyi	 foglalkoztatásban	 kiemelkedően	
fontos	 szerepet	 játszanak.	 2010-től	 2015	 végéig	 valamivel	 több,	 mint	 1000	 fővel	
csökkent	 a	 regisztrált	 álláskeresők	 átlagos	 létszáma,	 2015	 végén	 2112	 főt	 tartott	
nyilván	a	Zala	Megyei	Kormányhivatal	nagykanizsai	kirendeltsége.	Az	álláskeresők	
között	azonban	továbbra	 is	 jelentős	a	munkaerőpiacról	tartósan	kiszorultak,	 illet-
ve tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek aránya. 2015 végén a regisztrált 
álláskeresők	több	mint	fele	hat	hónapnál	hosszabb	ideje	nem	tudott	elhelyezkedni	
(Meyer 2016).

A	 kiemelt	 projektek	 keretében	 megvalósuló	 munkaerő-piaci	 program	 célja	 a	
paktumok	szerinti	keresletnek	megfelelő	munkaerő	biztosítása,	az	adott	térségben	
munkát	vállalni	szándékozó,	álláskereső	hátrányos	helyzetű	személyek	és	inaktívak	
foglalkoztathatóságának	javítása,	nyílt	munkaerő-piaci	elhelyezkedésének	támoga-
tása,	a	közfoglalkoztatásból	a	nyílt	munkaerőpiacra	való	átlépés	elősegítése	azon	
közfoglalkoztatottak	 esetében,	 akik	 képessé	 tehetők	 és	 készek	munkát	 vállalni	 a	
nyílt	munkaerőpiacon.	A	TOP	program	új	módszerek,	 innovációk	kidolgozását,	al-
kalmazását	is	biztosította,	melyek	az	országos	és	helyi	munkaerő-piaci	politika	más	
területein,	más	célcsoportjainál	is	alkalmazhatók	a	későbbiek	során	(Meyer	2016).

A	folyamatosan	változó	világ	munkaerőpiacra	gyakorolt	hatásai	következtében	
innovatív	megoldásokra	van	szükség,	mindemellett	fontos	a	lehetőség	szerinti	tel-
jes	foglalkoztatottság	elérése.	A	projekthez	tartozó	előírás	szerint	törekedni	kellett	
arra, hogy a program hozzájáruljon a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli 
különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatottsági szint emeléséhez. A projekt 
megvalósítása	során	kiemelt	figyelmet	érdemeltek	a	családbarát	munkahelyek,	a	nők	
és	férfiak	közötti	egyenlőség,	illetve	a	fogyatékossággal	élők,	a	megváltozott	mun-
kaképességűek	és	a	romák	esélyegyenlőségének	elősegítése	(2003.	évi	CXXV.	tv.).

A monitoring fontos része volt a projektnek. A teljesülés vizsgálatára indiká-
torok	 és	mutatók	 kerültek	meghatározásra,	mely	mérőszámok	 a	munkaerő-piaci	
program	részvételi,	illetve	egyéb	vizsgálati/hatásvizsgálati	adataiból	képezhetők.

A program céljai, eszközei

A	 programban	meghatározott	munkaerő-piaci	 tevékenységekbe	 az	 adott	 tér-
ségben	 munkát	 vállalni	 szándékozó,	 álláskereső,	 hátrányos	 helyzetű	 személyek,	
közfoglalkoztatottak és inaktívak voltak bevonhatók (1998. évi XXVI. tv.).
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A program fontos eleme volt a bértámogatás. A program keretében a 6/1996. 
(VII. 16.) MüM rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján az állami foglalkoztatási szervként 
eljáró	 kormányhivatalok	 vagy	 járási	 hivatalok	 bértámogatást	 hátrányos	 helyzetű,	
súlyosan	hátrányos	 helyzetű,	 továbbá	megváltozott	munkaképességű	 személy	 el-
helyezkedése érdekében nyújthatnak (6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet). 

A bértámogatások kérelmének jóváhagyását a Megyei Foglalkoztatási Osztály 
munkatársai	végezték.	A	munkatapasztalat-szerzést	elősegítő	bérköltség-támoga-
tás az Flt. 19/B. § (3) bekezdése alapján volt adható (1991. évi IV. törvény).

A program célcsoportjába tartoznak azon inaktív személyek is, akik a prog-
ramba	való	bevonás	előtt	nem	dolgoztak,	 illetve	nem	volt	 rendszeres	 jövedelmet	
biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak 
munkába állni.

Foglalkoztatáspolitikai	szempontból	a	területi	sajátosságok	miatt	eltérő,	hogy	ki	
számít az adott területen tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettnek. A veszé-
lyeztetettséget	 jelentő	munkanélküliségi	 időtartam	az	állami	foglalkoztatási	szerv-
ként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályai által kerül meghatározásra, de 
minimum 3 hónap. A program célcsoportjába tartozó egyének tehát legnagyobb 
részben	hátrányos	helyzetűek	voltak,	annak	ellenére,	hogy	bizonyos	célcsoportok	
esetén	 a	 feltételrendszer	 nem	 csak	 hátrányos	 helyzetűek	 számára	 tette	 lehetővé	
a részvételt.

A bevont nonprofit szervezet feladatai

A programba bevont szervezet (Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szo-
ciális	 és	 Közművelődési	Nonprofit	 Kft.)	 létrehozója	 és	 tulajdonosa	 a	Nagykanizsa	
és	 Környező	 Települések	 Területfejlesztési	 Társulása	 volt,	 jelenlegi	 nevén	Nagyka-
nizsa és Térsége Önkormányzati Társulás. A szervezet létrehozásának indoka az 
volt,	 hogy	 képzési	 lehetőséget	 biztosítson,	 elősegítse	 Nagykanizsa	 környékén	 a	
foglalkoztatási	helyzet	javítását,	közművelődési	feladatokat	lásson	el,	rehabilitációs	
foglalkoztatást szervezzen és szociális ellátást nyújtson. A program keretében a 
szervezet	 18	 Nagykanizsa	 környéki	 településsel	 és	 Nagykanizsával	 kötött	 szerző-
dést	mentori	 szolgálat	 ellátására,	 pályatanácsadás	 és	munkaerő-piaci	 szolgáltatás	
nyújtására.	 A	 szolgáltatás	 keretén	 belül	 a	 szerződött	 településeken	 a	 mentorok	
előre	meghatározott	időpontokban	fogadták	az	ügyfeleket.	

A	 civil	 szervezet	 a	 bemutatott	 projektben	 a	 munkaerő-piaci	 szolgáltatásokat	
nyújtotta, ilyenek voltak a tanácsadás, a mentori szolgáltatás és a munkáltatói kap-
csolattartás. Képzések esetén fontos feladat volt a munkáltatókkal való kapcsolat-
tartás, a munkáltatói szándéknyilatkozatok beszerzése (például egy targoncaveze-
tői	tanfolyamhoz	kapcsolódóan	olyan	munkáltató	keresése,	aki	a	képzést	követően	
alkalmazná a sikeres vizsgát tett személyt). Minden szolgáltatás fontos eleme, hogy 
az adott helyzethez igazodó és személyre szabott szolgáltatás legyen. Tanácsadás 
esetén a cél a munkára való felkészítés. 
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A	 bérköltség-támogatás	 esetében	 a	 szervezet	 közreműködött	 az	 esetleges,	
munkáltató–munkavállaló közötti konfliktusok feloldásában, ezen felül feladata 
volt a folyamatos kapcsolattartás a munkavállalóval annak érdekében, hogy a tar-
tós foglalkoztatás megvalósuljon. A támogatás vagy a képzés végéhez közeledve 
a	 szervezet	 ellenőrizte,	 hogy	 továbbfoglalkoztatásra	 kerül-e	 az	 adott	 személy.	 Ha	
nem,	 a	 támogatás	 vagy	 képzés	 megszűnése	 után	 segítséget	 nyújtott	 a	 további	
elhelyezkedésben.

A	 társadalmi	 szegregációs	 folyamatok	megfékezését,	 integrációt	 elősegítő	 in-
tézkedéseket a helyi adottságok figyelembevételével lehet és kell megvalósítani. 
Ezt	támasztja	alá	a	Csehországban	megvalósult,	hasonló	program	is	(Győry–Orosz	
2015).

A	 Nagykanizsa	 és	 Környéke	 Foglalkoztatási,	 Szociális	 és	 Közművelődési	 Non-
profit Kft. olyan gazdasági szervezet, amely 1998 óta közhasznú társasági for-
mában,	 majd	 később	 nonprofit	 kft-ként	 vesz	 részt	 foglalkoztatási	 projektekben,	
mely tapasztalatok biztosították az alapját annak, hogy az atipikus foglalkoztatási 
formák alkalmazását is sikeresen lebonyolítsa. A Nonprofit Kft. partnerkapcsolatai, 
szakmai tapasztalata, szervezeti rendszere hozzájárult a programban megvalósí-
tandó célok eléréséhez, mely szerint a projekt-megvalósítás eredményeként a ma-
gánszféra	 és	 a	 közszféra,	 valamint	 egyéb	munkaerő-piaci	 szereplők	 részvételével	
létrejöjjön a foglalkoztatási paktum, kialakításra kerüljön a paktumszervezet, amely 
majd	a	 folyamatos	működtetését	biztosítja.	A	munkaerő-piaci	programba	300	 fő	
hátrányos	helyzetű	álláskereső	és	inaktív	személy	került	bevonásra,	akik	célzott	hu-
mánszolgáltatásokban, képzési, foglalkoztatási, önfoglalkoztatóvá válási és egyéb 
támogatásban részesültek. Mind a négy, programban nevesített támogatási elem 
során	a	mentorálás	 a	 szolgáltatás	 részét	 képezte.	Kiemelkedő	 fontosságú	volt	 az	
átképzéssel kapcsolatos szolgáltatások biztosítása, hiszen a képzettség hiánya je-
lentős	problémát	jelent	a	hátrányos	helyzetűek	elhelyezkedésének	terén	(30/2000.	
[IX.	15.]	GM	rendelet;	Magnusson–Lalande	2005;	Kolozsvári	2021).

Az	 egyéni	 cselekvési	 tervek	 az	 álláskeresők	 adottságait,	 igényeit,	 valamint	 a	
leendő	munkáltatók	igényeit,	elvárásait	figyelembe	véve	kerültek	összeállításra.	Az	
egyéni	cselekvési	terv	elkészítése	során	felmérésre	kerültek	az	álláskeresők	egyéni	
élethelyzetei,	meglévő	készségei,	kompetenciái,	a	 leendő	munkáltatóval	egyeztet-
ve a munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák, ezek alapján azonosításra 
került a személyre szabott kompetenciafejlesztés, valamint azonosításra kerültek a 
munkába álláshoz szükséges egyéb humánszolgáltatások, felzárkóztató képzések, 
szakképzések.

Az	 egyéni	 fejlesztések	 előkészítése	 és	 végrehajtása	 során	 fontos	 volt,	 hogy	
mind a munkaadóban, mind a munkavállalóban tudatosuljon, hogy a munkakör be-
töltéséhez milyen szakmafeletti kompetenciákra van szükség (munkáltatói oldal), 
és	az	álláskereső	munkavállaló	milyen	kompetenciákkal	rendelkezik	(munkavállalói	
oldal).	 A	 hazai	 és	 nemzetközi	 gyakorlatot	 alapul	 véve,	 a	 következő	 kulcskompe-
tenciák	 felmérésére	 és	 fejlesztésére	 került	 sor:	 felelősségvállalás,	 teljesítőképes-
ség, stressz-kezelés, kreativitás, folyamatátlátó képesség, konfliktuskezelés, kritikai 
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kompetencia, kommunikációs képesség, alkalmazkodóképesség, változások keze-
lése	(reziliencia),	tanulási	képesség	és	együttműködési	képesség.	A	munkakör	be-
töltéséhez	szükséges	kompetenciák	munkaadóval	történő	egyeztetése,	valamint	az	
elvárt	kompetenciákkal	rendelkező	munkavállaló	kiválasztása	is	a	szolgáltatás	része	
volt,	ami	 jelentősen	 javítja	a	hátrányos	helyzetű	álláskeresők	 tartós	 foglalkoztatá-
sának az esélyeit.

A	munkaerő-piaci	programban	megvalósuló	egyéni	programban	a	 támogatási	
programelemek megtervezéséhez, elkezdéséhez, végigviteléhez, az egyéni fejlesz-
téshez, illetve az elhelyezkedés eléréséhez szükséges szolgáltatásokat alkalmaztak
(többek	között	munkatanácsadás,	álláskereső	klubfoglalkozás,	állásbörze,	elhelyez-
kedést	 segítő	munkaközvetítési	 szakasz,	mentori	 segítségnyújtás).	 Szolgáltatások	
nyújtására	önálló	programelemként	vagy	a	résztvevő	támogatásához	kapcsolódóan	
volt	lehetőség,	kivéve	a	munkaerő-piaci	programba	bevonást	elősegítő	szolgáltatá-
sokat	és	a	mentori	szolgáltatást,	mely	utóbbi	tevékenység	szélesebb	körű	 is	 lehe-
tett. A szolgáltatások igénybevétele során dokumentálni kellett a megvalósulást és 
az egyénhez rendelés nyomon követését. A megvalósulást alátámasztó dokumen-
tum	a	gyakorlatban	a	szolgáltatást	végző	 írásos	visszajelzése,	bevonólap,	mentori	
napló, haladási napló, mentori napló-visszaigazolás (Szabó et al. 2011).

Minta és módszerek

A	 kutatásunk	 során	 összesen	 300,	 a	 programban	 részt	 vevő	 személy	 adatait	
elemeztük. A program kezdetén készített adatfelvételt egy 28 és egy 180 nappal a 
program befejezése után készített monitoring vizsgálat adatai egészítik ki. A kuta-
tásban való részvétel önkéntes és anonim volt.

A	programban	résztvevők	körében	bemeneti	és	kimeneti	változókat	mértünk.	A	
bemeneti változók közül szociodemográfiai változókat (életkor és nem) és a non-
profit	szervezet	által	nyújtott	szolgáltatásban	való	részvételi	idő	hosszát	vizsgáltuk.

A kimeneti változók a programban való részvétel sikerességét mérik. A részt-
vevők	 körében	 azt	 vizsgáltuk,	 hogy	 sikeresen	 elvégezték,	 vagy	 sikertelenül	 fejez-
ték-e	be	 a	programot.	A	 résztvevők	 foglalkoztatási	 státuszát	 28	 és	 180	nappal	 a	
befejezés	 után	 monitorozták.	 Ebben	 a	 két	 időpontban	 négy	 lehetséges	 kategó-
riába	 kerülhettek:	 „elhelyezkedett/önfoglalkoztató	 támogatással”,	 „elhelyezkedett	
támogatás	nélkül”/„önfoglalkoztató	támogatás	nélkül”,	„közfoglalkoztatott”,	illetve	
„munkanélküli”.	 A	 két	 változót	 dichotóm	 változóként	 elemeztük,	 két	 lehetséges	
kategóriával:	 „elhelyezkedett”	 és	 „nem	helyezkedett	 el”	 (ez	utóbbiba	 tartoznak	a	
„munkanélküli”	és	a	„közfoglalkoztatott”	kategóriák).

A változók közötti összefüggések feltárásához a bináris logisztikus regresszió 
módszerét alkalmaztuk.  A statisztikai elemzés elvégzéséhez IBM SPSS 23.0 szoft-
vert használtunk.
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Eredmények

A	válaszadók	átlagos	életkora	45,51	év	volt	(21–66	év),	a	nők	enyhén	felülrepre-
zentáltak voltak a mintában (1. táblázat).	A	résztvevők	átlagosan	197	napig	része-
sültek a nonprofit szervezet nyújtotta szolgáltatásokban a projekt keretében. Ösz-
szességében,	a	résztvevők	99,3	százaléka	fejezte	be	sikeresen	a	TOP	programot,	28	
nap	elteltével	160	főnek	sikerült	elhelyezkednie	(53,3%).	A	180	napos	utánkövetés	
során	az	eredeti	résztvevők	(300	fő)	közül	246	fő	töltötte	ki	a	kérdőívet,	közülük	
142-en (57,7%) dolgoztak.

1. táblázat. A bemeneti és kimeneti változók eloszlása a mintában (n=300)

  Forrás: Saját szerkesztés.

A bináris logisztikus regresszió eredményei alapján (2. táblázat) azt láthatjuk, 
hogy az életkor összefüggött mind a 28. (EH = 0,97; KI95% = 0,95 – 0,99; p<0,05), 
mind a 180. napon tapasztalt foglalkozási státusszal (EH = 0,96; KI95% = 0,94 – 
0,98; p<0,01). Az összefüggés negatív irányú, azaz a magasabb életkorúak kisebb 
eséllyel találtak munkát a program elvégzése után. 

A nem és az elhelyezkedés esélye között nem volt kimutatható szignifikáns 
kapcsolat.	 A	 két	 nem	 képviselői	 azonos	 eséllyel	 tudtak	 elhelyezkedni	 a	 program	
elvégzése után. 

A	 nonprofit	 szervezettől	 igénybevett	 szolgáltatás	 hossza	 erős,	 pozitív	 össze-
függést mutatott mind a 28 nap utáni (EH=1,01; KI95%=1,01–1,01; p<0,001), mind 
a 180 nap utáni (OR=1,01; CI95%=1,01–1,01; p<0,01) elhelyezkedés esélyével. Azok 
tehát, akik hosszabb ideig vették igénybe a szolgáltatást, lényegesen nagyobb 
eséllyel tudtak elhelyezkedni a program befejezése után. Ez igaz volt mind rövid, 
mind hosszú távon.

Bemeneti változók n (%)
  Átlag 
(Szórás)

Kimeneti változók        n (%)

Életkor
45,51 
(11,34)

Sikeresen befejezte a 
programot

298 (99,3%)

Nem Foglalkoztatási státusz 28 nap után

Férfi 125 (41,7%) Elhelyezkedett 160 (53,3%)

Nő 175 (58,3%) Nem helyezkedett el 134 (44,7%)

Szolgáltatásban 
részesült (nap)

197 (132,42)

Foglalkoztatási státusz 180 nap után

Elhelyezkedett 142 (57,7%)

Nem helyezkedett el 104 (42,3%)
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2. táblázat. A bináris logisztikus regresszió eredményei (n=300)

a Folytonos változó; b Referencia-kategória; c Esélyhányados; d Konfidencia intervallum
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

Forrás: Saját szerkesztés.

Következtetések

A	szakirodalmi	források	szerint	a	munkaerő-piaci	integrációs	programoknak	sok-
rétű	társadalmi	haszna	van.	A	deprivált	állampolgárok	munkához	jutását	segíti,	ezzel	
biztosítja megélhetésüket az adott helyi közösségen belül (Polgár 2020). A tanulmány-
ban bemutatott TOP 6.8.2.-15-NA1 projekt eredményei ezzel párhuzamban állnak. A 
projekt	a	civil	és	a	kormányzati	szervek	foglalkoztatási	együttműködésének	pozitív	
példája.	Résztvevői	igen	magas	arányban	tudták	sikeresen	abszolválni	a	programot,	
a	300	résztvevőből	csak	2	fő	nem	végezte	el	azt.	A	projektnek	pozitív	hatása	volt	
a	résztvevők	elhelyezkedési	esélyeire,	mind	rövid,	mind	hosszú	távon.	A	résztvevők	
közel	60	százaléka	képes	volt	hosszú	távon	megtalálnia	helyét	a	munkaerőpiacon.	

Ugyanakkor	elmondható,	hogy	a	magasabb	életkorú	résztvevők	kisebb	eséllyel	
voltak	képesek	elhelyezkedni.	Az	 idősebb	generációk	visszavezetése	a	munkaerő-
piacra	 kiemelt	 hangsúlyt	 kell,	 hogy	 kapjon	 a	 jövőbeli	 együttműködésekben.	 Az	
idősek	esetében	a	képzés	 szerepe	 igen	 fontos	 (Magnusson–Lalande	2005).	A	 jö-
vőben	megvalósuló	együttműködések	során	fontos	lehet	az	alapvető	informatikai	
képességek oktatása, mely segíthet a felzárkóztatásban.

Mind a képzések, mind az ezzel kapcsolatos munkakeresés terén a nonprofit 
szervezet	bevonása	 jelentősen	hozzájárult	 a	 felmerülő	problémák	megoldásához.	
A civil szervezetek sok esetben jobban ismerik a helyi viszonyokat, hatékonyabban 
tudták tartani a folyamatos kapcsolatot a kliensekkel. Ezen felül a mentori szolgál-
tatásban való részvételük is kiemelt fontosságú, kapcsolatrendszerüket mozgósítva 
több segítséget tudtak kínálni az elhelyezkedésben is. Nem is beszélve szakmai ta-
pasztalatukról és társadalmi beágyazottságukról, ami a projekt egyes célcsoportjai 
körében elengedhetetlen a bizalom kialakításához, ami nélkül a hatékony integrá-
ció nem megvalósítható (Falzon–Davidson–Bruns 2010).

Bemeneti változók
Elhelyezkedett 28 nap után Elhelyezkedett 180 nap után

EHc KI95%d EHc KI95%d

Életkora 0,97* 0,95–0,99 0,96** 0,94–0,98

Nem

Nőb 1 1

Férfi 1,17 0,72–1,90 1,45 0,85–2,49

Szolgáltatás ideje (nap)a 1,01*** 1,01–1,01 1,01** 1,01–1,01
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A civilek által nyújtott szolgáltatások igen hatékonynak bizonyultak. Azok, akik 
ezt hosszabb ideig vették igénybe, nagyobb eséllyel tudtak elhelyezkedni, mind 
rövid,	mind	hosszú	távon.	Ez	bizonyult	a	 legfontosabb	tényezőnek	az	egyéni	sike-
resség tekintetében. Az eredmények tehát igazolták a civil és kormányzati szervek 
együttműködésének	 (PPP)	 szükségességét.	 A	 PPP	 együttműködések	 sikerességét	
számos	 előzetes	 tanulmány,	 szakirodalmi	 forrás	 is	 igazolta	 (Hodge–Greve	 2007;	
Kozma	2016).	A	szerzők	ez	alapján	 javasolják	a	további	foglalkoztatást	segítő	PPP	
együttműködések	támogatását.

Összességében	elmondható,	hogy	az	eredmények	megerősítik	azt	a	megállapí-
tást,	hogy	a	hátrányos	helyzetűek	munkaerő-piaci	integrációja	során	elengedhetet-
len	a	civil	szervezetek	bevonása.	Az	általuk	felvonultatott	szakmai	tőke,	társadalmi	
beágyazottság,	kapcsolatrendszer,	stb.	olyan	erőforrások,	melyek	az	állami	szervek	
forrásaival	együtt	hatékony	integrációt	tesznek	lehetővé.
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A	 felsőoktatási	 intézmények	 versenyhelyzete	 az	 elmúlt	 években	 fokozatosan	
erősödött.	Az	egyes	akkreditációs	követelményrendszerekkel	kapcsolatos	szakmai	
anyagok	alapján	elmondható,	hogy	a	képzőintézmények	törekednek	szolgáltatása-
ik	minőségi	mutatóinak	erősítésére	annak	érdekében,	hogy	minél	több	fogyasztót,	
vagyis	 leendő	hallgatót	nyerjenek	meg.	A	versenyszerű	működés	elengedhetetlen	
feltétele	a	hatékony	stratégiaimenedzsment-elvű	rendszerfejlesztés,	a	változásme-
nedzsment	eszközök	használata.	A	2020-as	évek	elejétől	meghatározó	szerkezeti	
és	minőségi	változások	következtek	be	mind	az	egyes	intézményeken	belül,	mind	a	
mindennapi	működésüket	meghatározó	környezetben.	A	fokozottan	versenyző	fel-
sőoktatási	környezetben	cél	a	számos	változáshoz	való	magas	szintű	alkalmazko-
dás képessége, amely a szervezetre és annak minden tagjára hatást gyakorol. Ezen 
események	gyakran	hátrányosan	érintik	a	szervezet	működésének	mechanizmusa-
it,	ezért	rendszerszintű	problémakezelés	válik	szükségessé.	A	tanulmány	célja,	hogy	
áttekintést adjon a változásmenedzsment és szervezetfejlesztés kapcsolatrendsze-
réről,	 az	 állandóság	 és	 a	 változás	 összhangjának	 értelmezési	 lehetőségéről,	mely	
segíti	a	felsőoktatásban	zajló	modellváltás	alapjainak	megismerését	és	megértését.	
A környezet folyamatos változásának hatására a szervezet instabilizációja figyel-
hető	 meg,	 ebben	 a	 változó	 környezetben	 azonban	 a	 felsőoktatási	 intézmények	
szerepe,	 tevékenysége,	 a	 hallgatókra	 gyakorolt	 hatása,	 értékteremtő	 képessége	
alapvetően	állandó	marad.	

Az állAndóság és A változás összhAngjánAk értelmezése 
Az online térben Az átAlAkuló egyetemek nézőpontjából 

Varga Anita

Bevezetés
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Bizakodás és aggodalom, avagy a modellváltás társadalmi megítélése

A	2020–2021-es	év	nemcsak	a	világjárványnak,	hanem	a	felsőoktatásban	zajló	
átalakulás	 folyamatának	 köszönhetően	 széles	 spektrumban	 mutatkozott	 meg	 a	
tárgyhoz	kapcsolódó	társadalmi	csoportok	véleménye.	A	felsőoktatásban	zajló	vál-
tozás kapcsán a kormány saját bevallása szerint elkötelezett szerepet vállal abban, 
hogy	a	hazai	felsőoktatás	egész	rendszerét	és	annak	valamennyi	szereplőjét	érde-
keltté tegye hazai és nemzetközi szinten egyaránt az elismerést kiváltó eredmé-
nyek felmutatásában. A tanulmány jelen fejezetének célja, hogy a teljesség igénye 
nélkül képet adjon a kormány, valamint a civil társadalom kapcsolódó álláspontját 
illetően.	Az	1. táblázat az	átalakulás	kapcsán	felmerülő	kérdésköröket	tekinti	át.

1. táblázat. Pro és kontra: átalakulás a felsőoktatásban

 Forrás: Saját szerkesztés.

Átalakulás a felsőoktatásban

Kormányzat álláspontja Civil társadalom álláspontja

Hazai és nemzetközi kutatások támasztják alá 
az alternatív fenntartói forma szükségességét. 

 A keretszerződések az államilag finanszírozott 
férőhelyek számának csökkenéséhez, illetve 

a költségtérítéses helyek számának és a 
költségtérítések összegének a növekedéséhez 

fognak vezetni.

A felsőoktatás átalakítása mint globális trend 
figyelhető meg (a külső érintettek bevonása, 
az irányítási formák átalakulása és a teljesít-

ményelv prioritásként kezelése).

A gazdaságilag „gyengébb” területek – példá-
ul a bölcsészet vagy a művészetek – esetle-

ges háttérbe szorulásától lehet tartani.

Az egyetemek a helyi társadalmi élet és a 
gazdaságfejlesztés motorjaivá váljanak.

Az egyetemi vagyon tulajdonlásának bizony-
talansága.

Hosszú távú keretszerződések a stabil és 
tervezhető jövő érdekében.

 A nem szakmai-tudományos szempontok 
alapján kinevezett kuratóriumok hatáskörének 

meghatározása.

Előre rögzített teljesítménymutatók alapján, 
középtávú finanszírozás keretében gazdál-

kodnának, így rugalmasabb együttműködés 
valósulhat meg a piaci szereplőkkel.

Egyelőre nincs adat erre vonatkozóan.

Teljesítményalapú differenciált járandóság, 
mint motiváló tényező alkalmazása. Egyelőre nincs adat erre vonatkozóan.  



Oktatás, digitalizáció és civil társadalOm

Civil Szemle 2021/3. 59

A táblázat elemeit vizsgálva láthatóvá válik, hogy a kinyilvánított szándék sze-
rint	 az	 átalakulás	 eredményeképpen	 rugalmasabb,	 kiszámíthatóbb	működési	 kör-
nyezetté	 alakul	 a	 felsőoktatás	 szegmense.	Képes	arra,	 hogy	hatékonyan	és	ered-
ményesen válaszoljon a gazdaság és társadalom által kinyilvánított folyamatosan 
változó	 igényekre.	Az	átalakuló	 intézmények	kitűzött	 stratégiai	célja,	hogy	a	helyi	
társadalmi	 élet	 és	 a	gazdaságfejlesztés	motorjaként	 széles	 körű	 szolgáltatási	 hát-
teret biztosítva az adott régió és a hazai gazdaság versenyképességét is fokozzák. 
A modell (2. ábra)	alapján	látható,	hogy	a	kormányzat	mellett	stratégiai	szereplő-
ként épül be a rendszerbe a piaci, üzleti szféra.

A társadalmi vállalkozások definíciójának számos értelmezési keretét ismerjük, 
mely a fogalom elterjedésének növekedésével maga után vonta a kapcsolódó kuta-
tások számának gyarapodását, azonban a szakirodalomban nincs széles körben el-
fogadott	meghatározása,	hiszen	sokféle	irányzat,	nézőpont	határozható	meg.	Jelen	
tanulmány néhányat mutat be azok közül, melyek számos hasonló elemet ismer-
tetnek,	és	hasonlóan	értelmezik	a	vállalkozások	és	a	felsőoktatás	 lehetséges	kap-
csolatának	vizsgálatát.		„Tudatosan	tervezett	és	működtetett	vállalkozói	tevékeny-
ség, ami társadalmi problémák innovatív megoldására jött létre” (Tóth L.–Varga É.
–Varga	P.	2011).	Nyugat-Európában	az	1990-es	évek	után	erősödött	meg	a	tudomá-
nyos	érdeklődés,	és	nemzetközi	kutatói	hálózatok	jöttek	létre	(Kiss	2015).

A	 társadalmi	vállalkozás	 fogalmának	hazai	értelmezéséhez	 jelentősen	hozzájá-
rult az Európai Unió operatív társadalmi vállalkozás definíciója, amely az SBI (Social 
Business Initiative) 2011-es meghatározásán alapul. Az SBI szerint a társadalmi vál-
lalkozás olyan szervezet (Kiss–Mihály 2019: 26):
–	melynek	elsődleges	célja	a	társadalmi	hatás	elérése,	gyakran	a	társadalmi	 inno-

váció magas szintje mellett;
–	melynek	nyereségét	elsősorban	a	 társadalmi	célok	elérése	érdekében	 forgatják	

vissza;
–	mely	 felelősségteljes,	átlátható	és	 innovatív	módon	 irányított,	különösen	az	üz-

leti tevékenység által érintett munkavállalók, ügyfelek és érdekelt felek bevonása 
révén.

A	felsőoktatási	 intézményekkel	szemben	egyre	markánsabb	elvárásként	jelent-
kezik	 a	 harmadik	misszió,	 a	 társadalmi	 felelősségvállalás	 erősítése,	 azonban	 vizs-
gálandó kérdés az egyetemek társadalmi vállalkozásként való értelmezése is. A 21. 
századi	folyamatosan	változó	működési	környezetben	a	felsőoktatási	intézmények-
nek újra kell fogalmazni és pozícionálni önmagukat és tevékenységüket, hiszen 
egyszerre kell oktatási és kutatási tevékenységükben összekapcsolni a globális ver-
seny	és	a	regionális	ügyekért	érzett	felelősség	kapcsán	felmerülő	tényezőket	(Sitku	
2019). A harmadik misszió szerepe a tudásalapú társadalomban minden olyan 
tevékenységre vonatkozik, amelyet az egyetem folytat annak érdekében, hogy a 
tudást	 a	 társadalom	számára	elérhetővé	és	 a	gazdaság	 számára	hasznossá	 tegye	
(Deés 2011). 
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A harmadik missziós tevékenységek köre komplex rendszerben határozható 
meg,	 mely	 hátterét	 a	 felsőoktatási	 intézmények	 tudásbázisa	 és	 infrastrukturális	
lehetőségei,	pályázati	és	saját	forrásai,	valamint	helyi,	regionális	és	különféle	 ipari-
gazdasági-társadalmi kapcsolatai határozzák meg, mint például:
– a tudás és technológiai transzfer;
–	a	tudománynépszerűsítés,	ismeretterjesztő	programsorozatok;
– a kreatív városi stratégia kialakítása (pl. Modern Városok Program);
– új szervezeti formaként start up vállalkozások támogatása, inkubátorházak meg-

jelenése;
– az egyetemi és a városi infrastruktúra közös használata.

Társadalmi felelősségvállalás és a felsőoktatás elméleti háttere a változó 
egyetemi szerepek tükrében

A	társadalmi	 felelősségvállalás	 fogalma	a	szakirodalomban	nagyrészt	a	vállala-
tokhoz	kötődik.	Az	elmúlt	években	megjelentek	tanulmányok,	melyek	más	szerep-
lők	társadalmi	felelősségét	is	vizsgálják	(Lentner	et	al.	2015;	Reisinger–Dános	2015;	
Nárai–Reisinger 2016, 2019; Reisinger 2019). Az utóbbi két-három évtizedben több 
olyan elemzés látott napvilágot a nemzetközi, majd a hazai szakirodalomban, me-
lyek	a	felsőoktatási	 intézmények	felelősségvállalását	vizsgálják.	A	klasszikus	egye-
temi szerepek, mint az oktatás és kutatás egyre többször kiegészülnek egy olyan 
harmadik szerepként emlegetett funkcióval, mely az intézmények társadalom felé 
irányuló aktivitását hivatott leképezni. A fentiek alapján megállapítható, hogy fo-
lyamatosan	változó	szerepek,	feladatok	és	funkciók	határozták	meg	a	felsőoktatási	
intézményeket,	 ezáltal	 reagálva	 a	 folyamatosan	 változó	 külső	 környezeti	 ténye-
zőkre,	mint	 a	modellválltás	 vagy	 a	 COVID–19	 világjárvány.	 A	 tudás	 átadása,	mint	
prioritásként	kezelendő	funkció	és	a	kutatás	is	folyamatosan	jelen	van	a	társadalmi	
és	környezeti	fejlődéshez	való	hozzájárulás	jegyében.

A változásmenedzsment és szervezetfejlesztési modellek kapcsolata

A	 21.	 századi	 szervezetek	 működésének	 jellemzője,	 hogy	 a	 sikeres	 működés	
alapja a gyors és hatékony adaptálódás képessége a heterogén körülményekhez. 
A	 felsőoktatási	 intézmények	 tekintetében	 a	 2020-as	 év	 olyan	 átalakulásokat	 ge-
nerált,	 melyek	 minden	 eddiginél	 összetettebb	 kihívást	 jelentenek	 a	 képzőintéz-
mények	 számára,	 miután	 az	 egyetlen	 állandósult	 tényezővé	 a	 változás	 vált.	 Az	
átalakulás és a hozzá való alkalmazkodás egyre hangsúlyosabb, a változáshoz való 
alkalmazkodás a túlélés feltétele a szervezetek életében. A változásmenedzsment 
kapcsán fontos megérteni, hogy ebben a dinamikus környezetben a szervezet si-
kerének	záloga	a	 folyamatos	megújulás,	miközben	ezzel	egyidejűleg	a	 stabilitásra	
való törekvés is kulcskérdésként jelenik meg. 
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A	vezetőnek	figyelembe	kell	vennie	a	környezet	gyors	és	számos	kihívást	jelentő	
változását, melyben a szervezeti tanulás folyamata sikerének záloga a megszerzett 
tudás hatékony szervezeti képességgé alakítása (Makó–Illésy 2017). Az áttekintés 
célja, hogy rövid összegzést nyújtson a változás összefüggéseinek, modelljeinek 
néhány kiemelt elméletét felhasználva a kutatási téma áttekintéséhez. A változás-
menedzsment	 sok	esetben	összeolvad,	 együttműködik	 társterületekkel,	 stratégiai	
vagy szervezetfejlesztési modellekkel. 

A szakirodalom megállapításai szerint a szervezeti struktúra változásai olyan 
mértékben	 tekinthetőek	 sikeresnek,	 amennyire	 az	 alábbi	 kritériumok	 teljesülnek	
(Nadler–Tushman 1988):
– A szervezet eljutott korábbi állapotából a kívánt új állapotba, azaz sikerült vég-

hezvinni az eltervezett változtatást;
–	A	szervezet	működése	az	új	állapotban	megfelel	a	várakozásoknak,	azaz	a	terve-

zett	módon	működik;
– Az átmenet a szervezet egészében okozott túlzott ráfordítások nélkül ment végbe;
–	Az	átmenet	a	szervezet	egyes	tagjainak	túlzott	mértékű	ráfordításai	nélkül	ment	

végbe.

A	fenti	változásokat	külső	és	belső	okok	is	kiválthatják,	melyek	reagálásra	kész-
tetik	a	szervezetet.	Molnár	(2015)	munkájában	a	változást	úgy	minősíti,	mint	tőlünk	
függetlenül	végbemenő	folyamat,	amire	nem	vagyunk	képesek	hatást	gyakorolni,	
ezzel szemben a változtatás során egy irányított, általunk befolyásolható tevékeny-
ségről	beszélünk.	A	felsőoktatásban	zajló	modellváltás	kapcsán	a	civil	társadalom-
ban számos kérdés és zavar fogalmazódik meg azzal kapcsolatban, hogy mit jelent 
az átállás, valóban problémát jelent-e az alapítványi forma, vagy a kivitelezéssel 
szembeni	ellenállás	hangja	hallatszik	ki	 a	 félelmekből.	Bármely	 szervezeti	 változás	
esetében a kiindulás minden esetben a probléma felismerése, majd az elérni kívánt 
célállapot meghatározása (Belényesi 2014). 

A	 hivatkozás	 alapját	 képező	 alkalmazott	modellek	 többféle	 lépést	 határoznak	
meg a sikeres változásmenedzsment tevékenység kifejezésére. Az 1. ábra a prob-
léma	felismerésétől	az	eredményesség	értékeléséig	vezető	út	kritériumait	 lépcső-
zetes modellben szemlélteti.
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1. ábra. A probléma felismerésének, a beavatkozás és eredményesség 
értékelésének lépcsőzetes modellje

Forrás:  Belényesi (2014) alapján saját szerkesztés. 

A változásmenedzsment elméleti háttere

A	 2020-as	 év	 eseményei	 a	 felsőoktatási	 intézményeket	 is	 tudatos	 változásra	
késztette. A változás olyan folyamat, mely a hétköznapi élet azon része, ami tu-
datos elemeket nélkülöz (Farkas 2005). A változások kezelésére alkalmazott fo-
lyamatok, technikák és eszközök együttesét a változásmenedzsment vizsgálja a 
legnagyobb hatékonyság elérése érdekében. Farkas (2004) szerint a változásme-
nedzsment	célja,	a	szervezet	felkészítése	és	alkalmassá	tétele	arra,	hogy	a	lehető-
ségeket kihasználja, vagy a veszélyeket elhárítsa. Annak ellenére, hogy számos kri-
tika fogalmazódik meg az átalakuló egyetemek kapcsán, a modellváltás új utakat, 
fejlesztési	irányokat	nyit	a	felsőoktatás	számára,	hiszen	a	2000-es	éveket	követően	
a	 felsőoktatás	 tömegessé	 válásának	hatására	 számos	képzőhely	új	 szakokat	 indí-
tott, ugyanakkor a hallgatói létszámban mutatkozó pozitív tendencia néhány év 
után	csökkeni	kezdett,	ami	nehéz	helyzetet	okozott	a	szervezetek	működésében.

A változás a környezeti feltételekhez való folyamatos alkalmazkodást jelenti. 
Ezzel szemben a változtatást környezeti feltételek módosulása kényszeríti ki a szer-
vezetből	 az	 új	 körülményekhez	 való	 alkalmazkodás	 érdekében.	A	 változásvezetés	
pedig	a	vezetők	tudatos	tevékenysége,	melynek	során	a	jelenlegiből	egy	kívánt	ál-
lapotot	hoznak	létre	(Csath	2005).	Az	alapítványi	formában	működő	egyetemeken	
a	 hallgatók	 szolgáltatást	 vesznek	 igénybe	 a	munkaerőpiacon	 való	 jövőbeli	 érvé-
nyesülés érdekében, így az intézmények az oktatott tananyagot, módszertanokat a 
piac igényeihez és a környezethez alakítva határozzák meg, melynek része például 
online tananyagok fejlesztése és új eljárásrendek kidolgozása.
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Az átalakuló egyetemek minőségközpontú rendszerszemlélete, jógyakorlatok 
a modellváltó Dunaújvárosi Egyetem példáján

A	felsőoktatási	intézményeknek	mind	hazai,	mind	nemzetközi	téren	sok	külön-
böző	 érintetti	 csoport	 igényeinek	 kell	 megfelelniük.	 Ezek	 a	 különböző	 elvárások	
más-más	 társadalmi	 szerephez	 és	 felelősséghez	 kapcsolódnak.	 Jelen	 tanulmány	
három ilyen kihívást emel ki, és mutatja be a hozzájuk kapcsolódó domináns vá-
laszokat. Egyrészt röviden bemutatja a vállalkozó egyetem koncepcióját, mint a 
gazdasági érték képzésének motorját. Másrészt a foglalkoztathatóság–egyéni ér-
tékteremtés kérdéskörével kapcsolatban tárgyaljuk a képzéshez és fejlesztéshez 
kötődő	kihívásokat	és	az	ezekre	adott	válaszokat.	Az	 intézmények	újfajta	módon	
próbálnak	kapcsolódni	az	őket	körülvevő	társadalmi	kontextushoz.	Úgy	tűnik,	hogy	
az egyetemek egyre inkább érzik a bizonyítás terhét azzal kapcsolatban, hogyan és 
milyen mértékben járulnak hozzá a társadalomhoz.

A változás okozta bizonytalansággal szembeni fellépés, annak tudatos kezelése 
és	 az	 alkalmazkodási	 képesség	 hozzásegíti	 a	 szervezetet	 a	 tervszerű	megvalósí-
táshoz és gazdálkodáshoz. Az utóbbi években dinamikusan növekszik a folyamat-
menedzsment-központú	megközelítés	 alkalmazása	 a	működés	 hatékonyságának	
fejlesztésében	(Juhani	2008).	A	modern	minőségirányítási	rendszerek	alkalmazása	
és fejlesztése iránti igény a 21. században stratégiai kérdéssé vált az oktatási in-
tézmények	működésében	 (Hrubos	2014).	A	minőség	 fogalma	a	minőségirányítási	
rendszerek	fejlődésével	folyamatosan	átalakult,	melyek	lehetővé	teszik,	hogy	a	fel-
sőoktatási	intézmények	szabályozott	keretek	között	végezzék	tevékenységüket.	

A	 felsőoktatás	 minőségének	 vizsgálata	 több	 szempontból	 összetett	 kérdés:	
egyrészt hangsúlyosak a szubjektív elemek, másrészt pedig az oktatási folyamat 
összetettsége komplex módon befolyásolja a hatékonyságot, használatra való al-
kalmasságot (Polónyi 2008).

A	szabályozott,	átlátható	keretek	között	működő	minőségirányítási	 rendszerek	
hozzájárulnak	 az	 intézményrendszer	 irányításának	 eredményszemléletű	 megva-
lósításához. A 2. ábra jó gyakorlatként bemutatja az Alkalmazott Tudományok 
Egyetemére	 vonatkozó	 minőségközpontú	 megközelítés	 alrendszereit	 a	 változás-
menedzsment	minőségirányítási	 vetületének	 tükrében	 négy,	 egymással	 szorosan	
összefüggő	 nézőpont	 alapján.	 	 A	 változás	 tetraéder	modelljének	 élei	mentén	 az	
oldalak	elemei	 között	 fellelhető	kölcsönhatások,	 sajátosságok	kapcsolatrendszere	
interpretálható.	 A	 tetraéder	 alapját	 a	 minőségjellemzők	 állandósága	 adja.	 Értel-
mezhetővé	válik	a	társadalmi-gazdasági	környezet,	a	környezethez	való	viszony,	az	
intézmény	belső	működési	jellemzők	struktúrájának	elemei.	
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2. ábra. A változás tetraéder modelljének minőségközpontú vizsgálata 
és a fejlesztéshez kapcsolódó kompetenciák alrendszerei

 

           Forrás: Saját szerkesztés.  

Az	oktatók	 és	 tudományos	dolgozók	megfelelő	 támogatását	 célzó	 intézkedé-
sek a tanulási módszerek, valamint a kulcskompetenciák értékelése és validációja. 
A tanulási eredmények és képesítések elismerése tekintetében az Alkalmazott 
Tudományok Egyeteme kiemelten kezeli az olyan szegmenseket, mint például a 
minőségi	 fejlődéshez	 kapcsolódó	 fejlesztés	 előtérbe	 helyezése,	 az	 egyéni	 kutató-
munkák szerepének növelése, vagy a kreativitás, továbbá a csapatmunka szemléle-
tének	erősítése.	A	minőségjellemzők	állandóságának	 (ABC)	dimenziójában	fontos	
vizsgálni a kulcskompetenciák fejlesztését, amely a hallgatók számára a munka 
világába	való	zökkenőmentes	átmenet	elősegítését	célozza.	A	DUE	képzési	prog-
ramjai ösztönzik a hallgatókat és a munkavállalókat, támogatják az eredményköz-
pontú	működést	és	a	 tudásátadás	alternatív	 lehetőségeit.	A	 társadalmi-gazdasági	
jellemzők	dimenziójában	(ABD)	az	oktatási	és	képzési	infrastruktúra	fejlesztésének	
támogatása	az	alábbi	elemekben	valósul	meg:	eltérő	igények	figyelembevétele,	az	
infrastruktúrafejlesztés változó szerepei, versenyképesség, partnerség, az online 
oktatás szerepének támogatása stb. A környezeti, gazdasági és társadalmi kihívá-
sokra	történő	visszacsatolás,	a	fenntarthatóság	témakörének	beépítése	a	tananya-
gokba, mintaprojektek indítása a környezethez való viszony (BCD) dimenziójába 
épül be. Helyet kap a digitális készségek elsajátításának, a digitális oktatás-tanítás 
folyamatának támogatása. 
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A	 Dunaújvárosi	 Egyetem	 képzési	 portfóliójában	 meglévő	 képzések	 piaci	 igé-
nyeknek	való	megfeleltetése	mellett	a	következő	időszakban	kiemelt	szerepet	szán	
az	online	oktatásnak	–	az	e-DUE-koncepció	ezt	kívánja	megerősíteni.	A	meglévő	
online	 „infrastruktúrának”	 köszönhetően	 a	 2019–20-as	 tanév	második	 félévében	
a	távolléti	oktatásra	történő	átállás	gyorsan	és	hatékonyan	valósult	meg	a	szerve-
zetben.	 Ugyanakkor	 online	 képzéseivel	 a	 felsőoktatási	 intézmények	 között	 élen-
járva,	 a	 nemzetközi	 palettán	 is	működőképes,	 piacképes	 képzési	 kínálattal	 vallja	
mindazokat	a	hagyományaiba	illeszkedő	értékeket,	mint	a	hallgatóközpontúság	és	
a	családbarát	szellemiség.	A	korábbi	 időszakban	folyamatosan	bővítette	az	elekt-
ronikus,	 online	 tananyagokat	 annak	 érdekében,	 hogy	minden	 hallgató	megfelelő	
mélységben elsajátíthassa a tananyagot. Az egyetem számos egyedi, saját mód-
szert alkalmaz annak érdekében, hogy hallgatóit támogassa, az oktatás színvonalát 
emelje	és	a	hallgatók	elismert	tudást	szerezzenek.	E	módszerek	a	következők:

a) Portfólió,
b)	Elővédés/Próbavédés,
c) Szakirodalmi szintvizsga,
d) Szakdolgozati proofreading,
e)	Tételfelkészítő	konzultáció,
f) Felzárkóztató kurzusok,
g)	Online	matematika	felkészítő,
h) Tutor-rendszer.

A változásmenedzsment minőségirányítási vetülete az átalakuló egyetemek rendszerében

A	munkaerő-piaci	igények	változása	a	versenyhelyzet	fokozódását	eredményez-
te.	A	21.	században	működő	felsőoktatási	intézmények	működési	hatékonyságát	a	
vevők	kinyilvánított	és	rejtett	igényeihez	való	igazodás	határozza	meg.	Az	eredmé-
nyesség	mércéjévé	vált	a	vevőközpontúság	és	a	folyamatszemlélet	keretrendszeré-
ben való gondolkodás. Ez az irányítási szemlélet a modellváltók között felsorakozó 
Dunaújvárosi Egyetem tevékenységeinek irányításában kiemelt szerepet kap. 

A szervezet meghatározta azokat az érdekelt feleket, amelyek kiemelten fon-
tosak	 a	minőségirányítási	 rendszer	 (MIR)	 szempontjából,	 valamint	 felmérte	 ezen	
érdekelt	felek	követelményeit,	elvárásait.	Az	egyetem	vezetősége	biztosítja	a	poli-
tika, a célok és programok meghatározását, valamint ezek összhangját a szervezet 
stratégiai	irányvonalával.	A	működő	irányítási	rendszer	biztosítja	a	minőségirányítá-
si rendszer követelményeinek beépülését a szervezet üzleti folyamataiba. 

Az	Alkalmazott	Tudományok	Egyeteme	a	minőségirányítási	 rendszer	tervezése	
során	 átgondolta	 az	 azonosított	 belső	 és	 külső	 tényezőket	 és	 vevői	 követelmé-
nyeit, valamint átvizsgálta azokat a szervezeti tevékenységeket és folyamatokat, 
amelyek	hatással	vannak	a	működő	minőségirányítási	rendszerre.	
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A 3. ábra a	folyamatszemlélet	elveinek	megfelelően	működő	szervezetet	mu-
tatja	be	a	változásmenedzsment	minőségirányítási	vetületeinek	tükrében.	

Az	 intézmény	vezetői	a	kulcsterületek	működtetésének	vizsgálata,	ellenőrzése	
után a feladatkörökhöz és szintekhez célokat és programokat határoztak meg. 

A	célok	és	programok	összhangban	vannak	a	minőségpolitikával,	 alkalmazha-
tóak,	mérhetők,	figyelembe	veszik	a	változó	követelményeket.	Az	Alkalmazott	Tu-
dományok	Egyeteme	folyamatosan	fejleszti	a	minőségirányítási	rendszer	alkalmas-
ságát,	megfelelőségét.	

Amennyiben	 a	 szervezet	 valamely	 alrendszere	 hibát	 jelez,	 nemmegfelelőséget	
azonosít,	a	felsőoktatási	intézmény	irányítási	rendszere	reagál.	A	nemmegfelelőségek	
kapcsán azonnali intézkedéseket tesz annak áttekintésére, az ok-okozati összefüg-
gések	meghatározására,	a	javítás	ellenőrzésére.	Hangsúlyt	helyez	arra,	hogy	átvizs-
gálja	minden	 végrehajtott	 helyesbítő	 tevékenység	 eredményességét,	 és	 elvégzi	 a	
változtatásokat	 a	minőségirányítási	 rendszer	 kapcsolódó	 elemeiben,	 amennyiben	
szükséges.

3. ábra. A változásmenedzsment minőségirányítási vetülete 
az Alkalmazott Tudományok Egyetemén

 
            Forrás: Saját szerkesztés. 
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Átalakuló környezet, modellváltás az online térben

A	21.	század	tanulási	környezete	alapvetően	digitális/virtuális	tanulási	környezet,	
amely	állandóan	 igényli	és	 lehetővé	 teszi	az	 IKT-eszközök	 tudatos	használatát,	az	
ismeretszerzés	 (tanulás)	 új	 útjának	 a	 kialakulását.	 Alapvető,	 hogy	 a	 hallgatóknak	
a tanulmányaik során állandóan szükségük és igényük legyen a virtuális térben 
információk	keresésére,	szűrésére,	értékelésére,	alkalmazására,	átalakítására,	új	tar-
talmak létrehozására és megosztására. Stratégiai cél olyan egységes online tanulási 
környezet	kialakítása,	amely	egyénre	szabott	tanulási	lehetőségeket	kínál	a	hallga-
tók számára, amelyet elmélyült tanulás, intenzív személyes és online konzultáció, 
valamint kollaboráció jellemez. A COVID–19 járványhelyzet miatt megváltozott kö-
rülményekhez	sikeresen	alkalmazkodott	az	egyetem.	2020.	első	 felében	megszer-
zett digitális platformokkal kapcsolatos tapasztalatok kamatoztatása valósulhatott 
meg	a	2020–2021-es	tanév	1.	félévéhez	kötődő,	tudománynépszerűsítő	programok	
kapcsán is. Online sikeresen megtartásra kerültek a Nyílt napok és a Tudományos 
Hét.	 A	 Dunaújvárosi	 Egyetem	 képzési	 portfóliójában	 meglévő	 képzések	 és	 azok	
korszerűsítése,	piaci	igényeknek	való	megfeleltetése	az	e-DUE-koncepció	megvaló-
sításával	történik	meg.	A	rendelkezésre	álló	online	„infrastruktúrának”	köszönhető-
en a 2019–20-as tanév második félévében a COVID–19 következtében bevezetésre 
kerülő	 távolléti	 oktatásra	 történő	 átállás	 gyorsan	 és	 hatékonyan	 megtörtént.	 A	
digitális	oktatás	keretrendszere	hatékonyan	működött	a	szervezet	minden	oktatási	
szervezeti egységének vonatkozásában. Az online kurzusok kialakításában alap-
vető	célként	szerepelt	a	külföldi	hallgatók	 távoli	képzésének	megvalósíthatósága.	
Az	 e-DUE-koncepció	 hatékony	megvalósítása	 lehetővé	 teszi	 a	 szervezet	 számára	
a	munkavégzés	 alrészeinek	 digitális	 formában	 történő	megvalósítását.	 A	 digitális	
oktatás-tanítás folyamata nem korlátozódott az alaptevékenységre. 

A bekerülést és bennmaradást támogató projektek megvalósítása az online 
térben	 biztosítja	 az	 együttműködést	 a	 társszervezetekkel,	 a	 középiskolákkal.	 Ha-
tékonyan	működik	az	online	források	megosztása	a	meglévő	oktatási	platformok	
összekapcsolása	a	mentorokkal,	egyéb	közreműködőkkel.	A	célkitűzés	megvalósí-
tásának	 fontos	pontja	a	képzők	képzése	program	online	 térben	 történő	 létreho-
zása,	melynek	során	az	előadások	megvalósítása	szintén	sikeresen	került	át	az	on-
line	 térbe.	A	mindenkor	változó	külső	körülmények,	 valamint	a	hallgatóközpontú	
szemlélet	 eredményeként	 a	 segítők	megteremtették	 a	 kapcsolatteremtés	 online	
formáit,	online	fogadó	órákat	tartottak,	a	felmerülő	igényeknek	megfelelően.	

Az	 átalakuló	 egyetemek	 versenyelőnynek	 tekintik	 az	 online	 képzési	 formát,	
mely a rugalmas, egyénileg ütemezett képzési programokat helyezi a tevékeny-
ség	 középpontjába.	 A	 tudománynépszerűsítő	 tevékenységek,	 kampányok	 minél	
szélesebb	 körű	 kiterjesztésének,	megvalósítása	 érdekében	–	 a	 COVID–19	 járvány	
kapcsán a digitális térben szerzett tapasztalatokra, a jó gyakorlatokra építve – az 
online	platformon	történő	megjelenések	bővítését	tervezi	az	egyetem.
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Minőség és szabványok a felsőoktatás rendszerében

A	 felsőoktatás	 tömegesedésével	 a	 felsőoktatási	 intézmények	 kiléptek	 korábbi	
akadémiai	szerepkörükből	és	a	gazdasági	élet	szerves	részévé	váltak	(Polónyi	2006),	
melynek	 hatására	 felértékelődött	 az	 oktatásban	 alkalmazható	minőségszemlélet.	
A	 minőség	 a	 felsőoktatási	 intézményrendszerben	 a	 meghatározott	 intézmény	
tulajdonságainak	 összessége,	 amelyek	 képessé	 teszik	 arra,	 hogy	 bizonyos	minő-
ségbiztosítási	 igényeket/elvárásokat	 kielégítsen.	 A	 minőség	 általában	 különböző	
használati	 jellemzőkön	keresztül	mérhető.	A	„jó	minőség”	elérésének	 feltétele	az	
alábbi	három	tényező:	1)	célszerű	minőségellenőrzési	módszereket	kell	alkalmazni,	
2)	megfelelő	minőségbiztosítási/irányítási	rendszert	kell	működtetni,	3)	ösztönzés-
sel	és	egyéb	megoldásokkal	kell	előmozdítani,	hogy	a	 jó	minőség	kollektív	üggyé	
váljon.	 A	 minőségbiztosítási	 rendszer	 olyan	 eljárások	 és	 szabályok	 gyűjteménye,	
amelyek	 leírják,	hogy	mit	kell	csinálni,	mikor,	hogyan,	és	ki	 felelős	az	elvégzéséért	
(Varga	2020).	A	 jó	minőség	biztosításában	 lényeges	 szerepet	 töltenek	be	a	hazai	
és a nemzetközi szabványok, melyek közül a leginkább adaptálható az MSZ EN ISO 
9000 szabványcsalád. Az MSZ EN ISO 9000 nem kizárólag termékszabvány család, 
hanem	 a	 minőségbiztosítási	 rendszer	 szabványa.	 A	 terméket	 vagy	 szolgáltatást	
előállító	folyamatra	vonatkozik,	tehát	nem	garantálja	a	termék	és/vagy	szolgáltatás	
minőségét,	azonban	bizonyítja,	hogy	a	kapcsolódó	folyamatok	rendszere	megfele-
lően	tervezett,	ellenőrzött	és	dokumentált	körülmények	között	történik.	

Az	Európai	Felsőoktatási	Térség	által	megfogalmazott	minőségbiztosítási	stan-
dardok és irányelvek egyik legfontosabb célja, hogy egységes értelmezési keretet 
adjanak a tanítás és tanulás keretrendszerének és kapcsolódó folyamatainak. Biz-
tosítsák	 annak	minőségét,	 emellett	 iránymutatást	 adjanak	 azon	 területek	műkö-
désének keretrendszerére, melyek kiemelten fontosak annak érdekében, hogy a 
felsőoktatás	oktatási-kutatási	fő	folyamatait	minőségi	szolgáltató	környezet	támo-
gassa.

A modellváltó egyetemek struktúrája és a nem várt változások

Évtizedek	óta	időről	időre	felmerült,	hogy	sem	az	államnak,	sem	az	egyetemek-
nek	nem	a	leghatékonyabb	az	a	működési	forma,	amely	alapján	a	felsőoktatási	in-
tézmények az államháztartás egyik rubrikájába tartoznak. Ebben a rendszerben az 
adott	évi	központi	költségvetéstől	és	a	felvett	diákok	számától	függ,	hogy	mennyi	
támogatást	kapnak	az	egyetemek.	Az	oktatók	díjazását	és	előmenetelét	a	közal-
kalmazotti	bértábla	határozza	meg.	Az	egyetemek,	részben	kényszerből,	eddig	egy	
olyan	rendszerben	működtek,	amit	nem	egyetemekre,	hanem	az	állam	bürokrati-
kus mechanizmusára találtak ki.
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4. ábra. A modellváltás fő területei

     Forrás: Saját szerkesztés. 

A 4. ábra azt szemlélteti, hogy az állami fenntartásban, legalábbis annak jelen-
legi modelljében, mely területek azok, amelyek nagyon rugalmatlanok, nehézke-
sek,	és	ahol	az	átalakítás	komoly	előnyökkel	járna.

A modell egyik legfontosabb eleme, amit a kormány is kiemel, hogy jobban 
össze lehet kötni az egyetemeket a magánszférával. Ezt személyi és intézményi 
szinten is lehet érteni, vagyis a kutatók és oktatók is jobban össze tudják hangolni 
az	 egyetemi	 tevékenységüket	 a	 magánszférában	 kamatoztatott	 szakmai	 előme-
netellel, és az egyetem vagy annak egyes intézetei, karai rugalmasabban tudnak 
együttműködni	a	versenyszférával.	Ha	kilépnek,	a	közalkalmazotti	bértábla	juttatá-
sai helyett a nemzetközileg elismert és/vagy projektet gondozó oktatókat, tanár-
segédeket,	 adjunktusokat	 előnyösebben	 díjazhatja,	 mint	 korábban.	 A	 modellvál-
tásnak	köszönhetően	a	célkitűzések	szerint	növelni	lehet	az	egyetemek	gazdasági/
pénzügyi autonómiáját. Aggasztó kérdés a társadalmi oldalról, hogy a tudomány-
egyetemek számos képzését nem lehet rugalmasan összekötni a magánszférával. 
Annak ellenére, hogy a közalkalmazotti beosztásnak vannak hátrányai, például a 
rugalmatlanság, az egyéni teljesítmények figyelmen kívül hagyása, a Munka Tör-
vénykönyve	(2012.	évi	I.	törvény	a	munka	törvénykönyvéről)	szerinti	foglalkoztatási	
jogviszonynál mégis biztonságosabb, nagyobb védelmet nyújt. A modellváltás tehát 
a	biztos	állandóságot	veszi	el	az	intézményektől.	Kritikaként	fogalmazódik	meg	az	
üzleti	szemlélet	bevonása,	vagyis	az	a	megközelítés,	miszerint	az	oktatásra	elsősor-
ban a piac kiszolgálójaként gondolunk, igazából árt az egyetemeknek, mert azok 
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e szerint a szempont szerint fogják értékelni a karok, szakok, tudományterületek 
szakmai	teljesítményének	mutatóit.	Számos	olyan	terület	van	a	bölcsészképzéstől	
a	művészeti	képzéseken	át	a	természettudományok	kevésbé	alkalmazott	aspektu-
sáig, amelyek ebben a szemléletben sérülhetnek, azonban értékesek, értékesebbek 
mint	 azok,	 amelyeket	 „piacképes”	 tudásnak	 tartanak	 a	döntéshozók.	Az	 egyete-
mek vezetése a kormánnyal folytatott tárgyalások után arra következtetett, hogy 
lesz beleszólása a kuratórium összeállításába, ami így az egyetemmel jó viszonyt 
ápoló	 értelmiségiekből,	 üzletemberekből	 állhat	 össze.	A	 jelenlegi	 tapasztalatokkal	
ellentétben	a	felsőoktatási	intézmények	arra	számítottak,	hogy	a	kuratóriumoknak	
alapvetően	 szimbolikus,	 reprezentatív	 szerepük	 lesz,	 és	 képviselik	 az	 egyetemek	
érdekeit a politikai és üzleti közösség irányába. A jogalkotó azonban ennél lé-
nyegesen fontosabb szerepet ad a kuratóriumoknak, változtatva ezzel a döntés 
mechanizmusán.

A változásokhoz való alkalmazkodás megvalósulásának hatékonysága: 
A forma hatása a tartalomra

A modellváltó egyetemek sorát a Budapesti Corvinus Egyetem nyitotta meg, 
ezt	 követően	 számos	 felsőoktatási	 intézmény	 csatlakozott,	megtéve	 a	 szükséges	
lépéseket	az	új	formában	történő	működéshez.	Az	átalakulás	során	nem	az	oktatás	
fő	folyamatának	szakmai	tartalma,	hanem	a	kapcsolódó	szervezési	folyamatok	ke-
rülnek	a	változás	középpontjába.	Az	alapítványi	környezetben	való	működés	sike-
rességének vizsgálata kapcsán megállapítható, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem 
számos	pozitív	eredményt	adott	közre.	A	modellváltásnak	köszönhetően	lehetővé	
válik	a	piaci	szemlélet	hangsúlyosabb	beépítése	az	egyetemi	működésbe.	

Az 5. ábra folyamatszemléletben ábrázolja a modellváltás sarokpontjait 2019–
2021 között.

A	hallgatók	70	 százaléka	kezdte	meg	 tanulmányait	új	 felsőoktatási	 fenntartási	
modellben	 2021	 szeptemberétől.	 A	már	 rugalmasabb	 keretek	 között	működő	 tíz	
egyetemhez 2021. augusztus 1-jével csatlakozott a Budapesti Gazdasági Egyetem, 
a	Debreceni	Egyetem,	a	Dunaújvárosi	Egyetem,	a	Magyar	Táncművészeti	Egyetem,	
a Nyíregyházi Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Sem-
melweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Testnevelési Egyetem. Az idei 
tanév	kezdetekor	21	 intézmény	működik	az	új	modellben,	 alapítványi	 fenntartás-
ban és mindösszesen öt állami fenntartású intézmény marad, melyek a Budapesti 
Műszaki	 és	 Gazdaságtudományi	 Egyetem,	 az	 Eötvös	 Loránd	 Tudományegyetem,	
a	 Liszt	 Ferenc	 Zeneművészeti	 Egyetem,	 a	Magyar	 Képzőművészeti	 Egyetem	 és	 a	
Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
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5. ábra. A modellváltás folyamata 2019-től

Forrás: Saját szerkesztés.

A tömeges fenntartóváltás miatt a Magyar Rektori Konferencia Magánintézmé-
nyi	Tagozata	létrehozta	az	ún.	Modellváltó	Szekciót,	melynek	célja	„az	egyetemek	
jó gyakorlatainak megismerése és a problémás kérdések megvitatása”. Az egye-
temek	stratégiai	célja	nemzetközi	versenyképességük	erősítése,	amelynek	éppúgy	
része	 a	 hallgatóközpontú,	 rugalmas	 és	 innovatív	 képzés,	 mint	 az	 értékteremtő	
tudományos	kutatás.	Hosszú	 távú	 célkitűzés,	 hogy	valamennyi	 intézmény	 jövőtu-
datos szervezetként felkészüljön a változásokra.

Összegzés 

A	változásokra	való	gyors	reagálás	kényszere	alapvetően	határozza	meg	a	szer-
vezetek	működését.	Ez	az	alapelv	sajátos	jelentéstartalommal	bővült	a	pandémiával	
összefüggő	társadalmi-gazdasági	térben.	A	felsőoktatás	ágazati	rendszerének,	kap-
csolódó	alrendszereinek	vizsgálata	 rámutatott,	hogy	egyre	nagyobb	 jelentőséggel	
bír	a	rendszer	alkalmazkodóképessége.	Felértékelődik	az	 intézmények	változáske-
zelő	képessége,	annak	hatékonysága	abban	a	vonatkozásban,	hogy	milyen	mérték-
ben,	milyen	gyorsan	és	milyen	minőségi	színvonalon	képesek	a	heterogén	külső	és	
belső	környezet	által	támasztott	körülményekre	reagálni.	Az	ipari	hátterű	képzések	
középpontjában	a	vevői	 igények	–	legyenek	azok	kinyilvánítottak	vagy	rejtettek	–	
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kielégítése áll. A modellváltás alapköveit sikerült lefektetni, azonban az egyetemek 
előtt	 hosszú	 út	 áll,	 hogy	 az	 átalakulás	 által	 kínált	 lehetőségek	 a	 gyakorlatban	 is	
igazolást	nyerjenek.	A	 jövő	kérdése,	 hogy	az	alapítványokba	kiszervezett	 egyete-
mek kuratóriumainak tagjai milyen hatást gyakorolnak az egyetem folyamataira. A 
minőségirányítási	 folyamatok	 hatékonyságának	 növelése	 érdekében	 a	 vezetők	 és	
alkalmazottak elkötelezettsége a folyamatos fejlesztés eszméje, a hallgatók és az 
ipari	partnerek	magas	színvonalú	és	teljes	körű	kiszolgálása	jegyében	valósul	meg.	
A hallgatóközpontú tanítás és értékelés kapcsán teljes mértékben figyelembe veszi 
az	 intézmény	 a	 hallgatók	 és	 szükségleteik	 különbözőségét,	melyekhez	megfelelő	
tanulási	 útvonalakat	 rendel.	 A	 külföldi	mintára	 épülő	 alapítványi	 szerkezet	 képes	
ötvözni	 a	 tudományos	munkát,	 a	 felsőoktatási	 autonómiát	 és	 az	 innovációt	 egy	
stabil finanszírozási hátteret adó keretrendszerrel, mely hozzájárul a stratégiai célok 
eléréséhez.	Valamennyi	 felsőoktatási	 intézmény	hosszú	 távú	 célja,	 hogy	 az	 egye-
tem	a	piaci	szereplők	igényeihez	gyorsabban	idomuló,	a	hallgatók	számára	pedig	a	
jelenleg	is	meglévő	magas	színvonalat	meghaladó	innovatív	és	korszerűbb	képzést	
nyújtó intézménnyé váljon, melyhez a modellváltás rugalmasabb és kiszámíthatóbb 
működési	környezete	járul	hozzá.
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Szlovákia	2004-től	az	Európai	Unió	 (EU)	 teljes	 jogú	 tagállama,	ezért	vonatkoz-
nak	 rá	 az	 EU	 által	 biztosított	 lehetőségek	 és	 kötelezettségek.	 Az	 Európai	 Unió	
a tagországok oktatáspolitikájára nézve a szubszidiaritás elvét követi, tehát nem 
egységes törvényekkel szabályozza az oktatást, hanem ajánlásokat tesz az okta-
táspolitika irányvonalaira nézve. Ennek értelmében minden ország maga határozza 
meg oktatáspolitikai döntéseit (Faragó 2013). Szlovákia esetében ez centralizált 
oktatáspolitikát jelent. 

Az Európai Unió oktatáspolitikai alapelvei egyre hangsúlyosabban emelik ki az 
egész életen át tartó tanulás (Life Long Learning – LLL) szerepét, mely Szlovákiában 
is kiemelt fontossággal bír. Az egész életen át tartó tanulás paradigmává válásának 
folyamatával párhuzamosan a kelet-európai változások kíséretében újjászületett a 
civil társadalom fogalmának vitája is (Arapovics 2009). Az egész életen át tartó ta-
nulás minden, életünk során folytatott olyan tanulási tevékenység, melyet a tudás, 
a készségek és kompetenciák fejlesztésének céljával folytatunk egyéni, állampol-
gári/civil, társadalmi és/vagy foglalkoztatási perspektívában (European Comission 
2001). Magában foglalja a tanulás minden szintjét, formális (formal learning), in-
formális (informal learning) és nonformális (non-formal learning) úton megszerzett 
tudáshalmazokat,	ismereteket	(Kasáčová	2004).

Faragó	(2013)	kiemeli,	hogy	ezek	közül	a	civil	szervezetek	működése	során	fő-
ként két tanulási szint jelenik meg: a nonformális és az informális tanulás. 

 a CiVil szerVezetek szerepe a regionális oktatásban 
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Szerinte	a	nonformális	típus	elsősorban	a	szervezetek	által	megtartott	képzése-
ken	jellemző,	ahol	legtöbbször	a	tréninget,	mint	módszert	alkalmazzák.	Az	utóbbi,	
vagyis az informális tanulás pedig a szervezet munkatársai és az önkéntesek kom-
petenciáinak	fejlődését	segíti	a	hétköznapi	munkafolyamatokon	keresztül.	

Egy magyarországi kvalitatív felmérésen alapuló delfi kutatás szignifikáns ered-
ményei	 egyértelműen	 bizonyították,	 hogy	 sok	 tekintetben	 a	 civil-nonprofit	 szer-
vezetek az informális tanulás helyszínei (Arapovics 2009). Az átlagértékek, a kor-
relációs	 és	 a	 klaszteranalízises	 vizsgálatok	 során	 egyértelművé	 vált,	 hogy	 a	 civil	
aktivitás	 és	 egy	 nonprofit	 szervezet	működtetése	 során,	 spontán	módon,	 kulcs-
kompetenciák sora sajátítható el. A vizsgálat alátámasztotta, hogy a civil szerveze-
tek	–	önmagában	a	létezésükkel	–	tanulószervezetek	is.	Több	szakértő	rámutatott	
a tanulásmódszertan és az élethosszig tartó tanulás iránti nyitottság megszerzé-
sére is (Arapovics 2009). Ezen kulcskompetenciák megszerzése támogatott cél az 
Európai	Unió	tagállamaiban.	Ezért	célszerű	lenne	segíteni	e	szervezetek	fennmara-
dását,	működését.

Több hónapos kutatómunkánk és saját tapasztalataink alapján arra a megállapí-
tásra jutottunk, hogy Szlovákiában a magyar ajkú pedagógusok körében az utóbbi 
pár évben a civil szervezetek egyre nagyobb arányban veszik ki részüket a nem 
formális	képzések	megvalósításából.	Kasáčová	 (2004)	 szerint	ezek	a	képzések	ál-
talában	a	fő	képzések	mellett	zajlanak,	elvégzésük	rendszerint	nem	egy	dokumen-
tum/bizonyítvány megszerzésével zárul. A nem formális képzések történhetnek 
munkahelyi intézményen belül is, vagy valamilyen szervezet, mozgalom szervezése 
által. Alkothatják azonban a formális képzések egyik ágát is, ami egy olyan rend-
szert teremt, amely az abszolvensek részére biztosítja az akkreditált tanúsítvány 
megszerzését	 a	 képzés	 elvégzéséről.	 Ezt	 az	 új	 jelenséget	 tapasztaltuk	 az	 utóbbi	
évtized során Szlovákiában. 

Tanulmányunk megírását a kisebbségi pedagógustársadalom kihívásai ihlették. 
Szerettünk volna rámutatni arra, hogy a szlovákiai magyar ajkú pedagógusok sa-
játos helyzete kapcsán a civil szervezeteknek milyen szerepe van az anyanyelvi 
művelődés	biztosításában,	a	továbbképzések	megvalósításában.

Fontosnak tartjuk röviden elemezni a civil szervezetek szerepét és jogállását 
Szlovákiában, illetve a továbbképzési rendszer jelenlegi helyzetét és törvényi hát-
terét. A továbbiakban tehát e tények ismertetésére helyezzük a hangsúlyt, hogy 
elméletileg megalapozzuk és átláthatóbbá tegyük azokat a vonatkozásokat, kiindu-
lópontokat, melyek hatással vannak a civil szervezetek tevékenységére a tovább-
képzések szervezése kapcsán.

A civil szervezetek szerepe az oktatásban, felnőttképzésben

„A civil szervezetek és mozgalmak alkotják magát a civil társadalmat, 
amely tehát mindazon szervezeti és tevékenységi struktúráknak az összes-
sége, melyeknek tagjai vitán és konszenzuson alapuló demokratikus eljárás 
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révén a közérdeket szolgálják, ugyanakkor a mediátor szerepét töltik be az 
állami/közhatalmi szervek és az állampolgárok között.” (Bíró 2002: 2)

Nárai (2004) hangsúlyozza a civil szervezeteknek a társadalom számára irá-
nyuló szocializációs hatását, amely kapcsán kialakulnak a helyes viselkedési szo-
kások,	 kialakul	 az	 öntudatos	 polgár.	 A	 különféle	 szerveződésekben	 való	 tagság	
olyan élményekhez és tapasztalatokhoz juttatja az egyént, amelyek meghatározó-
ak	 lehetnek	a	felnőtté	váláshoz,	kialakul	az	egyénekben	a	civil	 tudatosság,	a	saját	
és	 embertársaik	 iránti	 felelősség	 és	 a	 törekvés	 igénye.	 „A civil szerveződések 
egyik legfontosabb szerepe tehát pontosan abban a képességükben rejlik, 
hogy aktivizálni tudják az embereket, erősítik közösségi kötődéseiket, és 
a szervezeteken belül, illetve közöttük kialakuló informális hálózatok révén 
bekapcsolják őket a társadalom vérkeringésébe.” (Nárai 2004: 4)

A civil szervezetek tevékenységének behatárolása, szabályozása az Európai Unió-
ban	 a	 tagállamok	 „hatáskörébe”	 tartozik.	 Nincsenek	 közös	 irányelvek,	 szabályok,	
sőt	egységes	meghatározások	sem.	Így	a	különböző	tagállamok	teljes	mértékben	
saját	 jogrendszerük	alapján	kezelik	a	civil	szervezeteket.	Ennek	elsődleges	szerepe	
az,	hogy	nemzeti	 szabályozással	hatékonyabb	 rendszerek	épülhetnek	ki.	 Ebből	 vi-
szont	 az	 is	 következhet,	 hogy	 a	 különböző	országokban	meglévő	gyakorlat	 nem	
mindig	ültethető	át	a	másik	országra,	vagy	figyelni	kell	a	szabályozási	és	definíciós
különbségekre.	 A	 civil	 szervezetek	 rendkívül	 sokrétű	 (struktúra,	 motiváció)	 és	
szerteágazó (jogrendszer) mivolta miatt meghatározásuk igen nehéz. A probléma 
megoldására az EU az összefoglaló nem-kormányzati szervezet megjelölést (Non-
governmental	organization	–	NGO)	használja.	Általános	jellemzői	a	közhasznúság,	
függetlenség, önkéntesség, intézményesültség és a profitszétosztás tilalma (Faragó 
2013).

A nem-kormányzati szervezetek rendszerint egyének önkéntes csoportjai, me-
lyek általában nem állnak kapcsolatban a kormánnyal, és amelyek szolgáltatás-
nyújtás	vagy	a	közjó	 támogatásának	céljából	 jönnek	 létre.	Döntő	többségük	non-
profit szervezet. Tanulmányunkban a civil szervezet kifejezést preferáljuk. A civil 
szervezeteknek fontos szerepe van a részvételi (aktív) demokrácia kibontakozásá-
ban,	 hiszen	 egy	 demokratikus	 berendezkedésű	országban	 a	 társadalmi	 szereplők	
hatékony	 együttműködésének	 egyik	 alapját	 a	 civil/nonprofit	 szervezetek	 képezik	
(Reisinger 2010). 

A szakirodalom számos kísérletet tett eme szervezetek fogalmának meghatáro-
zására, ám ezek közül egyik sem fedi le a szervezetek teljes körét. Általánosságban 
azonban	megállapíthatjuk,	hogy	a	civil	szervezetek	többnyire	alulról	jövő	kezdemé-
nyezések hatására, adott cél érdekében jönnek létre, vagy az adott társadalmi réteg 
igényeit elégítik ki. Nem állami és nem üzleti kört takarnak, azonban a társadalmi 
működés	aktív	és	jelentős	szerepvállalóiként	jelennek	meg,	jelentős	társadalmi	erőt	
képviselnek. Gyakran találkozhatunk a harmadik szektor megnevezéssel is. 

Esetünkben	 olyan	 szervezetekre	 fókuszálunk,	 amelyek	 a	 felnőttképzés	 terén	
tevékenykednek.
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Nemzetközi szinten léteznek olyan civil szervezetek, melyek céljai között az 
oktatás fejlesztése is szerepel. Némelyek állami vagy magán partnerekkel is együtt-
működve	oktatásfejlesztéssel,	szakmai	képzések,	tanfolyamok	szervezésével	is	fog-
lalkoznak. Ilyen például az EDC – Education Development Center. Ez a nemzetközi 
szervezet szerteágazó tevékenységet folytat, tartós megoldásokra törekszik az 
oktatás	 javítása,	 az	 egészség	 előmozdítása	 és	 a	 gazdasági	 lehetőségek	 bővítése	
érdekében.	 Mind	 az	 állami,	 mind	 a	 magánpartnerekkel	 együttműködve	 tanterv-
fejlesztéssel, tanfolyamok szervezésével foglalkoznak, tanácsot adnak a szakmai 
fejlesztés/képzés terén, de kvalitatív és kvantitatív kutatásokat is végeznek. 

A	 kisgyermekkori	 fejlődés	 és	 a	 tanulás	 támogatása,	 valamint	 az	 alap-	 és	 kö-
zépfokú	oktatás	 fejlesztésének	elősegítése	mellett	az	EDC	átfogó	megközelítésre	
összpontosít	az	oktatáshoz	való	hozzáférés	és	a	minőség	javításában	olyan	progra-
mok kidolgozásával, amelyek foglalkoznak a viselkedési és mentális egészséggel is 
(9	NGOs	advocating…	2021).

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a nemzetközi nem-kormányzati/civil szer-
vezetek	(INGO)	egy	fejlődő	és	egyre	koherensebb	világkultúra	középpontjában	áll-
nak	és	általánosan	elismert	fejlesztési	és	oktatási	normákat	mozdítanak	elő,	ugyanis	
a világ nemzetközileg elismert oktatási normáit és céljait terjesztik (Schaffer 1999). 
A társadalmi részvétel eszközei és technikái közül ezek a civil szervezetek leginkább 
a modern technikákat alkalmazzák, mint a fórumok, konferenciák, workshopok, 
képzések, kutatások, véleményezések és a fejlesztési dokumentumok elkészítésé-
ben való részvétel (Ploštajner–Mendeš 2005).

A	volt	szocialista	országokra	 (köztük	Szlovákiára	 is)	 jellemző,	hogy	csak	későn	
indult	fejlődésnek	a	civil	szektor.	Leginkább	a	kultúrával,	szabadidős	tevékenységgel	
foglalkozó szervezetek száma volt eleinte kimagasló, de emberi jogi és környezet-
védő	 szervezetek	 is	 nagy	 számban	 alakultak.	 Szlovákiában	 a	 civil	 szférát	 a	 társa-
dalmi demokrácia fontos pilléreként tartják számon, mely az ún. harmadik szektort 
képviseli az állam és a piac mellett. A nem-kormányzati szektor (NGO) – nonprofit 
szervezetek	kifejezés	használatos	(Úrad	vlády	SR	2011).	A	harmadik	szektor	jelenleg	
leginkább	a	művelődés,	kutatás,	 szociális	munka	és	karitatív	 tevékenységek,	gyer-
mekekkel és fiatalokkal való munka, a természetvédelem, kultúra és sport, emberi 
jogok védelme, kisebbségi jogok védelme terén fejt ki aktív tevékenységet. A civil 
szervezetek	 létrejöttét	 és	működését	 a	Tt-83/1990-es	 sz.,	 a	polgárok	 társulásáról	
szóló	törvény	(Zákon	č.	83/1990	Zb.	o	združovaní	občano)	és	a	346/2018-as	sz.,	a	
civil szervezetek, pontosabban a nem-kormányzati szektor – nonprofit szervezetek 
nyilvántartásáról szóló törvény határozza meg, s egyben megszabja regisztrációs 
kötelezettségüket is a Belügyminisztérium által. E törvények alapján Szlovákiában 
alapítványok,	közérdekű	szolgáltatásokat	nyújtó	civil	 szervezetek,	nem	befekteté-
si alapok, polgári társulások, szakszervezetek, munkáltatói szervezetek, valamint 
nemzetközi	részesedésű	szervezetek	működhetnek	(Zákon	č.	346/2018	Z.	z.	Zákon	
o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov). A Belügyminisztérium adatbázisa alapján jelenleg 76 145 civil szervezet 
működik	Szlovákiában	(Databáza	neziskových	organizácií	2021).
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Az utóbbi évtizedben egy új jelenségre figyelhettünk fel Szlovákiában. A ki-
sebbségi jogok gyakorlását fontosnak tartó civil szervezetek az utóbbi évtizedben 
egyre	aktívabban	veszik	ki	részüket	a	kisebbségként	élő	magyar	ajkú	pedagógusok	
továbbképzésében, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a pedagógusok igényeit az állami 
intézmények nem tudják kielégíteni. Ezért a szlovákiai továbbképzési rendszerben 
a civil szervezeteknek meghatározó szerepe lett, illetve hiánypótló funkciót tölte-
nek	be,	hiszen	biztosítják	a	pedagógusok	művelődésének	lehetőségét.	Ezzel	pedig	
a nemzeti kisebbségi pedagógusok esetében – azok sajátos helyzetét tekintve – az 
anyanyelvi	művelődés	lehetőségét	teremtik	meg.

A továbbképzési rendszer specifikumai kapcsán fontosnak tarjuk kiemelni, hogy 
Szlovákiában az állam által garantált továbbképzések többségében szlovák nyel-
ven valósulnak meg. Egyedüli állami intézményként az egész országban csupán a 
2011.	április	1-jén	megalakult	komáromi	székhelyű	Pedagógiai	Módszertani	Központ	
(Metodicko-pedagogické centrum – MPC, amely a pozsonyi regionális pedagógiai 
módszertani	 központ	 kihelyezett	 irodájaként	 működött	 2021	 júniusáig)	 nyújtott	
magyar	nyelvű	képzéseket	korlátozott	számban.	Azonban,	ha	képzéseket	szerettek	
volna tartani a magyar pedagógusoknak, mindig a pozsonyi központ engedélyére 
volt szükség, ahogy a finanszírozás is rajtuk keresztül történt. A pedagógusok 
visszajelzései	alapján	azonban	a	minőségi	képzések	és	az	alkalmazottak	maximális	
erőfeszítései	mellett,	 kapacitás	hiányában,	 sem	 tudták	kielégíteni	 a	 jelentős	mér-
tékű	és	széles	körű	igényeket.	Emellett	a	nyitrai	Konstantin	Filozófus	Egyetem	Kö-
zép-európai	tanulmányok	kara	is	akkreditáltatott	néhány	magyar	nyelvű	képzést.	E	
tények	alapján	nyilvánvaló,	hogy	a	pedagógustársadalom	részéről	 jelen	levő	igény	
motiválta a civil szervezeteket, akik rugalmasan reagáltak a kialakult helyzetre.

A	civil	szervezetek	több	környező	országban	 is	 jelen	vannak	a	pedagóguskép-
zésben,	aktívan	veszik	ki	részüket	belőle	és	a	pedagógusképzés	megújítása	kapcsán	
jó	példaként	 járnak	elől.	 Szlovákiában	és	Kárpátalján	a	 civil	 szervezetek	a	magyar	
ajkú pedagógusok kisebbségi helyzetét tekintve kiemelt és fontos szereppel bír-
nak, hiszen míg Magyarországon a legtöbb képzés magyarul zajlik, e két országban 
a	képzések	zöme	jellemzően	az	állam	nyelvén	folyik.	

Magyarországon példaként említhetjük a Dél-alföldi Pedagógiai Modernizációs 
Alapítványt,	melynek	 célja	 a	 közoktatás	 hatékonyságát	 segítő	 területi	 együttmű-
ködés	támogatása,	korszerű	pedagógiai	módszerek	elterjesztése,	az	interkulturális	
és	az	egészséges	életmódra	nevelés	 fejlesztése,	 a	hátrányos	helyzetű,	 sajátos	ne-
velési	igényű,	kiemelkedően	tehetséges	tanulók	támogatása	és	az	esélyegyenlőség	
elősegítése.	Egyik	kiemelt	területe	a	pedagógusképzés	megújítása,	az	oktatásban	
dolgozók továbbképzése, átképzése. Az alapítvány által sikeresen megvalósított 
számos	komplex	projektben	került	sor	felnőttképzési	tevékenységre:	a	pedagógus	
továbbképzések terén a kompetenciaalapú oktatás (7 terület), óvoda–iskola-átme-
net,	 nem	 szakrendszerű	 oktatás,	 tanórai	 differenciálás,	 nyelv-	 és	 beszédfejlesztő,	
kooperatív	módszertanra	 épülő	 együttműködés,	 hatékony	 tanulásszervezés,	 szö-
vegértő	olvasás	fejlesztése	projektmódszer.	
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Hangsúlyos a mentortanácsadás, tanulmányi versenyek támogatása, komplex 
szakértői	 és	 folyamat-tanácsadói,	 közoktatási	 szakértői	 tevékenységek	 lebonyolí-
tása (Faragó 2013).

A	 jó	 gyakorlat	 példája	 Kárpátalja	 is,	 ahol	 a	 civil	 és	 állami	 felnőttképzési	 szer-
vezetek	együttműködnek	a	pedagógus-továbbképzésben:	mégpedig	a	Kárpátaljai	
Magyar Pedagógusszövetség, mint civil szervezet és a Kárpátaljai Pedagógus-to-
vábbképző	 Intézet	Beregszászi	 Tagozata.	Kárpátalján	 az	oktatási	 intézményekben	
dolgozók	számára	ötévente	kötelező	szakmai	továbbképzésen	részt	venni,	melyet	
rendszerint	a	pedagógus-továbbképző	intézetek	szerveznek.	Minden	ukrajnai	me-
gyében	működik	egy	ilyen	intézet.	Munkájukat	a	Nemzeti	Pedagógiai	Tudományos	
Akadémián	 belül	működő	 Pedagógiai	 és	 Felnőttképzési	 Intézet	 hangolja	 össze.	A	
Kárpátaljai	Pedagógus-továbbképző	Intézet	Beregszászi	Tagozata	felel	a	kárpátaljai	
nemzetiségi	oktatási	 intézetek	 (magyar,	 román,	 szlovák	 tannyelvű	 iskolák	 és	óvo-
dák, szakiskolák) pedagógusainak szakmai továbbképzéséért, illetve az intézetek 
módszertani munkájáért. A Beregszászi Tagozat szakmai munkájához a pedagó-
gus-továbbképzések mellett hozzátartozik módszertani szemináriumok szervezése 
és	 megtartása	 a	 magyar	 tannyelvű	 oktatási	 intézmények	 pedagógusai	 számára,	
illetve szakmai konferenciák szervezése is (Gabóda 2017).

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a kárpátaljai magyar pedagógusok 
érdekvédelmi	szervezete,	1991-ben	alakult,	és	szorosan	együttműködik	a	Pedagó-
gus-továbbképző	Intézettel.	Vállalt	feladatai	közé	tartozik	a	vidék	magyar	tannyel-
vű	 iskoláinak	minőségi	 fejlesztése,	 pedagógusainak	 széleskörű,	 igényes	 és	magas	
szintű	képzése,	illetve	a	magyar	nyelvű	pedagógusok	és	az	oktatás	érdekeinek	kép-
viselete.	A	Pedagógusszövetség	keretein	belül	önálló	egységként	működik	a	Tan-
könyv- és Taneszköztanács, illetve az Óvodaszekció (75 óvodával tart kapcsolatot, 
közel 300 óvodapedagógus és 2250 óvodás számára próbál segítséget nyújtani). 
A	 szövetség	megalakulása	 óta	 foglalkozik	 a	 szórványban	 élő,	 magyar	 gyökerek-
kel	rendelkező	gyermekek	anyanyelvi	oktatásának	szervezésével,	nyelvélesztésével.	
A Pedagógusszövetségnek minden kárpátaljai magyar iskolában van képviselete, 
melyekkel rendszeres kapcsolatot tart fenn. Jelenlegi adatok szerint tagsága 2840 
főt	 számlál.	A	Kárpátaljai	Magyar	Pedagógusszövetség	2002	nyarától	nagyon	 sok	
továbbképzést	 hirdet,	 mint	 például:	 Ének-,	 zene-,	 néptánc	 és	 kézműves	 tovább-
képzés;	Osztályfőnökök	továbbképzése;	Tanítói	továbbképzés;	Óvodapedagógusok	
továbbképzése; XXI. század és a nevelés; Honismereti továbbképzés; Iskolai könyv-
tárosok továbbképzése; Szórványvidéken oktató tanárok továbbképzése; Dráma-
pedagógia; Magyar mint idegen nyelv továbbképzés; Magyarságismeret; Hátrányos 
helyzetű	 roma	 gyerekeket	 oktató	 pedagógusok	 képzése;	 Zenepedagógusok	 és	
óvodai	zenenevelők	továbbképzése;	Magyar	iskolákban	dolgozó	szervező	pedagó-
gusok továbbképzése. A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógus Akadémia képzésein 
– létrejötte óta – mintegy 4400 pedagógus vett részt. Kárpátalján szinte nincsen 
olyan gyakorló pedagógus, aki legalább egyszer ne vett volna részt az Akadémia 
valamely	 képzésén.	A	Kárpátaljai	 Pedagógus-továbbképző	 Intézet	Beregszászi	 Ta-
gozata	által	szervezett	továbbképzéseken	az	előadások	és	gyakorlati	foglalkozások	
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jelentős	 része	magyar	 nyelven	 zajlik,	 illetve	 a	 2016-os	 évtől	 van	 lehetőség	 a	 kö-
telezően	 leadandó	 dolgozatok,	 prezentációk	magyar	 nyelven	 történő	megírására	
és megvédésére is. A szervezés sajátos körülményei folytán a program földrajzi 
hatóköre egyszerre kárpát-medencei (határontúli magyar területek: Vajdaság, Felvi-
dék,	Erdély),	illetve	a	bevont	szervezetek	szűkebb	települési	környezete	(Kárpátalja)	
(Gabóda 2017).

A	fentiekben	taglalt	 információkból	kitűnik,	hogy	a	szlovákiai	magyar	pedagó-
gusoknak	is	lehetősége	van	részt	venni	ezeken	a	képzéseken,	azonban	a	gyakorlat-
ból tudjuk, hogy sokak számára a távolság komoly akadályt jelent. 

Egy,	a	közelmúltban	megvalósult	kutatás	eredményeiből	kiderül,	hogy	a	szlová-
kiai magyar pedagógusok 47 százaléka vett részt az elmúlt néhány évben külföl-
dön,	magyar	nyelvű	továbbképzésen.	Többségük	(43%)	Magyarországon	vett	részt	
valamilyen továbbképzésen. A válaszadók közül mindössze öten Romániában, s 
csupán ketten Szerbiában abszolváltak továbbképzést (Pataki Tóth 2021).

Szlovákiában a magyar pedagógusok részére a Kárpátaljai Magyar Pedagógus-
szövetséghez hasonlóan a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) 
tölt be hasonló szerepet, amely a szlovákiai magyar közoktatásban dolgozó pe-
dagógusok és tanügyi dolgozók jogilag önálló, független, nyitott, demokratikus 
elveken	épülő	szakmai	és	érdekképviseleti/érdekvédelmi	civil	szervezete.	Célja	elő-
segíteni	a	magyar	nemzeti	kultúra	megismerését,	és	erősíteni	a	nemzeti	identitást,	
valamint szakmailag segíteni a szlovákiai magyar pedagógusokat; fontosnak tartja 
a	pedagógusok	szakmai	fejlődésének	támogatását.

A pedagógusok szakmai továbbképzése Szlovákiában a Long Life Learning 
jegyében

A továbbiakban rövid betekintést nyújtunk a szlovákiai továbbképzési rendszer 
jellegzetességeibe, melyek hatással vannak a civil szervezetek tevékenységére a 
továbbképzések szervezése kapcsán. 

Korunkra,	 európai	 kontextusban	 jellemző,	 hogy	az	 általunk	megfelelőnek	 vélt	
munkahely megtalálásával még nem értünk révbe, hiszen a legtöbb szakma meg-
kívánja	 a	 folyamatos	 fejlődést,	 elvárja	 a	 sikeres	munkavégzést.	 Ezek	egyike	 a	pe-
dagógus-hivatás is, hiszen a szakképesítés megszerzése során elsajátított tudás az 
idő	 elteltével	 a	 társadalmi	 elvárások	 és	 a	 tudomány	 fejlődési	 ívével	 összhangban	
kiegészítésre, elmélyítésre szorul. Horváthová (2009) a szlovákiai közoktatási rend-
szer	minőségpolitikai	elemzése	kapcsán	kiemeli,	hogy	a	folyamatos	szakmai	fejlő-
dés kiemelt szereppel bír. 

A	lifelong	learning,	az	élethosszig	tartó	tanulás	sokszínű	fogalom	a	neveléstudo-
mányi szakirodalomban, és mai értelmezésben az alapkompetenciák közé tartozik. 
Mivel Szlovákia az oktatáspolitikai stratégiájában figyelembe vette annak európai 
koncepcióját, ezért a pedagógusok körében elengedhetetlen a szakmai tovább-
képzések	abszolválása,	az	önfejlesztés	és	a	tudás	folyamatos	bővítése.	Horváthová,	
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Hargaš	és	Brt’ková	(2006)	is	hangsúlyozza	az	iskolarendszer	történeti	fejlődésének	
áttekintése során, hogy a 21. században egyre nagyobb szerepet kap a pedagógu-
sok szakmai továbbképzése.

Az élethosszig tartó tanulás eszméje az utóbbi évtizedekben az egyik legfon-
tosabb pedagógiai paradigmává vált egész Európában. „Az új évezred kezdetén 
több nemzetközi szervezet és kormány úgy határozta meg az élethosszig 
tartó tanulást (a továbbiakban LLL – Lifelong Learning), mint a korszak ok-
tatáspolitikája számára lendületet adó stratégiát. A társadalmi változásról 
és fejlődésről szóló számtalan elemzés és értelmezés során arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a hagyományos oktatástervezésben paradigma-
váltásra van szükség. Az új paradigmának kell biztosítania, hogy a jelentő-
sen megváltozott civilizációs korszak új kihívásaira válaszokat találjunk az 
LLL-politikák alkalmazásával.“ (Coolahan 2007) 

Az Európai Unió tagállamai az EU lifelong learning multidiszciplinárisan orien-
tált koncepciójának adaptálása során (oktatás)politikájukat, intézményeiket és azok 
felépítését	nem	mechanikusan,	azaz	nem	az	EU	előírások	egyszerű	átvétele	révén	
alakítják, hanem mindig saját nemzeti érdekeik figyelembevételével valósítják meg 
(Óhidy	2021).	Ez	jellemző	Szlovákiára	is.

Szlovákiában a hatályos jogszabályok alapján, konkrétan a Pedagógiai- és szakal-
kalmazottakról szóló 138/2019-es törvény 3. cikkelye szerint a regionális oktatásban 
(óvodában,	 alapiskolában,	 középiskolában,	 művészeti	 alapiskolában,	 nyelviskolák-
ban	és	 sajátos	nevelési	 igényű	gyermekek	 iskoláiban	és	 intézményeiben)	dolgozó	
pedagógusoknak joguk van a szakmai továbbképzésre, valamint a 4. cikkely alap-
ján	 kötelezettségük	megtartani	 és	 bővíteni	 szakmai	 tudásukat	 az	 ismeretfelújító	
(aktualizációs)	 képzésen	 való	 részvétel	 során	 (Zákon	 č.	 138/2019	 Z.	 z.	 Zákon	 o	
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Mindez összhangban van az 
élethosszig tartó tanulásról szóló 568/2009-es törvénnyel, amely az élethosszig 
tartó tanulás fogalmába sorolja az összes olyan tevékenységet az életünk folya-
mán, amely az ismeretek, készségek és képességek javítása céljából zajlik. Alapelve 
az iskolai oktatásban (beleértve az óvodát1 is), valamint az iskolai oktatásban elért 
képzettségi	szintet	követő	továbbképzés	keretein	belül	érvényesül.	

A	törvény	a	következő	továbbképzési	fajtákat	határozza	meg	Szlovákiában:
a) továbbképzés akkreditált képzési programban, amely a szakmai tevékenység 

végzéséhez szükséges képesítés hozzáadásához, megújításához, kiterjesztésé-
hez vagy elmélyítéséhez vezet;

b) átképzés akkreditált képzési programban, amely részleges képesítést vagy 
teljes képesítést eredményez – szakmai hozzáértés egy vagy több olyan szakmai 
tevékenységhez,	amely	eltér	az	iskolai	végzettséggel	szerzett	képesítéstől;

c) folyamatos továbbképzés olyan oktatási programokban, amelyben a résztve-
vő	kiegészíti,	bővíti,	elmélyíti	vagy	megújítja	képesítését	a	speciális	előírásoknak	
megfelelően;
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d) hobbioktatás, állampolgári nevelés, idősek oktatása és egyéb oktatás, 
amelynek	révén	a	továbbtanulásban	résztvevő	kielégíti	érdeklődését,	részt	vesz	
a	 civil	 társadalom	 életében	 és	 fejleszti	 személyiségét	 (Zákon	 č.	 568/2009	 Z.	 z.	
Zákon	o	celoživotnom	vzdelávaní	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov).

Az	élethosszig	 tartó	művelődés/tanulás	 stratégiájának	 fő	célja	Szlovákiában	az	
egész életen át tartó tanulás biztosítása és az egész életen át tartó tanácsadás 
rendszerének	 kialakítása	 (Stratégia	 celoživotného	 vzdelávania	 2020).	 A	 funkciós	
rendszernek meg kell könnyítenie minden állampolgár számára a jelenlegi élethely-
zetétől	 függetlenül	az	új	 ismeretek,	készségek	és	képességek	 rugalmas	megszer-
zését	minőségi	oktatás	 révén.	Az	élethosszig	 tartó	 tanulás	 stratégiáját	a	kormány	
még 2011-ben a 657/2011-es határozatában fogadta el. 

Szlovákiában a Szlovák Köztársaság oktatási, tudományos, kutatási és sport-
minisztériuma	 mint	 központi	 államigazgatási	 szerv	 a	 felelős	 az	 egész	 életen	 át	
tartó tanulás biztosításáért, ezért kidolgozta „Az egész életen át tartó tanulás 
akcióterve”-t, mely olyan konkrét intézkedéseket tartalmaz, melyek segítenek az 
élethosszig	 tartó	 művelődés	 stratégiájának	 elméleti	 vonatkozásait	 a	 gyakorlatba	
átültetni.	Az	akcióterv	a	víziókat	négy	fő	prioritást	élvező	területen	határolja	be:	1)	
attraktív	egész	életen	át	 tartó	 tanulás	biztosítása;	2)	a	munkaerőpiac	és	a	 foglal-
koztatás	szempontjából	releváns	oktatás	biztosítása;	3)	elérhető	tanácsadási	szol-
gáltatások biztosítása; 4) hozzáférés biztosítása az egész életen át tartó tanuláshoz 
(Ministerstvo	školstva…	2020a).

Az	egész	életen	át	tartó	tanulás	szorosan	összefügg	a	felnőttképzéssel.	Míg	az	
iskolai	oktatás	a	gyermek	részére	kötelező,	a	felnőttképzés	nagy	részben	saját	in-
díttatásból/elhatározásból történik. Az egész életen át tartó tanulásnak pedig elen-
gedhetetlen	részét	képezi	a	személyes	belső	motiváció.	Van,	hogy	a	tanulási	vágy	
vezet el a képzéshez, van, hogy a világban folyamatosan zajló változások, ám a cél 
mindig az új ismeretek, készségek, képességek megszerzése (Óhidy 2006). A tanári 
szerep fontossága soha nem volt olyan nyilvánvaló, mint manapság. A tanár a vál-
tozás	ügynöke,	elősegíti	a	megértést	és	a	toleranciát.	A	21.	században	valószínűleg	
még	kritikusabbá	válik	a	szerepe.	Nem	lehet	eléggé	hangsúlyozni	az	oktatás	minő-
ségének	és	 így	a	pedagógusok	kompetenciái	minőségének	fontosságát	(UNESCO	
1996).	Egy	mai	pedagógus	feladat-,	kompetencia-	és	attitűd	 listájának	 igen	széles	
körű	skálán	kell	mozognia	ahhoz,	hogy	oktató-nevelő	munkáját	hatékonyan	tudja	
végezni, hogy sikereket érjen el. Motiválttá kell válnia, szükségét kell éreznie, hogy 
szakmai pályája során folyamatosan fejlessze önmagát, továbbá képesnek kell len-
nie az önreflexióra, hogy megvizsgálja saját munkáját, mellyel szintén saját szakmai 
színvonalát,	s	ezáltal	tanulóit	is	erősíti.	

Ennek gyakorlati megvalósításához nyújt segítséget az állam által kidolgozott 
továbbképzési	rendszer,	mely	lehetőséget	biztosít	a	folytonosság	jegyében	a	szak-
mai továbbképzések elvégzésére. 

A szakmai képzések abszolválására való biztatásban nagy szereppel bírnak az 
intézményvezetők	 is,	 akik	 jó	 esetben	 motiválják	 az	 alkalmazottaikat,	 jó	 példával	



Világ-nézet

Civil Szemle 2021/3.84

járnak elöl és saját szakmai képzésükre is hangsúlyt helyeznek. Hozzáállásuk, atti-
tűdjük	meghatározó	(Horváthová	2012).	

A kontinuális képzések/szakmai továbbképzések biztosítják a feltételeket a 
pedagógus	 kompetenciáinak	 fokozatos	 változásához	 a	 szakmai	 fejlődés	 során	 és	
adaptációs, motivációs, fejlesztési, innovatív és reflexív funkciókat teljesítenek (Pav-
lov 2007). Ennek kontextusában a szlovákiai jogrendszerben megalkotott törvények 
alapján	a	pedagógus	 továbbképzések	következő	 fajtáit	 különböztetjük	meg	Szlo-
vákiában:
– kvalifikációs képzés, melynek célja új pedagógiai alkalmasság (képesítés) meg-

szerzése,	vagy	gyógypedagógusi	képesítés	megszerzése,	illetve	szakbővítés;
– vezetőképzés,	 melynek	 célja	 a	 vezetői	 tevékenységek	 ellátásához	 szükséges	

kompetenciák megszerzése;
– specializációs képzés, melynek célja a specializált pedagógus tevékenységekre 

való felkészítés;
– adaptációs képzés	(kezdő	pedagógusok	részére),	melynek	célja	az	önálló	peda-

gógus pályafok eléréséhez szükséges szakmai kompetenciák megszerzése; 
– atesztáció előtti képzés, melynek célja olyan szakmai kompetenciák megszer-

zése, amelyek a magasabb pályafokra való lépéshez szükségesek: felkészítik a 
pedagógust az atesztációra2;

– innovációs képzés,	melynek	célja	a	szakmai	kompetenciák	tökéletesítése,	bőví-
tése, elmélyítése, megújítása;

– ismeretfelújító (aktualizációs) képzés,	melynek	célja	a	meglévő	szakmai	kom-
petenciák	 (ismeretek,	 képességek,	 készségek)	 karbantartása,	megőrzése,	 frissí-
tése	(Zákon	č.	138/2019	Z.	z.	Zákon	o	pedagogických	zamestnancoch	a	odborných	
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

A képzéseket az adaptációs képzés kivételével akkreditáltatni kell a minisztérium-
ban. Egy, a közelmúltban végzett kutatás alapján Szlovákiában az innovációs és az 
aktualizációs képzéseken vesznek részt leggyakrabban a pedagógusok (Pataki Tóth 
2021).

Képzéseket	akkreditáltatni	és	megvalósítani	a	következő	intézmények		kompe-
tensek:	Pedagógia	Módszertani	Központ,	egyetemek	és	főiskolák,	továbbképzéssel	
foglalkozó intézmények, civil szervezetek és más jogi személyek, akiknél a vállalko-
zás tárgyában szerepel az oktatási tevékenység biztosítása. 

A	fenti	kategorizációnak	megfelelően	a	Szlovák	Köztársaság	oktatási,	tudomá-
nyos, kutatási és sportminisztériumának hivatalos statisztikája alapján összegeztük 
a	2010	és	2018	közötti	időszakban	a	regionális	oktatásban	dolgozók	számára	akk-
reditáltatott továbbképzéseket (1. táblázat).



Világ-nézet

Civil Szemle 2021/3. 85

1. táblázat. Az akkreditált pedagógus-továbbképzések megoszlása 
2010 és 2018 között 

Forrás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (2020b) adatbázisa alapján saját feldolgozás.

A táblázatból kiderül, hogy a legtöbb akkreditált képzés ismeretfelújító 
(aktualizációs)	 jellegű	volt.	A	 többi	 képzési	 fajta	 jelentősen	kisebb	arányban	kép-
viseltette	magát.	Legkisebb	számban	a	vezetőképzőt	(annak	alap	modulját,	 illetve	
bővítő/megújító	modulját)	akkreditálták.	

Szlovákiában	 a	 továbbképzési	 rendszer	 2019-ig	 kreditrendszer	 alapján	 műkö-
dött a 317/2009 számú Pedagógus és szakalkalmazottakról szóló törvény, illetve a 
445/2009-es, az Iskolaügyi Minisztérium által kiadott a Pedagógusok és szakalkal-
mazottak	kontinuális	képzéséről,	akkreditációs	rendszerről,	valamint	szakmai	képe-
sítő	vizsgákról	(atesztációról)	szóló	kormányrendelet	alapján	(Zákon	č.	317/2009	Z.	
z. ZÁKON o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a	 doplnení	 niektorých	 zákonov;	 Vyhláška	 č.	 445/2009	 Z.	 z.	 Vyhláška	Ministerstva	
školstva Slovenskej republiky o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).

2019	augusztusáig	a	kreditrendszer	alapján	 lehetőség	volt	a	 fizetés	 százalékos	
megemelésére	 6,	 illetve	 12	 százalékkal,	 kreditszámtól	 függően	 (30	 és	 60	 kredit	
megszerzése	esetén),	 illetve	a	kreditek	szakmai	képesítő/atesztációs	vizsgára	való	
felhasználására (60 kreditpont esetében azt az atesztációs vizsga letételére lehetett 
felhasználni). Ezért sok pedagógus a továbbképzések során erre fókuszált. Azon-
ban	természetesen	lehetőség	volt	nem	kredites	képzések	abszolválására	is.	Majd	a	
2019-es év végén új törvény lépett érvénybe, ami a szakmai továbbképzések rend-
szerét teljesen megváltoztatta. Szlovákiában jelenleg a  továbbképzésekkel, illetve 
a	pedagógusok	 szakmai	 fejlődésével	 foglalkozó	 törvény	a	 138/2019-es	Törvény	a	
pedagógiai- és szakalkalmazottakról, illetve az Iskolaügyi Minisztérium által kiadott 
361/2019-es	 rendelet	 a	 pedagógusok	 képzéséről	 és	 szakmai	 fejlődéséről,	 ahogy	
arra	már	utaltunk	(Zákon	č.138/2019	o	pedagogických	zamestnancoch	a	odborných	
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Bár a 318/2009-es sz. 
törvény alapján az egyes képzéseket szervezhetik (mint például innovációs képzés, 
vezetőképzés)	 a	 civil	 szervezetek,	 nonprofit	 szervezetek	 is,	 azonban	 ez	 az	 előző	
törvényhez	viszonyítva	részleteiben	hátrányosan	változott	(Szőköl	2021).

Az új törvény alapján létrejött megújult rendszer a világjárvány (COVID–19) mi-
att mind a mai napig nem igazán tudott megvalósulni, kiteljesedni, még csak fel-
futási fázisban van. Hatással van rá emellett a politikai helyzet is, mivel jelenleg a 
törvények folyamatosan módosulnak. 

Vezető-
képző I.
(alap)

Vezető-
képző II.

(megújító)

Aktualizá-
ciós

Kvalifiká-
ciós

Innová-
ciós

Speciali-
zációs

Atesztáció 
előtti

képzés
Összes

11 40 1193 43 379 66 135 1 867
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Emiatt	a	2020-as	évtől	releváns	vizsgálati	adatok	még	nem	állnak	a	rendelkezé-
sünkre, illetve a két törvény és rendelet (az új és a régi) között volt egy átmeneti 
időszak,	a	2019-es	év	vége	és	a	2020-as	év	első	fele,	ami	által	a	képzési	rendszer-
ben	átfedések	voltak.	Ezért	fókuszálunk	tanulmányunkban	a	2020-ig	tartó	időszak	
vizsgálatára.	A	2009–2019	közötti	időszakot	a	kreditek	gyűjtése	jellemezte,	amiket	
csak az állam (minisztérium) által akkreditált továbbképzések abszolválásával lehe-
tett	megszerezni.	Ekkor	minden	állami	intézmény,	felsőoktatási	intézmény,	magán-
vállalkozó vagy civil szervezet, aki az akkor hatályos jogszabályok alapján kompe-
tens volt kredites továbbképzést tartani, a képzéseit akkreditáltatta. A képzések 
akkreditálása	2010-ben	kezdődött	és	2018-ig	tartott	e	törvény	értelmében.

A Szlovák Köztársaság oktatási, tudományos, kutatási és sportminisztériumának 
hivatalos	 statisztikája	 alapján	 a	 2010	 és	 2018	 közötti	 időszakban	 akkreditáltatott	
1867	továbbképzés	14,75	százalékát	biztosította	a	civil	szektor.	Az	összes	képzésből	
mindössze	55	volt	akkreditálva	magyar	nyelven,	ebből	is	csupán	12	az	állam	részé-
ről	(Ministerstvo	školstva,	vedy,	výskumu	a	športu	SR	2020b).	Ha	annak	a	ténynek	
az ismeretében vizsgáljuk meg ezeket a számokat, hogy a regionális oktatásban 
a 2020/21-es tanévben 3602 magyar ajkú pedagógus dolgozott a magyartanítási 
nyelvű	iskolákban	és	óvodákban3, nyilvánvalóvá válik, hogy az állam által biztosított 
12	magyar	 nyelvű	 képzés	 nem	 elégítette	 ki	 az	 igényeket.	 A	 hivatalos	 statisztikai	
adatokat látva fogalmazódott meg a hipotézisünk, mely szerint a civil szervezetek 
asszisztenciája nélkül Szlovákiában az állam nem tudja kielégíteni a kisebbségi pe-
dagógusok	anyanyelvi	művelődésének	igényét	a	regionális	oktatásban.	

A szlovákiai magyar pedagógusok szakmai továbbképzését biztosító civil 
szervezetek tevékenységének vizsgálata

A	 pedagógusokat	 segítő	 szakmai	 szervezetek	 a	 pedagógusok	 munkájának	
legkülönfélébb	 szintjein	 és	 színterein	 megjelenhetnek.	 A	 pedagógusokat	 segítő	
szervezetek	között	a	közoktatási	szférában	jellemző,	hogy	az	állami	és	a	civil	fenn-
tartású intézmények között általában spontán feladatmegosztás alakul ki, amit 
rendszerint a társadalmi elvárások, igények befolyásolnak (Földes 2003).

A pedagógusok szakmai képzésének kapcsán Szlovákiában egy új jelenség tér-
hódítása vált láthatóvá és tapasztalhatóvá. A kisebbségi jogok gyakorlását és a 
szakmai megújulást fontosnak tartó civil szervezetek az utóbbi évtizedben egyre 
aktívabban	kezdték	kivenni	részüket	az	országban	kisebbségként	élő	magyar	ajkú	
pedagógusok	 továbbképzéséből.	 Nyilvánvalóvá	 vált	 ugyanis,	 hogy	 a	 pedagógu-
sok igényeit az állami intézmények nem tudják kielégíteni, mert a továbbképzési 
rendszer specifikuma, hogy az állam által akkreditált továbbképzések többségében 
szlovák nyelven valósulnak meg. Ez a jelenség a nonprofit forma rugalmasságára, a 
civil	szerveződések	alkalmazkodóképességére	utal.

A továbbiakban a szlovákiai helyzetkép bemutatására fókuszálunk. Kutatá-
sunk eredményeit mutatjuk be, mely során vizsgáltuk a magyar ajkú pedagógusok 
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véleményét,	 illetve	 a	 tőlük	 kapott	 válaszok	 alapján	 általános	 következtetéseket	
vontunk le a civil szervezetek szerepére vonatkozóan. 

A civil szervezetek jelenléte a szlovákiai magyar pedagógusok képzésében
– szlovákiai helyzetkép

Az elméleti kiindulópontok, saját tapasztalataink, valamint a pedagógusokkal 
folytatott szakmai viták során szerzett információk alapján megfogalmazódott 
bennünk	az	a	felvetés,	amire	a	tanulmányunk	előző	részében	már	utaltunk:	a	szlo-
vákiai magyar pedagógusok igényeit az anyanyelven folyó továbbképzések terén 
nem tudja kielégíteni az állam. Hipotézisünk vizsgálatára 2021 tavaszán, a primer 
kutatási	módszerek	közül	a	kérdőívet	választva,	egy	saját	szerkesztésű	online	kér-
dőívet	 tettünk	 közzé	 a	 szlovákiai	 magyar	 (a	 regionális	 oktatásban	 dolgozó)	 pe-
dagógusokat	megcélozva.	A	minta	célirányos/szakértői	kiválasztása	(purposive	or	
purposeful sample) valósult meg, hiszen tudtuk, hogy milyen tulajdonságú ala-
nyokra van szükségünk.

Szerettük	volna	megtudni,	hogy	a	2010	és	2020	közötti	időszakban	a	civil	szer-
vezetek milyen mértékben vették ki részüket a szlovákiai magyar pedagógusok 
szakmai	továbbképzéséből,	illetve,	hogy	a	pedagógusok	milyen	különbséget	véltek	
felfedezni a civil szervezetek és az állami intézmények által biztosított képzések 
között	ebben	az	időszakban.	A	tanulmány	terjedelmére	való	tekintettel	kutatásunk	
részleges eredményeit ismertetjük.

A	 kérdőívet	 986-an	 töltötték	 ki,	 a	 válaszadók	 mindannyian	 részt	 vettek	 va-
lamilyen	 továbbképzésen	 a	 behatárolt	 időszakban.	 A	 kapott	 eredmények	 alapján	
megállapítottuk, hogy 98 százalékuk vett részt az állam által szervezett továbbkép-
zésen legalább egy alkalommal, és 78,5 százalékuk civil szervezetek által megvaló-
sított képzéseken (is) részt vett. Az állam által szervezett továbbképzések esetében 
háromnegyed	részben	(76,7%)	szlovák	nyelvű	képzésen	vettek	részt,	és	csak	23,3	
százalékban	magyar	nyelvű	képzésen.	A	civil	szervezetek	által	szervezett	képzések	
esetében ez az arány teljesen más volt: 79,1 százalék volt az anyanyelvi képzé-
sek	 aránya	 és	 csak	 20,9	 százalék	 a	 szlovák	 nyelvű	 továbbképzéseké.	 A	 képzések	
kategorizációja	alapján	bebizonyosodott	az	is,	hogy	a	kérdőívet	kitöltő	pedagógu-
sok szinte teljes köre (96%-a) vett részt kredites képzésen, 74 százalékuk pedig 
nem kredites képzéseken (is) (amint korábban már szó volt róla, 2019-ig bizonyos 
továbbképzésekért kreditpontok jártak, ami alapján fizetési pótlékot lehetett igé-
nyelni). A válaszokból megtudtuk tehát, hogy az állam által megvalósított képzések 
nagy többsége szlovák nyelven folyt, míg a civil szervezetek esetében teljesen más 
eredményt kaptunk. 

A pedagógusok nyitott kérdésekre adott válaszai alapján bebizonyosodott az 
is,	 hogy	 kevés	 volt	 az	 állam	 által	meghirdetett	magyar	 nyelvű	 kurzus,	 és	 gyakran	
helyszűke	miatt	nem	is	jutottak	be	azokra	a	pedagógusok.	Legfőképpen	ez	volt	az	
ok, ami miatt a civil szervezetek által nyújtott, magyar nyelven folyó továbbképzési 
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lehetőségeket	keresték.	A	pedagógusok	több	mint	egyharmada	(36%)	adott	han-
got ama véleményének, hogy a Pedagógiai Módszertani Központ által szervezett 
magyar	nyelvű	képzések	gyakran	nagy	távolságra	voltak	tőlük,	s	ez	megnehezítet-
te számukra a részvételt. A civil szervezetek szervezését sokkal rugalmasabbnak 
ítélték	meg,	ugyanis	megfelelő	 jelentkező	esetében	 flexibilisek	 tudtak	 lenni	 (akár	
pár héten vagy hónapon belül megszervezték a kívánt képzést a kívánt helyszínen, 
vagy annak közelében akár több alkalommal is), míg az állami intézmények eseté-
ben	a	központi	centralizáció	szabta	meg	a	 lehetőségeket.	A	válaszadók	92	száza-
léka kiemelte azt is, hogy az anyanyelven megvalósuló képzések során sok olyan 
hasznos módszertani ismerethez jutott, melyek az anyanyelv ápolása szempontjá-
ból	is	fontosak	(pl.	anyanyelvi	fejlesztő	módszerek	elsajátítása,	irodalmi	alkotások-
kal	való	munka,	mesék	feldolgozási	lehetőségei,	sajátos	nevelési	igényű	gyermekek	
fejlesztésének	módszertani	lehetőségei	anyanyelvi	szinten,	logopédiai	kurzus,	stb.).	
Meglátásuk	 szerint	 ez	 annak	 volt	 főképp	 köszönhető,	 hogy	 a	 civil	 szervezetek	
esetében több alkalommal magyarországi lektorok, gyógypedagógusok, egyetemi 
oktatók és más szakemberek vezették a képzéseket. Ezt a tényt a pedagógusok 
szintén pozitívumként emelték ki. Hangsúlyozták továbbá azt is, hogy a megértés 
és a tudás elsajátítása könnyebb volt számukra az anyanyelven, illetve, hogy a civil 
szervezetek által szervezett képzések gyakrabban orientálódtak a módszertan irá-
nyába. Közkedveltek voltak a nem akkreditált képzések is, mint például a szakmai 
napok	és	konferenciák.	A	civil	szervezetek	képzéseinek	előnyeként	főként	az	anya-
nyelven	való	művelődés	 lehetőségét,	az	előbb	említett	 rugalmasságot,	valamint	a	
tartalmat	és	a	minőséget	jelölték	meg.	

Egy 2021-ben folytatott kutatás érdekes tényt tárt fel. Annak ellenére, hogy a 
kredites képzések után járt anyagi juttatás (6 és 12 százalékos fizetésemelés a kre-
ditpontok	számától	függően),	a	pedagógusok	jelentős	hányada,	68	százaléka	vett	
részt	nem	kredites,	módszertani	 jellegű	képzéseken	 is.	 Indítékként	az	önképzést/
önfejlesztést,	a	személyes	érdeklődést,	valamint	a	tudásvágyat	jelölték	meg	(Pata-
ki	 Tóth	 2021).	Megközelítőleg	 hasonló	 eredményt	 kaptunk	mi	 is	 az	 egyik	 kérdés	
vizsgálata során. 

A pedagógusok válaszaiból megtudtuk, hogy a kreditrendszer ellenére nagy 
volt	az	érdeklődés	a	nem	kreditpontos	képzések	iránt.	Ahogy	azt	már	ismertettük,	
a válaszadók háromnegyede részt vett olyan képzéseken is, amelyek után nem járt 
kreditpont (mint például konferenciák, nyári egyetemek, workshopok, törvények-
kel kapcsolatos információs napok, módszertani képzések, az új állami oktatási 
programmal	kapcsolatos	képzések).	A	nem	kreditpontos	magyar	nyelvű	képzések	
jelentős	többségét,	91	százalékát	civil	szervezetek	kínálták.	

A	kérdőív	egyik	kérdése	során	a	pedagógusok	hangot	adtak	azon	igényüknek,	
hogy	 szeretnék,	 ha	 több	 lehetőségük	 lenne	 a	 jövőben	 anyanyelvükön	 teljesíteni	
különböző	képzéseket.	Ez	az	 igény	a	válaszadók	88	százalékára	 jellemző.	Csupán	
12 százalék válaszolta azt, hogy számára nem mérvadó a képzés nyelve.

A válaszok alapján elmondhatjuk, hogy Szlovákiában a civil szervezetek jelen-
tős	mértékben	bekapcsolódtak	a	magyar	ajkú	pedagógusok	szakmai	képzéseinek	
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megvalósításába úgy a kreditpontos, mint a nem kreditpontos képzések terén is. 
Tevékenységüket	pozitívan	értékelik	a	pedagógusok,	és	igény	van	rá	a	jövőben	is.	

Pontosabb képet kívántunk kapni arról is, hogy melyek azok a civil szervezetek, 
akik ezeket a képzéseket megvalósították/megvalósítják és milyen módon tették/
teszik ezt. Ennek érdekében kvalitatív és szekunder kutatási módszerek alkalma-
zását	 is	 indokoltnak	 tartottuk.	A	belső	adatokra	 is	 fókuszáltunk,	melyek	az	 intéz-
mények	működése	során	keletkeztek,	érintve	a	szervezetek	ténykedését.	Felhasz-
náltunk	 külső	 adatbázisokat	 (a	 minisztériumtól,	 illetve	 a	 statisztikai	 hivataltól),	 a	
továbbiakban	pedig	gyűjtöttük,	rendszereztük,	feldolgoztuk	és	most	közzé	tesszük	
az	egyes	szervezetek	belső	adatait	is.	Emellett	előre	meghatározott	szempontrend-
szer alapján dokumentumelemzés során elemeztük a rendelkezésünkre bocsátott 
dokumentumokat, adatokat. 

Felkutattuk azokat a szlovákiai civil szervezeteket, amelyek kivették részüket a 
pedagógusok	 szakmai	 továbbképzéséből.	Nemcsak	 áttanulmányoztuk	 a	 hivatalos	
adatbázisokat,	hanem	felkerestük	az	egyes	szervezetek	elnökeit,	vezetőit,	s	a	sze-
mélyes	beszélgetés	során	bekértük	tőlük	a	számunkra	fontos	adatokat,	információ-
kat. Kutatómunkánk részeként több szervezet alapító okiratát is áttanulmányoz-
tuk, s megállapítottuk, hogy Szlovákiában 5 olyan civil szervezet található, melyek 
magyar nyelven biztosítottak/biztosítanak képzéseket a pedagógusoknak. Ezek a 
következők:
– Comenius Pedagógiai Intézet, 
– Consensus Polgári Társulás, 
– Partnerség a képzésben Polgári Társulás – Partnertstvo vo vzdelávaní, 
–	Felnőttképző	Intézet	–	Inštitút	celoživotného	vzdelávania
– Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. 

Ezek némelyike a Szlovák Köztársaság oktatási, tudományos, kutatási és sport-
minisztériuma által akkreditált saját képzéseket biztosított, míg mások meghívták 
további	civil	 szervezetek	előadóit	vagy	magáncégeket	és	azok	akkreditált	 tovább-
képzéseit közvetítették. Van olyan szervezet is, amely zömmel nem akkreditált 
képzéseket nyújtott, ennek ellenére mégis nagy volt rá az igény (ezeket az állítá-
sokat a továbbiakban konkrét adatokkal támasztjuk alá). Bebizonyosodott tehát az 
is, ahogy azt már ismertettük, hogy a kreditrendszer ellenére a gyakorlatorientált 
módszertani	 jellegű	 képzésekre	 is	 szükség	 volt/van,	 s	 ezek	 nem	mindegyike	 volt	
akkreditált. Némelyek szakmai napok, konferenciák keretén belül valósultak meg, 
vagy workshopok, szakmai fórumok formájában kerültek megrendezésre. A to-
vábbiakban	 a	 kapott	 információk	 és	 belső	 adatok	 alapján	 az	 egyes	 szervezetek	
rövid bemutatásánál kitérünk majd az általuk nyújtott képzések gyakoriságának 
ismertetésére is.

 A Szlovák Köztársaság oktatási, tudományos, kutatási és sportminisztériumá-
nak hivatalos statisztikája alapján 2010 és 2018 között összesen 1687 továbbkép-
zést akkreditáltak (2. táblázat)	(Ministerstvo	školstva…	2020b).	Nem	áll	rendelke-
zésre	a	2018–2020	közötti	időszakból	adat,	mivel	a	2018-ban	akkreditált	képzések	
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akkor még érvényesek voltak, illetve a törvény változását várva az intézmények és 
szervezetek csak 2020 második felében kezdték benyújtani anyagaikat akkreditáci-
óra	az	új	szabályok	életbe	lépése	után.	Addig	(2020	augusztusáig)	az	előző	törvény	
alapján	 folytak	 a	 képzések,	 tehát	 a	 még	 érvényben	 lévő	 akkreditált	 képzéseket	
valósították meg, amíg a törvény erre módot adott. 

A 2. táblázatból	 kitűnik,	 hogy	 a	 képzések	 jelentős	 többsége	 főként	 állami	
intézmények által biztosított továbbképzéseket takar (a Pedagógiai Módszerta-
ni	 Központ	 által	 megvalósítva),	 valamint	 az	 egyetemek	 és	 főiskolák,	 de	 a	 privát	
szektor is nagy számban volt jelen. A civil szervezetek valamivel kisebb számban 
képviseltették magukat. Érdekességként megemlítjük, hogy Magyarországon a Pe-
dagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ által 2001-ben a civil 
képzők	3488	továbbképzést	jelentettek	be	(Földes	2003).

Az összes akkreditált képzés (1687 képzés) 39,3 százalékát a Pedagógiai Mód-
szertani	 Központ,	 23,9	 százalékát	 pedig	 az	 egyetemek/főiskolák	 kínálták.	 A	 civil	
szervezetek	részéről	249	akkreditált	képzési	 lehetőség	volt,	ami	14,75	százalék-os	
arányt jelent (2. táblázat). A többi képzést tudományos intézetek vagy a ma-
gánszektor	 akkreditáltatta.	Az	 1687	akkreditált	 képzésből	 csupán	63	volt	magyar	
nyelvű.	A	Pedagógiai	Módszertani	Központ	 (PMK)	 részéről	összesen	663	képzést	
akkreditáltak	(8	körzetben),	ebből	a	Pozsonyi	körzetben	182-t	(melyből	12	magyar	
nyelven volt), 249 (206 szlovák és 43 magyar) képzés a civil szervezetek részé-
ről	 került	 akkreditálásra.	A	 főiskolák	 és	 egyetemek	 részéről	mindössze	8	magyar	
nyelvű	 képzést	 akkreditáltak.	 Más	 szervezetek	 nem	 akkreditáltak	 magyar	 nyelvű	
képzést	(Ministerstvo	školstva…	2020b).

2. táblázat. Pedagógusok számára akkreditált képzések száma
2010 és 2018 között

Forrás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (2020b) adatai alapján saját feldolgozás.

Ebből	az	adathalmazból	kiemeltük	az	általunk	vizsgált	5	civil	szervezet	adatait.	
Megállapítottuk, hogy közülük 4 akkreditáltatott saját továbbképzési programo-
kat	 ebben	 az	 időszakban	 (Comenius	 Pedagógiai	 Intézet,	 SZMPSZ,	 Consensus	 PT,	
Felnőttképző	Intézet),	amelyeket	aztán	magyar	nyelven	valósítottak	meg.	

Akkreditált képzések 2010 és 2018 között

Pedagógiai Mód-
szertani Központ

Egyetemek,
főiskolák Civil szervezetek Egyéb

663
(39,3%)

403
(23,9%)

249
(14,75%)

372
(22,05%)

szlovák magyar szlovák magyar szlovák magyar szlovák magyar

651 12 395 8 206 43 372 0
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Egy szervezet (Partnerség a képzésben PT) pedig nem rendelkezett saját akkre-
ditált képzéssel (3. táblázat). Ezek a szervezetek összességében 43 képzést akk-
reditáltattak, ami az összes akkreditált képzés 2,55 százaléka, illetve az összes civil 
szervezetek által akkreditált képzés közel hatoda (17,3%).

3. táblázat. A civil szervezetek részéről akkreditált magyar nyelvű képzések száma 
2010 és 2018 között

Forrás: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (2020b) adatai alapján saját feldolgozás.

A civil szervezetek bemutatása

Szlovákiában összesen 5 olyan civil szervezetnek sikerült a nyomára bukkan-
nunk, melyek fontosnak érezték az elmúlt években, illetve fontosnak érzik jelenleg 
is a szlovákiai magyar pedagógusok továbbképzésének biztosítását a nemzetiségi 
oktatásra	 való	 jogot	 érvényesítve.	 Igyekeztünk	 a	 szervezetek	 ez	 irányú	 működé-
séről	 teljes	 összképet	 kapni,	 ezért	 felkerestük	 azok	 elnökeit,	 vezetőit	 és	 a	 tőlük	
kapott információk, adatok, valamint az áttanulmányozott dokumentumok alapján 
röviden ismertetjük tevékenységüket. 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) a szlovákiai 
magyar közoktatásban dolgozó pedagógusok és tanügyi dolgozók jogilag önálló, 
független,	nyitott,	demokratikus	elveken	épülő	szakmai	és	szakmai	érdekképvise-
leti/érdekvédelmi civil szervezete, amely a polgári társulásokról szóló 83/1990. Tt.
számú törvény értelmében került bejegyzésre 1990-ben. A szövetség elnöke jelen-
leg Fekete Irén, székhelye Komárnoban van (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége	2018).	Fókuszál	a	felnőttképzési	tevékenységekre,	feladatai	közt	szerepel	a	
pedagógusok	széles	körű,	igényes	és	magas	szintű	képzése,	illetve	a	magyar	nyelvű	
pedagógusok és az oktatás érdekeinek képviselete.

A Szövetség céljai:
–	elősegíteni	a	magyar	nemzeti	kultúra	megismerését,	és	erősíteni	a	nemzeti	iden-

titást;
– tevékenyen részt vállalni a szlovákiai oktatásügy fejlesztésében és feladatai meg-

oldásában;
– érdekképviseletet gyakorolni a szlovákiai magyar közösség sajátos oktatásügyi 

kérdéseiben;
–	megóvni,	megerősíteni	és	kiterjeszteni	a	magyar	nyelvű	nevelés	és	oktatás	meg-

lévő	jogi	és	intézményes	kereteit,	támogatni	az	intézményhálózat	fejlesztését;

Magyar nyelvű akkreditált képzések a civil szervezetek részéről 2010 és 2018 között

Civil szervezet megnevezése Comenius PI SZMPSZ Consensus 
PT

Felnőttképző 
Intézet

Összes akkreditált képzés száma 16 2 3 22
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– szakmailag segíteni a szlovákiai magyar pedagógusok, tanügyi dolgozók és ok-
tatásügyi	szakemberek	fejlődését	és	a	szlovákiai	magyar	nevelési	és	oktatási	 in-
tézmények fejlesztését (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2021).

Céljai teljesítése érdekében a Szövetség többek között részt vállal az okta-
tásügyi	 szervek	 tervezeteinek	 és	 döntéseinek	 előkészítésében,	 a	 tanügyi	 doku-
mentumok és jogszabályok kidolgozásában, illetve véleményezésében, szükség 
esetén azokkal kapcsolatban foglal állást. Szakmai-módszertani foglalkozásokat, 
pedagógus-továbbképzéseket és konferenciákat szervez, szakmai szolgáltatásokat 
biztosít a nevelési, oktatási intézmények és fenntartóik számára. A tanulóifjúság 
számára	versenyeket,	művelődési	és	tehetséggondozó	programokat,	rendezvénye-
ket szervez. Lapkiadással, oktatási segédanyagok, szakmai publikációk, elemzések 
és kutatási anyagok kiadásával és terjesztésével segíti a pedagógusok, a nevelési, 
oktatási	 intézmények	és	 az	oktatásügyi	 szakemberek	munkáját.	 Együttműködik	 a	
szlovákiai magyar oktatásügy érdekeit felvállaló és támogató politikai pártokkal és 
civil szervezetekkel, a tanügyet irányító állami szervekkel és intézményekkel, a ne-
velési-oktatási intézmények fenntartóival, az iskolai önkormányzatokkal, valamint 
hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel. Adatbázist vezet a szlovákiai magyar 
nevelési-oktatási	hálózat	minden	területéről.

Az SZMPSZ programja hat területen jelöli ki a civil szakmai szervezet középtávú 
céljait:
–	cselekvő	részvétel	a	szlovákiai	magyar	nemzeti	közösség	társadalmi	életében;
–	Szlovákia	oktatási	rendszere,	s	az	ennek	szerves	részét	képező	magyar	nevelési-

oktatási intézményrendszer védelme és fejlesztése;
– a magyar iskolák munkájának segítése;
–	a	magyar	pedagógusok	szakmai	fejlődésének	támogatása;
–	a	magyar	tanulók	és	diákok	művelődési	lehetőségeinek	a	bővítése;
– az SZMPSZ szervezetfejlesztése (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2021).

Láthatjuk tehát, hogy a Szövetség számos más tevékenység, illetve további céljai 
mellett	 fontosnak	 tartja	 a	 pedagógusok	 szakmai	 fejlődésének	 támogatását.	 Bár	
mindössze 2 saját akkreditált továbbképzési programjuk van (A szlovák tankönyvvel 
való	munka	a	magyar	tanítási	nyelvű	középiskolákban;	Regionális	és	helyi	ismeretek	
az	iskolában	és	iskolai	intézményekben),	azonban	rengeteg	vendégelőadót	hívnak	
meg akár a szervezésükben megvalósuló nyári egyetemekre, vagy például az éven-
te	 megrendezésre	 kerülő	 Óvodapedagógiai	 Konferenciára	 is.	 Ezek	 közül	 néhány	
előadás	akkreditált,	kreditszerzési	lehetőséggel	bír,	de	többségük	inkább	módszer-
tani	 jellegű,	nem	akkreditált	előadás,	műhelymunka,	szakmai	nap	keretében	folyó	
előadás.	Gyakran	hívnak	magyarországi	szakelőadókat,	amire	nagy	az	igény.

A képzéseket kizárólag magyar nyelven tartják. Az általuk szervezett képzések 
eloszlását a 4. táblázat	 szemlélteti,	 amelyből	 láthatjuk,	 hogy	a	pedagógusok	 ré-
széről	óriási	volt	az	érdeklődés	a	nem	kredites	képzések	iránt	is.
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4. táblázat. Az SZMPSZ által szervezett szakmai továbbképzések adatai 

 

Forrás: Az SZMPSZ által rendelkezésre bocsátott adatok alapján saját feldolgozás.

A képzések az SZMPSZ nyári egyeteme, az Országos Óvodapedagógia Konfe-
rencia, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozója, a Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Program és a regionális pedagógiai napok keretén belül valósultak 
meg.	A	legnagyobb	érdeklődés	a	Néptánc,	népi	játékok	az	óvodában	(6	képzés	124	
résztvevővel)	és	a	Logopédiai	képzés	(4	képzés	72	résztvevővel)	iránt	volt.

A Comenius Pedagógiai Intézet közhasznú szervezet, székhelye Komárnóban 
van. Alapítója a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (annak szakmai háttér-
intézményeként	működik)	és	a	Selye	János	Egyetem.	Tevékenysége	során	a	magyar	
óvodákat és iskolákat támogatja, segíti képzésekkel, de kiadványok formájában is 
(Szlovákiai	Magyar	Pedagógusok	Szövetsége	2020).	A	szervezet	elnöke/képviselője:	
Ing. Fodor Attila, igazgató. A képzéseket szintén kizárólag magyar nyelven tartják. 

A Comenius Pedagógiai Intézet 2003 óta segíti – nonprofit, civil szakmai 
háttérintézményként – a felvidéki magyar közoktatás fejlesztését és a magyar pe-
dagógusok	 szakmai	 fejlődését.	 Ennek	 keretén	 belül	 aktívan	 részt	 vállal	 a	 peda-
gógusok törvény által szabályozott formális és nem formális továbbképzésében, 
továbbá oktatási szakmai anyagok és tananyagtartalmak kidolgozásában és adap-
tálásában. Tevékenységi köre:
–	felnőttképzés	és	évközi	helyi/regionális	továbbképzések	szervezése;
– pedagógus-továbbképzési programok szervezése és szakmai biztosítása;

Képzések száma
összesen

(alkalmanként értve)
ebből

magyar
ebből

szlovák
ebből

kredites
ebből 
nem

kredites

Összes 
résztvevő 

száma

2010 8 8 0 0 8 168

2011 11 11 0 0 11 137

2012 14 14 0 1 13 239

2013 19 19 0 2 17 233

2014 14 14 0 4 10 201

2015 12 12 0 0 12 189

2016 15 15 0 2 13 187

2017 21 21 0 2 19 357

2018 22 22 0 2 20 379

2019 22 22 0 1 21 487

2020 3 3 0 0 3 62

Összesen 161 161 0 14 147 2 639
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– országos és regionális szakmai konferenciák és fórumok biztosítása társszerve-
zőkkel;

– alternatív pedagógiai programok, pedagógiai innovációk és egyéb módszertani 
fejlesztések kezdeményezése és támogatása;

– pedagógiai mérések, vizsgálatok, kutatások kezdeményezése és részvétel a meg-
valósításban;

– egyéb pedagógiai-módszertani-szakmai szolgáltatások ellátása a közoktatási in-
tézmények	fenntartói,	vezetői,	pedagógusai	és	az	 iskolai	önkormányzati	szervek	
számára.

A	Comenius	Pedagógiai	Intézet	több	mint	tíz	év	óta	folyamatosan	működteti	a 
„Differenciálás az alapozó szakaszban holland modell szerint” (CED) és 
„DIFER – pedagógiai diagnosztika” szakmai projekteket. 

Nyári egyetemek, konferenciák, szakmai fórumok, továbbképzések és intéz-
ményvezetői	 tréningek	 révén	 kapcsolata	 a	 közoktatás	 szereplőivel	 szoros,	 folya-
matos és tervezett. Oktatás- és szakmapolitikai területen támogatja és segíti a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének tevékenységét. Az Intézet tevé-
kenységén belül kiemelt helyet foglal el az óvodák és óvodapedagógusok szakmai 
fejlesztésének	területe.	Az	elmúlt	időszakban	feltárásra	kerültek	a	felvidéki	magyar	
óvónők	valós	szakmai	igényei,	a	Felvidék	egyes	kistérségeiben	tevékenykedő,	szak-
mai tapasztalatokkal bíró pedagógusok és sajátos szakmai tudások, melynek meg-
erősítésére	és	terjesztésére	szintén	fontos	feladatként	tekint	az	Intézet.	

Az	 intézet	főmunkatársa	a	2011-es	évtől	bocsátotta	a	rendelkezésünkre	a	kép-
zésekre vonatkozó adataikat, melyeket az alábbi, 5. táblázat összegez. 

Láthatjuk, hogy a 178 képzés alkalmával 3379 pedagógusnak biztosítottak lehe-
tőséget	ismereteik	bővítésére,	kizárólag	magyar	nyelven.	A	kredites	és	nem	kredi-
tes	képzések	aránya	megközelítőleg	hasonló	volt	(85:93).	

A 2018-as és 2019-es évek bizonyultak a legaktívabbaknak, 2020-ra sajnos rá-
nyomta a bélyegét a COVID–19 világjárvány.

A	főmunkatárs	elmondása	alapján	megtudtuk,	hogy	a	legnagyobb	érdeklődés	a	
Kooperatív	tanítás	című	kurzus	iránt	volt,	ami	18	alkalommal,	291	résztvevővel	va-
lósult meg. További akkreditált képzéseik voltak például: Innovációk az iskolák és is-
kolai intézmények irányításában; Innovációk az óvodák irányításában; IKT-technika 
az iskolai gyakorlatban; Interaktív és dinamikus matematika; Interaktív tábla – in-
teraktív módszerek; Projektoktatás; Kooperatív tanulás.
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5. táblázat. A Comenius Pedagógiai Intézet által szervezett 
szakmai továbbképzések adatai 

Forrás: A Comenius Pedagógiai Intézet adatai alapján saját feldolgozás. 

A Partnerség a képzésben Polgári Társulás	(Občianske	združenie	Partnerstvo	
vo vzdelávaní) küldetésnyilatkozatában kifejti, hogy célja képzések megvalósítása 
által hozzájárulni a pedagógusok képzettségének fejlesztéséhez és kielégíteni az 
egyének és csoportok érdekeit és igényeit az egész életen át tartó tanulás jegyé-
ben és a jobb társadalmi érvényesülés érdekében. A feltüntetett cél teljesítésének 
megvalósítása	 során	 a	 társulás	 tevékenységei	 alkalmával	 elsődlegesen	 a	 magyar	
pedagógusközösséget segíti Szlovákiában, képviseli érdekeit, figyelembe véve az 
aktuális igényeket. 

A társulás elnöke Mgr. Balogh Szilveszter, székhelye Dunaszerdahelyen (Dunajská 
Streda)	található.	A	társulásnak	nincs	saját	akkreditált	programja,	vendégelőadókat	
foglalkoztat: kreditpontos akkreditált és nem kreditpontos képzéseket is szervez. 
Az igényekhez igazodva a képzéseket magyar, de akár szlovák nyelven is megvaló-
sítják. A társulás egészen a megalakulásától kezdve a rendelkezésünkre bocsátotta 
az általa szervezett képzések statisztikai adatait (6. táblázat).

Képzések 
száma

ebből
magyar

ebből
szlovák

ebből
kredites

ebből nem
kredites

Összes 
résztvevő

2010 0 0 0 0 0 0

2011 9 9 0 0 9 140

2012 20 20 0 20 0 373

2013 27 27 0 23 4 499

2014 8 8 0 8 0 138

2015 14 14 0 10 4 240

2016 15 15 0 15 0 298

2017 18 18 0 0 18 427

2018 27 27 0 4 23 610

2019 34 34 0 5 29 561

2020 6 6 0 0 6 93

Összesen 178 178 0 85 93 3379
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6. táblázat. A Partnerség a képzésben PT által szervezett 
szakmai továbbképzések adatai 

Forrás: A Társulás adatai alapján saját feldolgozás. 

A 6. táblázatból	 kitűnik,	 hogy	 a	 társulás	 37	 képzést	 szervezett,	 ebből	 12	 a	
magyar	nyelvű	képzések	száma	és	25	a	szlovák	nyelvű	képzéseké.	A	kredites	kép-
zések száma 25, míg a nem kredites képzéseké 12. A képzéseken összesen 1092 
pedagógus	vett	részt.	A	társulás	elnökének	elmondása	alapján	a	következő	magyar	
nyelvű	 kurzusok	 iránt	 volt	 a	 legnagyobb	 igény:	Mozgásterápia	 (3	 alkalommal	 66	
résztvevővel	 valósult	meg),	 valamint	 az	 Erőszakmentes	 kommunikáció,	 Óvodave-
zetés a gyakorlatban. A szlovák képzések közül pedig az IKT-kompetenciák fej-
lesztése	 iránt	 volt	 nagy	 az	 igény	 (22	 alkalommal	 599	 résztvevővel	 valósult	meg),	
viszont ezeket a képzéseket is többségében magyar ajkú pedagógusok látogatták. 
A képzés nyelve alapján 59,07 százalék volt a szlovák, míg 40,93 százalék a magyar 
képzések aránya, azonban a részvételi arány az anyanyelvet tekintve már teljesen 
más képet mutat. 89 százalékban magyar pedagógusok képviseltették magukat 
a	 képzéseken.	A	 szlovák	 képzéseken	 való	 részvételt	 esetükben	 leginkább	 a	 „kre-
ditszerzés” határozta meg, ugyanis több pedagógus szerette volna kihasználni a 
lehetőséget	 és	60	kreditpont	ellenében	atesztációs	 vizsgát	 tenni.	 Ez	 különösen	a	
2016–2019-es	évekre	volt	jellemző.

Képzések 
száma

ebből
magyar

ebből
szlovák

ebből
kredites

ebből nem
kredites

Összes 
résztvevő

2006 0 0 0 0 0 0

2007 1 0 1 0 1 63

2008 2 2 0 0 2 48

2009 1 1 0 0 1 22

2010 0 0 0 0 0 0

2011 1 1 0 1 0 21

2012 2 2 0 0 2 35

2013 1 1 0 1 0 18

2014 3 0 3 3 0 70

2015 0 0 0 0 0 0

2016 8 0 8 8 0 211

2017 8 1 7 8 0 222

2018 5 1 4 4 1 173

2019 3 2 1 0 3 177

2020 2 1 1 0 2 32

Összesen 37 12 25 25 12 1092
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A Consensus PT	polgári	 társulásként	működik,	 2007-ben	alakult,	 elnöke	 Ing.	
Lukovics	 Éva.	A	 társulás	 székhelye	Kútniky-Blažov.	Célja	 kielégíteni	 az	egyének	és	
csoportok igényeit a fejlesztés jegyében, segíteni az önreflexiót, s ezáltal hozzá-
járulni	a	személyiség	fejlődéséhez.	Továbbképzéseik	elsősorban	az	erőszakmentes	
kommunikációra irányultak (3 saját akkreditált képzés) pedagógusok és szakszol-
gálatot	 végzők	 számára.	Képzéseiket	magyar	és	 szlovák	nyelven	 is	 tartották.	Ma-
gyarul összesen 31 alkalommal tartottak képzéseket, melyen 520 pedagógus vett 
részt	(ebből	280	óvodapedagógus).	Azonban	további	más	szervezetek	meghívásá-
nak	 is	eleget	 tettek,	képzéseik	ez	esetben	a	szervező	szervezet	statisztikai	adatai	
között	szerepelnek	(mint	például	Partnerség	a	képzésben	PT,	Felnőttképző	Intézet).

A komáromi Felnőttképző Intézet – Inštitút celoživotného vzdelávania 
N.O. (ICV) közhasznú társaság, elnöke doc. Ing. Albert Sándor. Az intézet 2009-
ben	alakult.	 Fő	célja	 továbbképzések	megvalósítása	által	 a	pedagógusok	kompe-
tenciáinak	bővítése,	 a	már	meglévő	 tudás	 aktualizálása	 és	 az	 innovációk	 elsajátí-
tása. Kizárólag akkreditált továbbképzéseket szerveztek a közoktatásban dolgozó 
pedagógusok és szakmai dolgozók részére. Minden képzést magyar és szlovák 
nyelven	is	kínáltak.	A	központi	adatbázisban	szereplő	adatok	alapján	2010	és	2018	
között az intézet 22 képzést akkreditáltatott, mint például: Táncos koreográfiák 
óvodások	részére;	Minőségellenőrzés	az	alapiskolákban,	középiskolákban	és	iskolai	
intézményekben; Projektmódszer az óvodában; Prevenció az óvodában és az alsó 
tagozaton; Zenei mozgásos tevékenységek az óvodás és alsó tagozatos gyerme-
kek	részére;	Élménypedagógia	a	nevelő-oktató	folyamatban	a	mediális,	digitális	és	
interaktív eszközök kihasználásával; Olvasás örömmel – avagy hogyan motiváljuk 
a	 gyermeket	 az	 olvasásra.	 A	magyar	 nyelvű	 képzések	 száma	 152	 volt,	 melyeken	
3200 pedagógus vett részt az elmúlt években. Éves lebontásban nem rendelkezünk 
adatokkal, mivel az intézet nem bocsátott a rendelkezésünkre további részletes 
adatokat a képzések megvalósításával kapcsolatban. Az intézet néhány esetben 
vendégelőadókat	 is	 foglalkoztatott.	 A	 minisztérium	 adatbázisában	 szereplő	 akk-
reditált programok vizsgálata és a pedagógusok elmondásai alapján nyilvánvalóvá 
vált, hogy az intézet az egyik leggazdagabb kínálatot nyújtotta a magyar képzések 
szervezése terén. 

Láthatjuk tehát, hogy a szlovákiai civil szervezetek nagyon sok továbbképzést 
szerveztek a magyar ajkú pedagógusok számára. Ez alátámasztja azt a feltevé-
sünket, miszerint a szlovákiai magyar pedagógusok igényeit az anyanyelven folyó 
továbbképzések terén nem tudta kielégíteni az állam. Tehát igény volt/van arra, 
hogy civil szervezetek tevékenykedjenek az oktatás, a pedagógusok továbbképzé-
se	terén.	Sőt	a	kisebbségi	pedagógustársadalom	kihívásait	 tekintve,	nagy	szükség	
van a civil szervezetek ez irányú munkájára. 

Meg kell említeni azonban, hogy a cikk írása közben egy nagyon fontos ak-
tuális információ látott napvilágot. 2021 júliusában változás állt be a Módszertani 
Pedagógiai	 Központ	 jogállásában.	 Ettől	 a	 dátumtól	 kezdve	 szabadon	 kínálhatják	
a	 programjaikat,	 képzéseiket,	 attól	 függően,	mennyit	 tudnak	megvalósítani,	 s	 az	
igényeket is jobban figyelembe tudják majd venni. 
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A	központi	centralizáció	ugyanis	eddig	„megkötötte	a	kezeiket”,	s	gyakran	nem	
tudták kielégíteni a szlovákiai magyar pedagógusok igényeit. A központ mostantól 
kifejezetten a magyar óvodák és iskolák igényeit hivatott kielégíteni, kizárólag ma-
gyar	nyelvű	képzéseket	tartanak	majd.	Ezáltal	próbálnak	majd	az	egész	országban	
lévő	összes	óvoda	és	alapiskola	pedagógusa	elvárásainak	megfelelni.	 Ez	hatalmas	
előrelépés	 a	 szakmai	 továbbképzési	 rendszerben,	mely	 nagy	 valószínűséggel	 po-
zitív irányú változást fog eredményezni az állam által biztosított képzések számá-
ban	és	kihatással	lesz	azok	elérhetőségére	is.	Azonban	meglátásaink	szerint	a	civil	
szervezetek általi kezdeményezésekre, képzésekre a továbbiakban is nagy szükség 
lesz,	ugyanis	Szlovákiában	a	2020/21-es	tanévben	242	magyar	tanítási	nyelvű	iskola	
működött	 (ebből	216	csak	magyar	nyelvű	és	26	olyan	van,	ahol	magyar	osztályok	
mellett	szlovák	osztályok	is	működnek).	Ezekben	az	intézményekben	jelenleg	2533	
magyar	ajkú	pedagógus	dolgozik	29	285	diákot	oktatva.	A	magyar	tanítási	nyelvű	
óvodák	száma	jelenleg	350	(ebből	csak	magyar	tanítási	nyelvű	278,	és	72-ben	van	
magyar	 és	 szlovák	 csoport	 is),	 az	 itt	 tanító	magyar	 anyanyelvű	 óvodapedagógu-
sok száma pedig 1069, akik 12 236 gyermekkel foglalkoznak (Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége 2020).4 Tehát a civil szervezetekre a továbbiakban is nagy 
kihívás vár, hiszen ilyen nagylétszámú pedagógusközösség igényeit kielégíteni nem 
kis feladat. 

Összegzés

A tanulmány célja az volt, hogy bemutassa a civil szervezetek szerepvállalását 
a szlovákiai magyar ajkú pedagógusok továbbképzésében, rámutasson a nemzeti 
kisebbségi	pedagógusok	anyanyelvi	művelődésének	támogatásában	játszott	szere-
pükre. Ismertette annak elméleti kereteit, fogalmi rendszerét és kiindulópontjait, 
amihez releváns hazai és nemzetközi szakirodalmak nyújtottak segítséget. Felku-
tatta azokat a civil szervezeteket, melyek aktívan kivették részüket a magyar pe-
dagógusok	szakmai	továbbképzéséből	Szlovákiában	és	bemutatta	évtizednyi	mun-
kásságukat. Bízunk benne, hogy a tanulmány hozzájárulhat a témakör eddig nem 
taglalt szegmenseinek, sajátos aspektusainak megismeréséhez.

A civil szervezetek szerepének kapcsán Reisinger (2010) véleményét támasztjuk 
alá, miszerint az állampolgároknak fel kell ismerni, hogy életük és környezetük haté-
konyabb alakulásához nem csak egyéni szinten kell gondolkodni, hanem közösségi 
szinten	is,	és	ki	kell	használniuk	minden	lehetőséget,	hogy	az	őket	érintő	közügyek-
ben, fejlesztési feladatokban véleménynyilvánítóként és megvalósítóként is részt 
vegyenek. Kiemelten fontos ez a kisebbségi pedagógustársadalom szempontjából, 
hiszen	ki	más	tudná	hatékonyan	megvalósítani	az	anyanyelvi	szintű	felnőttképzést,	
mint	azok	a	civil	szervezetek,	akik	a	magyar	nyelvű	pedagógusok	és	oktatás	érde-
keit képviselik. Ezért szükség van minél több ilyen civil kezdeményezésre. 

Egyetértünk	Bőhmmel	(1999)	is,	aki	hasonlóan	Reisingerhez	(2010)	alapvetően	az	
állampolgárok	aktivitásának	szerepére	hívja	fel	a	figyelmet	a	szektor	működésével
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kapcsolatban.	 Szerinte	 ugyanis	 ott	 alakulhat	 ki	 erős	 civil/nonprofit	 szektor,	 ahol	
az állampolgárok képesek az államtól független szervezeteiket létrehozni, és nagy 
arányban tagként vagy egyéb formában tevékenykedni bennük. Esetünkben lát-
hatjuk, hogy a szlovákiai magyar pedagógustársadalom sajátos helyzetének kon-
textusában a civil szervezetek aktívan reagálnak a magyar kisebbségi pedagógusok 
specifikus	 igényeire,	 ezáltal	 támogatva	a	 felnőttképzést,	 az	 identitás	megőrzését.	
Az államtól független szervezeteket hoznak létre, melyekben olyan elhivatott em-
berek	 tevékenykednek,	akiknek	 fontos	az	anyanyelvi	művelődés	biztosítása	a	 fel-
nőttképzésben,	a	pedagógusok	széles	körű,	igényes	és	magas	szintű	képzése.	

Összességében úgy gondoljuk, hogy a civil szervezetek szerepe pótolhatatlan 
a	 felnőttképzésben	 (ezt	 a	 pedagógustársadalom	 részéről	 jelen	 levő	 igény	 is	 bi-
zonyítja), ugyanis Zsolt (2020) szerint a kreativitásukkal a megújulást, katalizátor 
szerepükkel pedig a társadalom és a hivatalos szervek fogékonnyá válását tudják 
előidézni.	Véleményünk	szerint	a	szlovákiai	magyar	pedagógusképzésben	pedig	az	
identitás-megőrzést	 támogatják	és	az	anyanyelven	való	művelődés	 jogát	biztosít-
ják.	Bízunk	benne,	hogy	a	jövőben	egyre	több	civil	szervezet	alakul	majd,	akik	kül-
detésnyilatkozatukban	a	 felnőttképzést,	 azon	belül	 a	magyar	pedagógusok	szak-
mai	továbbképzésének	támogatását,	felkarolását	tűzik	ki	célul	közösségi	szinten.
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a	vzdelávaní	[školský	zákon]	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov)	Szlovákiában	2008-tól	az	
óvoda is az iskolarendszerhez tartozik. 
2	Az	atesztáció	Magyarországon	minősítő	vizsgát,	szakmai	képesítő	vizsgát	jelent.
3 Az adatokat hivatalosan lekértük a Szlovák Köztársaság oktatási, tudományos, kutatási és sport-
minisztériuma	alá	tartozó	Tudományos	és	műszaki	információs	központtól.	
4 Az adatokat hivatalosan lekértük a Szlovák Köztársaság oktatási, tudományos, kutatási és 
sportminisztériuma	alá	tartozó	Tudományos	és	műszaki	információs	központtól	is.
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A tanácsadás és képzés területén számos, a civil társadalomba tartozó szervezet 
működik	közre,	melyek	a	 társadalmi	vállalkozások	oktatását,	képzését	biztosítják.	
Például a Nonprofit Enterprise and Self-Sustainability Team (NESsT) nemzetközi 
szervezet 1997 óta nyújt pénzügyi támogatást és szervezetfejlesztési tanácsadást 
és képzést fenntartható társadalmi vállalkozások számára. Azonban a nonprofit 
vagy	civil	szférából	induló	társadalmi	vállalkozások	esetében	megfigyelhető	egyfaj-
ta gyengeség, mind a hiányos vállalkozói szemlélet, mind pedig a vállalkozói isme-
retek	terén.	Úgy	gondoljuk,	hogy	számos	előnyt	jelent	a	meglévő	vagy	potenciális	
társadalmi vállalkozások képzése, ismereteinek fejlesztése az oktatás, kutatás és 
tanácsadás biztosításával. A vállalkozási ismeretek képzésén belül kiemelt igény 
van az informatikai kompetenciák fejlesztésére. 

Az állami szociális ellátási rendszerben több területen is hiányosságok mutat-
hatók	 ki	 többek	 között	 a	 hozzáférhető	 és	megfizethető	 felnőttképzés	 területén,	
melyet	 különböző	 társadalmi	 szervezetek	 próbálnak	 kezelni.	 Azonban	 ezen	 civil	
szervezetek	tevékenysége	és	a	társadalmi	ellátórendszerek	nincsenek	megfelelően	
összehangolva (Kiss–Mihály 2019).

A	társadalmi	vállalkozások	fő	problémái	az	Európai	Bizottság	(2014)	alapján:	
1) a társadalmi vállalkozás fogalmának alacsony ismerete; 
2) szakemberek hiánya az üzletfejlesztési szolgáltatások és támogatás terén, 

mint például inkubátorházak, mentori és képzési programok, a beruházásra 
való készségek támogatása, stb.; 

vAjdAsági mAgyAr civil szervezetek szerepvállAlásA 
A pályAkezdő vállAlkozók képzésében

Juhász Bálint–Kővári Attila–Major Lenke–Námesztovszki Zsolt

Bevezetés
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3) támogató jogszabályi keretek hiánya; 
4) piacokhoz való hozzáférés nehézségei; 
5) finanszírozáshoz való hozzáférés nehézségei; 
6) a hatás mérésére és demonstrálására szolgáló közös mechanizmusok hiánya; 
7) az általános gazdasági környezet; 
8)	belső	tényezők,	mint	az	életképes	üzleti	modellek	hiánya,	a	vállalkozói	szel-

lem	és	a	vezetői	és	szakmai	kompetenciák	hiánya.

Jelen cikk a szakemberhiány problémájának megoldásával kapcsolatos mentori 
és képzési programok témakörét érinti, ennek egy szeletét, a vállalkozók képzé-
sével összefüggésben kapott tapasztalatokat összegzi. A képzést megvalósító civil 
szervezetek a Prosperitati Alapítvány (https://www.prosperitati.rs/), a Pro Scientia 
Naturae Alapítvány (https://proscnat.tanuljkertesz.hu/) és az e-Régió civil szervezet 
(https://e-regija.rs/)	 voltak.	 A	 kutatás	 a	 pályakezdő	 vállalkozók	 képzésére	 irányul,	
annak sikerességét és hatékonyságát méri fel kontakt, valamint online oktatási 
környezetben. 

A képzést megvalósító civil szervezetek bemutatása

A	következőkben	három	olyan	civil	 szervezet	kerül	bemutatásra,	melyek	 tevé-
kenységének	 fő	célja,	hogy	oktatási	és	képzési	programok	szervezésével,	megva-
lósításával hozzájáruljanak a vidéki térség és agrárium fejlesztéséhez és segítséget 
nyújtsanak	a	munka	világába	történő	 integrációban.	A	civil	szervezetek	rugalmas-
sága	döntő	szerepet	játszott	abban,	hogy	2020-ban,	a	COVID–19	betegség	okozta	
világjárvány idején is, online formában, hatékony képzés került megszervezésre. 
A	 Prosperitati	 Alapítvány	 volt	 ebben	 a	 hármas	 rendszerben	 a	megrendelő,	 a	 Pro	
Scientia	 Naturae	 Alapítvány	 a	 képzések	 szakmai	 koordinátora	 és	 kivitelezője,	 az	
e-Régió	civil	szervezet	tagsága	pedig	a	tananyagfejlesztő	csapatot	adta.

Prosperitati Alapítvány 

A Prosperitati Alapítvány vajdasági magyar regionális és közösségfejlesztési ala-
pítványként egy önkéntes, nem-kormányzati és nonprofit szervezet, mely határo-
zatlan	 időre	 alakult	 közhasznú	 célok	 jótékony	 elvégzésére.	 A	 Prosperitati	 Alapít-
vány	egyik	fő	célja	a	Vajdasági	Magyar	Közösségek	Terület-	és	Gazdaságfejlesztési	
Stratégiájának az életre hívása, amelyet a Vajdasági Magyar Szövetség felkérésére 
helyi szakemberek dolgoztak ki dr. Somogyi Sándor és dr. Nagy Imre vezetésével, 
s amelynek támogatásáról Magyarország Kormánya 2015. november 18-án meg-
hozott	határozatában	döntött.	Ezt	követően	a	Kormány	a	Prosperitati	Alapítványt	
bízta	meg	a	program	megvalósításával,	azaz	az	átlátható,	pályázatok	útján	történő	
támogatási	 rendszer	 kidolgozásával	 és	működtetésével.	 Az	 első	 pályázatok	meg-
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jelenésének határideje 2016. január 31-e volt. Pár hónap leforgása alatt kellett egy 
működőképes	intézményrendszert	felépíteni,	amely	alkalmas	a	pályázatok	kiírásá-
ra, befogadására és feldolgozására. A rendszer sajátossága, hogy a Prosperitati Ala-
pítvány szerbiai jogi személy, a program Szerbiában valósul meg, ezért a rendszer 
működésének	a	szerbiai	törvényekkel	összhangban	kell	lennie.	A	támogatás	forrása	
viszont Magyarország, ezért a Magyarországon hatályos törvényekkel is összhang-
ban	 kell	 működtetni	 a	 rendszert.	 Ugyanakkor	Magyarország	 EU	 tagország,	 ezért	
érvényesek az EU-s követelmények is. A Prosperitati Alapítvány 2016. január 25-én 
került bejegyzésre, 5 alapítója van – 2 magánszemély és 3 szervezet:
– Prof. Dr. Nagy Imre
– Dr. Somogyi Sándor emeritus professzor
– Vajdasági Agrárszervezetek Szövetsége (VASZ)
– Concordia Minoritatis Hungaricae Polgárok Egyesülete (CMH PE)
– CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.

2016.	 február	1-jétől	a	Prosperitati	Alapítvány	egy	8	területi	 irodából	álló	háló-
zatot	működtetett	Szabadkán,	Topolyán,	Zentán,	Magyarkanizsán,	Óbecsén,	Teme-
rinben,	Nagybecskereken	és	Zomborban.	Később	a	dél-bánáti	magyarság	könnyebb	
elérésének érdekében újabb iroda került megnyitásra Pancsován. Az alapítványnak 
mára	 mintegy	 50	 munkatársa	 van,	 valamint	 egy	 több	 mint	 100	 főből	 álló	 kül-
ső	 szakértői	 hálózatot	működtet	 (Prosperitati	Alapítvány	 2019).	A	Vajdasági	Gaz-
daságfejlesztési Program jelenleg Magyarország legnagyobb határon túli gazda-
ságfejlesztési	 programja,	 amely	 úttörő	 a	 külhoni	 gazdaságfejlesztési	 programok	
megvalósítása terén és mintaként szolgál a hasonló külhoni programok megvaló-
sításához. A vajdasági program kezdeti sikerei után további határon túli régióban 
indult el gazdaságfejlesztési program, felhasználva a vajdasági minta tapasztalatait. 
Elsősorban	Kárpátalján,	majd	ezt	követően	Felvidéken,	 Erdélyben,	Muravidéken	és	
Drávaszögben.	 Kijelenthetjük,	 hogy	 a	 gazdaságfejlesztés	mára	 a	 szülőföldön	 való	
boldogulást	 segítő	nemzetpolitikai	 eszközzé	 vált.	Összegezve	 a	 kis-,	 közepes-	 és	
nagyértékű	projektek	számadatait,	a	projektek	megvalósításával	realizált	közel	300	
millió	eurós	beruházási	értékkel	Magyarország	az	egyik	legjelentősebb	beruházóvá	
lépett	elő	Vajdaságban.	Figyelembe	véve	a	támogatás	területi	eloszlását	és	a	sikeres	
pályázatok számát pályázónként, megállapíthatjuk, hogy nem csak területi érte-
lemben oszlott el egyenletesen a támogatás a Vajdaságban, de nagyszámú egyedi 
pályázóhoz	 jutott	 el,	 hiszen	 a	 nyertes	 pályázattal	 rendelkező	 pályázók	 száma	 a	
legmagasabb	az	egyedi	pályázók	körében.	A	programban	részt	vevő	vállalkozások	
jelentős	 számú	 munkahelyet	 tudtak	 megőrizni	 és	 újakat	 nyitottak	 a	 fejlesztések	
megvalósulásával,	ugyanakkor	a	közepes-	és	nagyléptékű	 fejlesztéseket	megvaló-
sító dolgozók bérszínvonalára is pozitív hatást gyakorolt a program megvalósítása. 
A	 vizsgált	 fejlesztési	 időszak	 tapasztalata	 azt	mutatja,	 hogy	 a	 nyertes	 pályázatok	
elősegítik	Vajdaság	régiós	szerepvállalásának	erősödését,	és	egész	Szerbia	gazda-
ságának	fejlődését	(Juhász	2020).	A	beruházások	és	fejlesztések	társfinanszírozása	
mellett	 az	 emberi	 erőforrások	 szisztematikus	 fejlesztése	 is	 egyre	 hangsúlyosabb	
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szerepet	 kap	 a	 programban.	 A	 tudástranszfert	 is	 a	 helyi	 gazdaság	 erősítésének	
szolgálatába állította az alapítvány. 

Partnerségben a Pro Scientia Naturae Alapítvánnyal, részben a programban 
részt	vevő	gazdasági	szereplők	magas	száma	miatt,	 részben	a	világjárvány	kihívá-
saira	válaszolva	online	képzéseket	működtet	az	alapítvány:
– akkreditált online gazdaképzés;
–	kezdő	vállalkozók	ismereteinek	bővítése	(Vállalkozz	Vajdaság!);
–	a	vállalkozások	generációváltásának	támogatása	(Előttem	az	Utódom).

Pro Scientia Naturae Alapítvány 

A Pro Scientia Naturae Alapítványt 2009-ben hozta létre a Kertészek Egyesülete 
Zenta, azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az ottani térség vidékének és agráriumának 
fejlesztéséhez. Tevékenységét oktatási programok megszervezése, kutatási és fej-
lesztési projektek lebonyolítása, kapcsolatépítés és piackutatás terén fejti ki. Széles 
körben	 együttműködik	 a	 térség	 agrárgazdálkodóival	 és	 vállalkozóival.	 Tevékeny-
sége által igyekszik összefogni, támogatni és foglalkoztatni az agrárértelmiséget, 
valamint	az	ő	szaktudásukat	koordinált	módon	a	térség	fejlesztésére	fordítani.	Az	
Alapítvány	alapítói	körét	2017-ben	kibővítették,	így	az	alapító	Kertészek	Egyesüle-
te mellett társalapítói lettek: a GAK Nonprofit Kft., a Magyar Rektori Konferencia, 
a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége, a Prosperitati Alapítvány és a Szekeres 
László Alapítvány. Az alapítvány céljává az vált, hogy hidat képezzen az egyetemi 
és kutatóintézeti tudás, valamint a térség- és gazdaságfejlesztési program megva-
lósítása	közben	felmerülő	igények	között.	Ilyen	programok	például:	
–	Felnőttképzési	program:	integrált	növényvédelem.
– Online akkreditált képzési program: online gazdaképzés öt képzési csoportban, 

melyek: a Szántóföldi és kertészeti növényvédelem; A méhészet elmélete és gya-
korlata;	a	Talajerő-	és	vízgazdálkodás;	A	mezőgazdasági	gépesítés	gyakorlata	és	
precíziós	mezőgazdaság;	és	a	Mezőgazdasági	növénytermesztés.

–	 Online	 képzési	 programok:	 online	 gazdaképzés,	 Vállalkozz,	 Vajdaság!,	 Határon	
Átnyúló Agrárgazdasági Fejlesztési Program (mely egy magyar–szerb IPA prog-
ram	keretében	készült	online	oktatási	anyag),	Út	a	siker	felé	(vállalkozói	készség-
fejlesztő	program	középiskolások	számára).

– Közcélú tevékenység: E-tanácsadás, téli online gazdafórum.
–	 Gazdaság	 igényeit	 kielégítő	 tevékenység:	 integrátorok	 működésének	 segítése	

(húsmarha-, juh- és sertéságazat, szolárparkok létesítése stb.).

A fenti tevékenységek eredményeként az alapítvány felkérést kapott a régió-
fejlesztési program agrár- és élelmiszeripari szakágazatának programkidolgozására, 
mely	elkészült	és	melynek	támogatáselőkészítése	most	van	folyamatban.	
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A	Pro	Scientia	Naturae	Alapítvány	50	 fős	 szaktanácsadói	háttérrel	 rendelkezik	
az	agrárium	és	a	vidékfejlesztés	teljes	területéről,	melyből	20	fő	PhD	végzettségű.	
Szaktanácsadói	bázisának	erőssége,	hogy	a	szakemberek	legnagyobb	része	a	gya-
korlatban	 dolgozik	 fejlesztőként	 vagy	 tanácsadóként,	 és	 az	Alapítványon	 keresz-
tül	 pedig	 az	 akadémiai	 tudását	 próbálja	 a	 lehető	 legmagasabb	 szintre	 fejleszteni	
(https://proscnat.tanuljkertesz.hu/).

E-Régió civil szervezet 
 
Az e-Régió szervezet 2009-ben alakult. Létrejöttének célja, hogy Vajdaság egész 

területén	 terjessze	a	digitális	 írástudást	 és	megalapozza	az	 informatikai	 fejlődést.	
Az	 elmúlt	 években	 számos	 informatikai	 jellegű	 képzést,	 konferenciát,	 kerekasz-
tal-beszélgetést és online kurzust szervezett. A szervezet tevékenysége online és 
offline	képzések	köré	épül.	Az	e-Régió	tagsága	elsősorban	pedagógusokból	áll.	

A	pedagógusok	nagy	része	informatikai	jellegű	tárgyakat	oktat	a	közoktatásban	
vagy	 a	 felsőoktatásban,	 illetve	 olyan	 pedagógusok,	 akik	 otthonosan	 mozognak	
ezeken	a	területeken.	A	szervezet	céljai	a	következő	pontokkal	határozhatók	meg:
– az általános informatikai írástudás fejlesztése,
– specifikus IKT-kompetenciák fejlesztése,
– oktatás, különös tekintettel a gyerekekre és a fiatalokra, 
– kurzusok szervezése,
– az informatika és a közgazdaságtan új vívmányainak figyelemmel követése.

A	 célok	 elérése	 érdekében	 a	 szervezet	 a	 következő	 feladatokat	 tekinti	 priori-
tásnak:
– a tudományos szakmai szakirodalom és vívmányok figyelemmel kísérése és al-

kalmazása, 
– egyénileg vagy más szervezetekkel konferenciák, tanácskozások, szemináriumok 

és más képzési formák szervezése,
– a szervezet céljaival összhangban könyvek megjelentetése, honlap fenntartása,
– pedagógusok és más szakemberek megkeresése a gyermekek és az ifjúság kép-

zésével kapcsolatosan,
–	egyetemekkel,	iskolákkal,	szakmai	és	egyéb	szervezetekkel	együttműködések	

megvalósítása.

Ahogy a célokból és a feladatokból is látszik, a tevékenységet az oktatás és a 
tudomány	kettőssége,	valamint	a	lentről	szerveződő	műhely-jelleg	határozza	meg.

Az	e-Régió	 	működésének	első	éveiben	különböző	 informatikai	 jellegű	képzé-
sek	szervezésében	volt	aktív.	 Ezek	közül	ki	kell	emelni	a	gazdasági	 szereplők	és	a	
munkanélküliek részére szervezett nagyszámú ECDL (European Computer Driving 
Licence) képzést, valamint a pedagógusok részére megtartott, az interaktív tábla 
lehetőségeit	bemutató	képzést.



Világ-nézet

Civil Szemle 2021/3.108

A KockAsuli programot 2016. október 15-én indították el. A program teljes egé-
szében	beváltotta	a	hozzá	fűzött	reményeket	és	egyértelműen	hiánypótlónak	bizo-
nyult,	mivel	elsősorban	aktuális	és	érdekes	tartalmakat	tudott	feldolgozni,	közelebb	
hozva a tanulókhoz az informatikát és a programozást. A közoktatásban dolgozó 
pedagógusok	mellett	 előadóként	megjelentek	 a	 versenypiac	 résztvevői	 –	 sikeres	
programozók –, akik beszéltek a saját tapasztalataikról, meglátásaikról, a progra-
mozói	 élet	 előnyeiről	 és	 nehézségeiről.	 A	 rendezvény	 az	 Európai	 Bizottság	 Code	
Week 2016 rendezvénysorozat részévé vált, amelyen szintén a programozás és az 
informatika aktualitására hívták fel a figyelmet.

Szintén 2016-ban alkották meg a Tudatos és biztonságos internethasználat 
alapjai online képzésüket (https://webuni.hu/kepzes/a-tudatos-es-biztonsagos-
internethasznalat-alapjai). Majd számos EU-s projekt keretein belül továbbfejlesz-
tették a tananyagot.

A	 2020-as	 évben	 elkészítették	 a	 Vállalkozz,	 Vajdaság!	 online	 képzést	 (https://
vallalkozzvajdasag.prosperitati.rs/),	amely	alapszintű	vállalkozói	ismereteket	dolgoz	
fel, valamint a világjárványra és a távoktatás nehézségeire nyújtott válaszként a Web 
2.0 – Online eszközök használata a tanórán és azon kívül online képzést (https://
classroom.google.com/u/0/c/MjQ4NjU1MjQyMjU1), amely a pedagógusoknak ké-
szült és minden tantárgy oktatásánál jól használható, ingyenes eszközöket mutat 
be.	A	Tanulj	velünk	magyarul!	(https://elearning.easygenerator.com/5c35bbc5-7d5f-
4290-bbd0-b08e20c34e95/) 2021-ben készült el és a magyar nyelv oktatása és 
népszerűsítése	a	célja,	elsődlegesen	interaktív	és	játékos	módszerekkel.	

Távoktatás és annak gazdasági jelentősége

Az oktatási környezet a tanítási-tanulási folyamat színtere, ahol a tanuló az 
oktatás tartalmához, az ezzel kapcsolatos információkhoz jut, és ahol a tanulási 
feladatokat	megoldva	 tevékenységeket	 végez,	 gondolva	 itt	 akár	 a	 legkorszerűbb	
virtuális megoldásokra (Budai–Kuczmann 2018; Horváth 2019), melyben a kognitív 
folyamatok is fontos szerepet játszanak (Berki 2019; Bubnó–Takács 2019; Macik 
2018). Az oktatási környezet meghatározza az egyes módszerek alkalmazhatósá-
gát, valamint az oktatástechnológiai megoldásokat.

A távoktatásban a legelterjedtebb oktatási forma az e-learning. Az e-learning 
olyan,	 számítógépes	hálózaton	elérhető	nyitott	–	 tér-	és	 időkorlátoktól	 független	
– képzési forma, amely a tanítási-tanulási folyamat megszervezésével hatékony, 
optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot és a tanulói 
forrásokat, a tutor–tanuló kommunikációt, valamint a számítógépes interaktív ok-
tatószoftvert	egységes	keretrendszerbe	foglalja,	a	tanuló	számára	hozzáférhetővé	
teszi. A e-learning-definíció átértelmezése kardinális pontokat fog érinteni a ha-
gyományos	pedagógiai	értékeket	illetően.	

Újragondolandó	 (1)	 „a	 tanítási-tanulási	 folyamat”	megszervezésének	a	kérdés-
köre, (2) a tananyag egységes keretrendszerbe foglalása, (3) a tananyagnak a ta-
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nulók	számára	történő	hozzáférhetővé	tétele,	illetve	annak	kizárólagossága	(Forgó	
2005). 

Amennyiben,	az	e-learning	esetében	a	tértől	és	időtől	független	környezetet	és	
a	tanuló	személyének	központi	helyzetbe	történő	helyezését	hangsúlyozzuk,	akkor	
a	következő	idézettel	határozható	meg	a	legjobban	az	e-learning	fogalma:	

„Az	e-learning	a	tanulási	környezetnek	egy	olyan	mindenkinek,	tértől	és	időtől	
független innovatív megközelítése, ami jól megtervezett, tanulócentrikus, interak-
tív tanulást biztosít.” (Khan 2005: 140)

Az e-learning szükségességét társadalmi oldalról megközelítve ahhoz az álta-
lános	 jelenséghez	érdemes	visszanyúlnunk,	amit	ma	„rohanó	világként”	 szoktunk	
leírni. Ennek központi elemét képezi a halmozott figyelemmegosztás, az egy do-
logra	szánt	idő	lerövidülése	és	elaprózódása,	a	folyamatosan	a	következő	tevékeny-
ségünkbe	történő	átváltások	sorozata	(DeGreeff–Burnett–Cooley	2010).

A	másik	szemszögből	vizsgálva,	technológiai	oldalról	az	e-learning	létrejöttéhez	
minden	lehetőség	fokozatosan	adottá	vált:	a	számítógép	és	egyéb	mobil	kommu-
nikációs	 eszközök	 folyamatos	 terjedése	 és	 ezzel	 együtt	 elérhetővé	 válása	 (mind	
anyagi, mind kínálati szempontból), az oly sokszor emlegetett internet elterjedése, 
ezzel	 együtt	 a	mobilitást	 növelve	 a	 sávszélesség	 és	 internetsebesség	 nagyütemű	
növekedése. Ugyanakkor az ezekhez a technológiákhoz párosuló szoftveres meg-
oldások	 tették	 lehetővé	 az	 oktatói	 oldal	 szereplői	 számára	 is,	 hogy	 egyszerűen,	
mély informatikai (pl. programozói) ismeretek nélkül, felhasználóbarát módon ké-
szíthessenek	olyan	oktatási	anyagokat,	melyek	az	internetről	elérhetőek	a	tanulók	
számára, és amelyhez külön informatikai szakemberek bevonására egyáltalán nem 
vagy csak korlátozottan volt szükség (Nagy 2020).

Az	online	e-learning	kurzusok	segítségével	fejleszthetők	a	tanulók/alkalmazot-
tak	informatikai	kompetenciái,	valamint	az	eszközhasználat	is.	A	különböző	vállalati	
osztálytermi és online képzések hatalmas potenciált hordoznak magukban. 

Az	 e-learning	 térnyerése	 és	 jelentősége	 a	 piacon	 a	 következő	 tényekkel	 tá-
masztható alá:
– míg 2015-ben csak 107 milliárd dollár, 2025-re várhatóan a háromszorosa, 325 

milliárd dollár lesz az e-learning piac összértéke – továbbá az ezredforduló óta 
900%-os növekedést produkált (Global Industry Analysts 2020); 

– az amerikai vállalatok 77 százaléka használt valamilyen online oktatási formát 
2017-ben, az ilyen formán képzett munkavállalók képzési ideje 40–60 százalékkal 
csökken (Brandon Hall Group 2017); 

–	a	szervezetek	72	százaléka	úgy	gondolja,	hogy	az	e-learning	versenyelőnyt	biz-
tosít (Pappas 2019); 

– a tanulók 49 százaléka állítja, hogy az elmúlt 12 hónapban részt vett valamilyen 
online kurzuson (Duffin 2020); 

– a munkavállalók 68 százaléka preferálja, ha a munkahelyén tanulhat (Spar–Dye 
2018); 

– a vállalatok 42 százaléka árbevétel növekedést tapasztalt az e-learning bevezeté-
sét	követően	(Gutierrez	2016).
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Az	 e-learning	 megoldások	 költségcsökkentés	 lehetőségét	 hordozzák	 maguk-
ban, amely rögtön magára irányítja a vállalati szektor döntéshozóinak figyelmét. 
Általánosan	bevált	vállalatirányítási	eszköz/módszer	a	rendszeresen	ismétlődő	fel-
adatok	ellátására	valamilyen	automatizmus	kidolgozása,	amellyel	csökkenthető	az	
erre	 áldozandó	 emberi	 erőforrás	 (Brown–Hellerstein	 2005),	 és	 így	 a	 költség	 is	 –	
nincs ez másként az oktatással sem, ahol az automatizálást az e-learning oktatási 
formára való áttérés jelentheti. 

E-learning	megoldásba	 történő	egyszeri	beruházással	 a	 vállalatok	 csökkenthe-
tik az oktatókra, továbbá terembérletre és kapcsolódó infrastrukturális kiadásokra 
allokált költségeket – de ugyanide sorolható az ezzel járó adminisztrációs teher 
enyhítése	is,	amely	ezen	képzések	folyamatos	szervezését,	összehangolt	működé-
sét és ennek kontrollját hivatott biztosítani. 

A	 költségcsökkentő	 megközelítés	 mellett	 versenyképességnövelő	 megkülön-
böztető	erőforrás	 is	válhat	az	e-learning	oktatásra	való	áttérésből,	mely	már	nem	
csak	 tipikusan	nagyvállalatokra,	hanem	tetszőleges	méretű	vállalkozásra	és	a	civil	
szervezetekre	is	érvényes	lehet.	Egy	megfelelően	kidolgozott	e-learning	képzés,	ha	
kellően	hatékony	tudástranszfert	biztosít	a	dolgozók	számára,	növelheti	a	munka-
végzésük eredményességét, és így közvetve a vállalat profitjára is pozitív hatással 
lehet.	 Fontos	 azonban	 megjegyezni,	 hogy	 a	 megfelelően	 kidolgozott	 e-learning	
képzések általában nagyobb költséggel is járhatnak (Nagy 2020).

A	Covid–19-világjárvány	 természetesen	az	élet	összes	 területére	 (oktatás,	mű-
velődés,	 turizmus,	 szabadidő)	 hatással	 volt/van,	 és	 nagyon	 komolyan	 érintette	 a	
gazdaságot is. Azon vállalatok, amelyek tevékenysége és profilja megengedi, táv-
munkára	 váltott	 át	 az	 alkalmazottak	 jelentős	 részénél.	 A	 vállalatok	 jelentős	 része	
tervezi,	 hogy	kiterjeszti	 tevékenységét	az	online	 területre,	 így	a	 felhőalapú	doku-
mentumtárolás, valamint az online tartalmak felhasználása egyre intenzívebb lesz. 
Ennek a folyamatnak a része lesz az alkalmazottak informatikai kompetenciáinak 
folyamatos	fejlesztése	és	az	online	oktatási	környezetek	jelentőségének	a	növeke-
dése is.

Az	 IBM	 (Institute	 for	 Business	 Value)	 COVID–19	 és	 az	 üzleti	 élet	 jövője	 címet	
viselő	 kutatásban	 több	mint	 3800	 vállalat	 vezérigazgatóját	 kérdezték	meg	 a	 vál-
tozásokkal	 kapcsolatban.	 Ez	 a	 jelentős	 kutatás	 22	országra	 és	 20	 iparágra	 terjedt	
ki,	melyből	kiderült,	hogy	10	vállalatból	6	felgyorsította	a	digitalizáció	folyamatát.	

A vállalatok kétharmada számos informatikai lemaradást pótolt be az elmúlt 
időszakban,	melyeket	korábban	nem	tudtak	az	alkalmazottak	ellenállása	és	a	tech-
nológiai	elmaradottság	miatt	(Dudás–Pálfi	2021).	A	vállalatok	jelentős	része	tervezi,	
hogy	kiterjeszti	tevékenységét	az	online	területre,	 így	a	felhőalapú	dokumentum-
tárolás, valamint az online tartalmak felhasználása egyre intenzívebb lesz. Ennek a 
folyamatnak a része lesz az alkalmazottak informatikai kompetenciáinak folyama-
tos	fejlesztése	és	az	online	oktatási	környezetek	jelentőségének	a	növekedése	is.
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Kontakt és online oktatási környezet összehasonlítására irányuló vizsgálat

A	gazdaságfejlesztési	 program	 indításakor,	 összefüggésben	 a	 szülőföldön	 való	
boldogulás	céljával,	azonnal	hatalmas	 igény	mutatkozott	a	kezdő	vállalkozók	pro-
jektjei, a vállalkozásindítás támogatására. A pályázati kiírás feltételrendszerének 
meghatározásakor	 az	 egyik	 fő	 szempontként	 a	 támogatott	 vállalkozások	 lemor-
zsolódásának minimalizálása került meghatározásra. Vállalkozás indítása esetén 
sok mindent kell mérlegelni. Nem elég azt tudni, hogy mit szeretne a vállalkozó 
csinálni, azzal is tisztában kell lennie, hogyan fogja azt megvalósítani. Legfontosabb 
tényező	egy	leendő	vállalkozó	esetében,	hogy	megfogalmazza:
– Milyen személyes célokat szeretne elérni a vállalkozással – milyen életet szeretne 

megvalósítani a vállalkozása segítségével?
– Mit és mennyit hajlandó tenni azért, hogy céljait és álmát elérje?
–	Melyek	 a	 saját	 erősségei,	 gyengeségei,	 képességei,	 készségei,	 hogy	 feltárja	 és	

tudatosan fejlessze hiányzó vagy gyengébb kompetenciáit?
–	Mi	a	vállalkozás	alapvető	küldetése,	milyen	értékeket	képvisel?	

Az évek során, az operatív munkákban, ezen alapok biztosítják a vállalkozónak a 
küldetéstudatot,	a	bátorságot	és	a	kitartást.	Leendő	vállalkozóknál	gyakori	jelenség	
az	ismeretlentől	való	félelem,	ami	teljesen	érthető.	A	legjobb	megoldás	a	félelmek	
kezelésére a tudatos vállalkozásindítás, ami részletes tervezésen alapul, valamint 
önfejlesztésen, azaz a vállalkozói készségek fejlesztésén. Egy vállalkozás sikerének 
nemcsak	külső,	 a	körülmények	és	 lehetőségek	által	meghatározott	 feltételei	 van-
nak,	hanem	a	vállalkozó	személyéhez	kapcsolódó	belső,	emberi	tényezői	is.	A	siker	
belülről	jön,	a	sikeres	vállalkozó	éppen	ezért,	legjobban	saját	fejlesztésére	figyel.	

Bár	 sokszor	 egyszerű	 elindítani	 egy	 vállalkozást,	 sikeresen	 felépíteni,	 fenntar-
tani	 nem	 könnyű.	 Egy	 vállalkozás	 beindítása	 és	 építése	 ugyanis	 egymást	 logiku-
san	követő	 lépések	sorozata,	és	gyakran	pont	azok	az	első	 lépések	maradnak	ki,	
melyek szilárd alapokat adnának egy vállalkozásnak. Ezért nagy segítség, ha egy 
bevált	„vállalkozásépítési	módszert”	követünk.	Szükséges	egy	rendszer,	egy	olyan	
útmutató,	 amivel	 rendet	 lehet	 tenni	 az	 elérhető	 információk	 között.	 Ez	 ugyanis	
olyan,	mint	 egy	 jó	 térkép:	 lépésről	 lépésre	 végigvezet	 az	úton	a	 vállalkozás	bein-
dításától	 a	 sikeres	 vállalkozás	megalkotásáig.	Vállalkozásindítás	előtt	mindenképp	
üzleti tervet szükséges készíteni, gazdaságossági számításokat kell végezni, és csak 
akkor megvalósítani a vállalkozást, ha a számítások ezt alátámasztják. Az üzleti 
terv összeállításánál, vagyis a tevékenység megtervezésénél részletesen körül kell 
járni	az	alábbi	alapvető	problémaköröket:	

1. Melyik az a termék vagy szolgáltatás, amelyre a vállalkozás épül?
2.	Melyik	az	a	piac,	amelyikre	termelünk,	annak	milyen	jellemzői	vannak,	hogyan	

történik a termék értékesítése?
3.	Tulajdonforma	(működési	forma)	megválasztása.
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4.	A	gyakorlatban	hogyan	zajlik	majd	a	vállalkozás	működése,	mitől	és	mikor	
lesz mindez nyereséges (mekkora és milyen befektetéseket igényel)?

5.	Pénzügyi	terv	–	ez	az	üzleti	terv	egyik	legkritikusabb	fejezete,	hiszen	itt	dől	
el,	 hogy	 pénzügyileg	 eredményessé	 tehető-e	 a	 vállalkozás,	 a	 befektetések	
megtérülnek-e?

A	korai	lemorzsolódás	elkerülésének	előfeltétele	a	vállalkozói	ismeretek	megfe-
lelő	elsajátítása	és	a	megfelelő	felkészülés	a	fent	 leírt	kihívásokra.	Ezért	a	progra-
mot	két	egymásra	épülő,	kötelező	komponensre	osztották	(1. ábra): 

I. komponens: képzési rész (magában foglalja a négy képzési modulon való kö-
telező	részvétel,	sikeres	vizsga	és	mentorálás	teljesítésének	kötelezettségét),	és

II. komponens: a támogatási kérelem és az üzleti terv benyújtása (szakmai érté-
kelés és támogatói döntés).

1. ábra. A induló vállalkozások képzési programjának szerkezeti felépítése

 
      Forrás: Prosperitati Alapítvány alapján saját szerkesztés.

A programban megvalósított képzés a pályázati rendszer része volt és az alap-
vető	 tudnivalókat	 érintette	 egy	 vállalkozás	 beindítása	 és	 működtetése	 kapcsán.	
2016-ban és 2018-ban kontaktoktatási környezetben történt az oktatás, 2020-ban 
pedig online formában került sor az oktatásra. A képzés öt modulból állt, ezek: 
1. Modul: Vállalkozás indításához szükséges kompetenciák; 2. Modul: Adózás az 
egyes	jogi	formákat	illetően;	3.	Modul:	Könyvelési	szabályok	az	egyes	jogi	formákat	
illetően;	 4.	 Modul:	 Munkaviszony	 és	 egyéb	 alkalmazási	 módok;	 5.	 Modul:	 Üzleti	
tervezés. 

Az	 előadó	 személye	minden	 képzésnél	megegyezett,	 valamint	mindkét	 okta-
tási	 környezetben	az	előadások	 szombatonként	 kerültek	megszervezésre.	A	kon-
taktoktatási	 környezetben	az	 előadásokat	Magyarkanizsán	 tartották	meg,	míg	 az	
online	 oktatási	 környezetben	 a	 tanulók	 otthonról	 csatlakoztak	 az	 előadásokhoz	
(ZOOM	alkalmazáson)	és	így	értelemszerűen	az	utazási	költségek	és	az	erre	fordí-
tott	idő	redukálódott.	Az	online	képzés	mellett	elsődlegesen	az	aktuális	járványügyi	
korlátozások	(2020.	szeptembere)	miatt	döntöttek	a	képzés	szervezői.	Ahhoz,	hogy	
a pályázók teljesítsék a vizsgára bocsátás feltételét, a képzés ideje alatt részt kel-
lett, hogy vegyenek mind a négy képzési napon. Akik ezt nem tudták teljesíteni, 
azoknak rendelkezésükre állt egy pótnap, ahol pótolni tudták a hiányzásukat. 
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Az	online	kurzus	tartalmazta	a	képzés	anyagát,	különböző	interaktív	ellenőrző	
kérdésekkel, tesztekkel és helyzetgyakorlatokkal kiegészítve.

A vizsgálat módszere

A	vizsgálat	a	Prosperitati	Alapítvány	által	megszervezett,	a	pályakezdő	vállalko-
zók képzésében a kontakt és online oktatási környezet összehasonlítására irányult, 
elsősorban	 a	 sikeresség	 és	 hatékonyság	 tekintetében.	 A	 vizsgálat	 során	 felmért	
minta	összesen	882	fő.	A	képzést	2016-ban	(N=159)	és	2018-ban	(N=327)	kontakt/
osztálytermi oktatási környezetben szervezték meg, míg 2020-ban online oktatási 
környezetben	(N=396).	Kutatásunk	során	megvizsgáltuk	a	jelentkezők	részvételé-
nek számát a képzési-, illetve a pótnapokon, mértük és összehasonlítottuk a le-
morzsolódást mindkét oktatási környezetben, valamint a zárótesztek eredményét.

A vizsgálat során megfogalmazott hipotézisek

Az	előzőekben	bemutatott	képzéssel	kapcsolatosan	az	alábbi	hipotéziseket	fo-
galmaztuk meg és vizsgáltuk:

H1: Az online környezetben elvégzett képzés során, ahol több interaktív tan-
anyag	állt	a	résztvevők	rendelkezésére,	magasabb	pontszámokat	értek	el	a	
résztvevők	a	záróteszten.

H2: Feltételezzük, hogy nincs eltérés a nemek és a korcsoportok között a vizs-
gaeredmények tekintetében.

H3: Feltételezzük, hogy a földrajzi távolság befolyásolta a részvételt oly módon, 
hogy az osztálytermi környezetben megszervezett képzések esetében a 
közelebb	élő	 résztvevők	voltak	azok,	akik	nagyobb	számban	 jelen	voltak	a	
négy	képzési	napon,	szemben	a	távolabb	élőkkel.

H4: Feltételezzük, hogy az online környezetben megszervezett képzésen jelen-
tősen	több	résztvevő	tett	eleget	a	vizsgafeltételnek,	mivel	nem	kellett	utaz-
niuk	 azért,	 hogy	 részt	 vegyenek	 a	 kötelező	 négy	 képzési	 napon.	 Emiatt	 a	
pótalkalommal az offline környezetben megszervezett kurzus során jelentek 
meg	többen	a	résztvevők.

H5: Feltételezzük, hogy az online képzés során olyan személyek is részt vettek 
az ötödik, pótalkalmon, akiknek a vizsgafeltétel megszerzéséhez erre nem 
volt szükségük és ezzel a 4 alkalom helyett 5 alkalommal vettek részt kép-
zési napon.
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Vizsgálati minta

A vizsgálatban összesen 822 személy vett részt. A 2016-os és a 2018-as évben 
kontakt, osztálytermi környezetben, 2020-ban pedig online valósult meg a képzés, 
melynek	adataira	a	kutatás	épül.	A	résztvevők	száma	az	egyes	években:
– 2016 (osztálytermi környezet): N=159 (18%)
– 2018 (osztálytermi környezet): N=327 (37%)
– 2020 (online környezet): N=396 (45%)

Ennek	megfelelően	a	minta	55	százaléka	offline,	45	százaléka	online	vett	részt	
a	képzésben.	A	résztvevők	61	százaléka	(N=539)	férfi,	39	százaléka	(N=343)	nő.	A	
mintában	előforduló	 legalacsonyabb	életkor	 19	év,	 a	 legmagasabb	72	év.	A	minta	
átlagéletkora 38 év. A korosztályok szerinti megoszlást a 1. táblázat szemlélteti.

1. táblázat. Korosztály szerinti megoszlás

                                       Forrás: Saját szerkesztés.

A	kutatásban	részt	vevő	személyek	összesen	80	különböző	vajdasági	település-
ről	származnak.	A	kutatás	során	azokat	a	településeket	vettük	alapul,	ahonnan	leg-
alább	5	személy	származik,	a	többi	települést	az	„egyéb”	kategóriába	soroltuk.	Öt	
olyan	település	van,	ahonnan	50-nél	több	résztvevő	jeletkezett:	Ada,	Óbecse,	Sza-
badka, Temerin, Zenta. Az egyes települések és a képzés helyszíne közötti távolság 
alapján	négy	 kategóriát	 hoztunk	 létre.	A	mintában	 résztvevők	 közül	 a	 legtöbben	
(43%)	 11	 és	 50	 kilométerre	 laknak	 a	 képzés	 helyszínétől.	 29	 százalékuk	 50–100	
kilométerre, 22 százalékuk 101–200 kilométerre. A legkevesebben, 6 százalék él a 
legközelebb, 0–10 kilométerre. Az adatokat a 2. táblázat szemlélteti.

Életkor N %

20 évnél fiatalabb 2 0,5

20–29 éves 167 19

30–39 éves 354 40

40–49 éves 247 28

50–59 éves 92 10

60–69 éves 19 2

70 éves és annál idő-
sebb

1 0,5

Összesen 882 100
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2. táblázat. Távolság szerinti megoszlás

                                    Forrás: Saját szerkesztés.

Részvétel

A 4+1 alkalommal megrendezett képzés során összesen négy alkalommal volt 
kötelező	a	megjelenés.	Legtöbben	az	1.	és	a	2.	alkalommal	voltak	jelen.	Az	adatokat	
az 3. táblázat szemlélteti.

3. táblázat. Megjelenés szerinti megoszlás

           Forrás: Saját szerkesztés.

Vizsgaeredmény

A	résztvevők	közül	90	százalék	(N=792)	tett	eleget	a	vizsgafeltételnek,	10	szá-
zalékuk	 (N=90)	 nem.	A	 vizsgaeredményeket	 illetően	 a	 vizsgafeltételeknek	 eleget	
tevők	1	százaléka	(N=7)	nem	felelt	meg	a	vizsgán,	7	százalék	(N=61)	megfelelt,	82	
százalék (N=723) kiválóan megfelelt. Az eredményeket a 4. táblázat foglalja össze.

Távolság N %

    0–10 km 51 6

  11–50 km 380 43

  51–100 km 256 29

101–200 km 195 22

Összesen 882 100

Megjelenés
1. alkalom 2. alkalom 3. alkalom 4. alkalom pótalkalom

N % N % N % N % N %

jelen volt 769 87 775 88 754 85 601 68 436 49

nem volt 
jelen

113 13 107 12 128 15 281 32 446 51
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4. táblázat. Vizsgaeredmények

                      Forrás: Saját szerkesztés.

A vizsgálat eredményei

Az egyes képzési éveket alapul véve vizsgáltuk meg a kapott eredményeket. A 
legmagasabb	pontszámot	2020-ban	érték	el	a	résztvevők.	Az	egyes	évek	eredmé-
nyeit kétmintás t-próba segítségével összevetve a 2018-as és a 2020-as év értékei 
között	 mutatkozik	 szignifikáns	 eltérés.	 A	 résztvevők	 jelentősen	magasabb	 pont-
számot	értek	el	a	harmadik	évben	az	első	év	eredményeihez	képest.	Az	első	és	a	
második valamint a második és a harmadik év eredményei között nincs szignifikáns 
eltérés. Az eredményeket az 5–7. táblázat szemlélteti.

5. táblázat. Az első és a második év eredményeinek összehasonlítása

 
                          Forrás: Saját szerkesztés.

6. táblázat. A második és a harmadik év eredményeinek összehasonlítása

 
                        Forrás: Saját szerkesztés.

Vizsgaeredmény N %

nem tett eleget a vizsgafeltételeknek 90 10

nem felelt meg 7 1

megfelelt 61 7

kiválóan megfelelt 723 82

Összesen 882 100

év
pontszám kétmintás t-próba

átlag Sd. t p

2016 91,89 7,1
1,1 0,2

2018 90,83 9,2

év
pontszám kétmintás t-próba

átlag Sd. t p

2018 90,83 9,2
-0,3 0,7

2020 92,24  8,97
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7. táblázat. Az első és a harmadik év eredményeinek összehasonlítása

 
                          Forrás: Saját szerkesztés.

A	 kapott	 adatok	 részben	 támasztják	 alá	 a	 H1-es	 hipotézist,	 ugyanis	 az	 első,	
2016-ban, osztálytermi környezetben elvégzett képzéshez viszonyítva a 2020-ban 
online megtartott kurzuson szignifikánsan magasabb pontszámot értek el a részt-
vevők.	A	nemek	és	a	három	év	összesített	pontszámainak	összefüggéseit	vizsgálva	
a	kétmintás	t-próba	eredményei	szignifikáns	eltérést	mutattak.	A	nők	szignifikán-
san magasabb átlagpontot szereztek, mint a férfiak (8. táblázat). 

8. táblázat. A nemek és a három év átlagpontjainak összehasonlítása

                Forrás: Saját szerkesztés.

Külön-külön	vizsgálva	az	egyes	években	elért	eredményeket,	az	első	két	évben,	
offline környezetben megvalósított képzés során nem mutatkozik szignifikáns kü-
lönbség a nemek teljesítményében, e tekintetben a H2 hipotézis a nemek vonat-
kozásában	elfogadható	 lenne,	 azonban	az	online	 tanfolyam	 során	megfigyelhető	
szignifikáns	eltérés	a	nők	javára	(9. táblázat).

9. táblázat. A nemek és az egyes évek pontszámainak összehasonlítása

                 Forrás: Saját szerkesztés.

év
pontszám kétmintás t-próba

átlag Sd. t p

2016 91,89 7,1
-1,9 0,04

2020 92,24   8,97

nem
pontszám kétmintás t-próba

átlag Sd. t p

férfi 91,04 8,1
-2,4 0,01

nő 92,60 9,8

év nem
pontszám kétmintás t-próba

átlag   Sd. t p

2016
férfi 91,34   6,8

-1,23 0,2
nő 93,12   7,5

2018
férfi 90,42   8,8

-0,94 0,3
nő 91,45   9,8

2020
férfi 91,45   7,9

-2,04  0,04
nő 93,36 10,1
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A	mintát	a	résztvevők	kora	alapján	7	csoportba	soroltuk	be	(1. táblázat). A 20 
évnél	fiatalabb	és	70	évnél	idősebb	korcsoportba	a	minta	elenyésző	százaléka	tar-
tozik,	 így	az	ő	eredményeiket	nem	vettük	 figyelembe	az	összehasonlító	vizsgálat	
során. Összevetettük a többi öt korcsoportot és az elért eredményeket az egyes 
évekre	vonatkozóan.	Az	első,	2016-ban	megtartott	kurzus	során	nem	találtunk	ösz-
szefüggést a kor és a vizsgán elért eredmények között. A 2018-as évben, még offli-
ne	kurzust	követően	a	vizsgán	a	60–69-es	korcsoport	teljesített	a	legjobban,	és	ér-
ték	el	a	legmagasabb	arányban	a	kiválóan	megfelelt	minősítést.	A	többi	korosztály	
jelentősen	alacsonyabb	minősítést	ért	el	a	vizsgán.	Az	50–59-es	korosztály	volt	az,	
amelyik	a	 leggyengébben	teljesített,	a	 többi	csoportnál	 is	 jelentősen	alacsonyabb	
minősítést	ért	el.	Az	egyutas	ANOVA-vizsgálat	eredményei	a	következő	összefüg-
géssel	 írhatóak	 le:	 [60–69]>[20–29,	 30–39,	 40–49]>[50–59].	 A	 2020-as	 évben,	
az online környezetben megtartott kurzuson szintén volt két olyan korcsoport, 
amellyel szemben a 60–69 éves korosztályba tartozók szignifikánsan magasabb 
eredményt értek el. A különbség a 30–39-es és a 40–49-es korcsoporttal szemben 
figyelhető	meg	az	idősebb	korosztály	javára.	Összességében	megállapítható,	hogy	a	
H2 hipotézist el kell vetnünk, mivel mind a nemek, mind pedig a kor esetén vannak 
olyan csoportok, melyek eredményei között szignifikáns eltérés mutatható ki. A ma-
gasabb	vizsgaeredményt	a	nők	esetében,	valamint	az	idősebb	korosztály	magasabb	
pontszámát további kutatás során, több háttérváltozó tükrében, fogjuk vizsgálni.

Az eredmények további elemzése során megvizsgáltuk, van-e összefüggés a 
lakóhely és a képzés helyszíne közötti távolság és a részvétel között. Ez a szem-
pont	az	első	két	évben,	az	osztálytermi	környezetben	megtartott	kurzus	során	volt	
releváns. A 2016-ban és 2018-ban megtartott offline képzés esetében a negyedik 
képzési	 alkalom	 során	 szignifikáns	 különbség	 figyelhető	meg	 a	 különböző	 távol-
ságra	lakó	résztvevők	jelenlétében.	A	legközelebb	lakók	jelentek	meg	legnagyobb,	
a	100	kilométernél	távolabb	élők	pedig	a	legkisebb	számban.	Az	egyutas	ANOVA-
vizsgálat	eredményei	alapján	a	következő	összefüggés	írható	le	az	egyes	csoportok	
jelenlétének	 gyakoriságát	 illetően:	 [0–10	 km]>[11–50	 km,	 51–100	 km]>[101–200	
km].	Az	eredmények	alátámasztják	a	H3-as	hipotézisben	foglalt	állítást,	amely	sze-
rint az osztálytermi környezetben megszervezett képzések esetében a közelebb 
élő	résztvevők	nagyobb	számban	voltak	 jelen	a	négy	képzési	napon,	mint	a	távo-
labb	élők.	

Megvizsgáltuk, hogy az offline és az online környezetben megszervezett kurzus 
során	 milyen	 arányban	 tettek	 eleget	 a	 résztvevők	 a	 vizsgafeltételnek,	 és	 vettek	
részt 4 kurzusnapon. Az adatok elemzése során kiderült, hogy az online kurzus 
során	 jelentősen	magasabb	volt	a	feltételnek	eleget	tevő	résztvevők	aránya,	mint	
az osztálytermi környezetben megrendezett kurzus esetében. Az offline kurzuson 
a	résztvevők	85,6	százaléka	tett	eleget	a	feltételnek,	az	online	kurzuson	94,9	szá-
zalékuk.	A	kurzus	vizsgafeltételének	teljesíthetősége	érdekében	pótnap	is	a	részt-
vevők	 rendelkezésére	 állt,	 hogy	 részt	 vehessenek	 a	 kötelező	 négy	 kurzusnapon.	
Megvizsgáltuk, hogy offline vagy online környezetben vették-e igénybe többen a 
lehetőséget.	
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Az adatok alapján az osztálytermi környezetben megszervezett kurzus során 
volt	 nagyobb	 szüksége	 a	 résztvevőknek	 a	 pótnapra,	 ahol	 62,6	 százalékuk	 jelent	
meg.	Az	online	kurzus	résztvevőinek	csak	egyharmada	élt	a	plusz	alkalommal.	Ezek	
az eredmények alátámasztják a H4-es hipotézist.

Megvizsgáltuk azt is, hogy az offline és az online képzés során voltak-e olyan 
személyek, akik részt vettek az ötödik, pót alkalommal a képzésen, annak ellenére, 
hogy	már	teljesítették	a	vizsgafeltételt,	és	az	előző	négy	alkalommal	is	jelen	voltak.	
A	két	offline	képzés	során	összesen	27	ilyen	személy	volt,	vagyis	a	résztvevők	5,5	
százaléka. A 2020-ban online formában megrendezett képzésen 80 ilyen személy 
volt,	a	résztvevők	ötöde.	Az	eredmények	alátámasztják	a	H5-ös	hipotézist,	amelyet	
azzal	 magyarázunk,	 hogy	 a	 résztvevők	 az	 online	 körülményeket	 kihasználva	 na-
gyobb	számban	tudtak	élni	a	 lehetőséggel,	hogy	elmélyítsék	a	tudásukat,	mivel	a	
pótnapon a teljes anyag átismétlésre került.

Az adatok további elemzése során megvizsgáltuk, hogy a négy és az öt alka-
lommal	 jelen	 lévők	 pontszámai	 hogyan	 viszonyulnak	 egymáshoz.	 Kiderült,	 hogy	
szignifikánsan magasabb eredményt értek el az offline és az online képzésen egy-
aránt azok, akik részt vettek a pótló alkalmon, szemben azokkal, akik csak a négy 
alkalmat teljesítették. Az adatokat a 10. táblázat szemlélteti.

10. táblázat. Az 5. alkalommal is jelen lévők eredményei

 
           

    Forrás: Saját szerkesztés.

A H5 hipotézist elfogadhatjuk, hisz az eredmények alapján látható, hogy az on-
line képzés során olyan személyek is részt vettek az ötödik, pótalkalmon, akiknek 
a vizsgafeltétel megszerzéséhez erre nem volt szükségük.

Az eredmények értékelése

A bemutatott vizsgálat alátámasztja, hogy az e-learning képzési formának van 
jelentősége	a	távoktatásban,	felnőttképzésben	egyaránt.	Ez	rámutat	arra,	hogy	az	
online	oktatási	tér	számos	előnyt	jelent	többek	között	a	meglévő	vagy	potenciális	
társadalmi vállalkozások képzése terén, segítve az oktatást, a kutatást és a tanács-
adást egyaránt a kapcsolódó szakterületeken.

képzés formája alkalmak 
száma

pontszám kétmintás t-próba

átlag Sd. t p

offline
négy 90,89 8,9

-2,06 0,04
öt 94,46 3,5

online
négy 91,75 9,5

-2,04 0,04
öt 94,05 6,2
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A bemutatott eredmények alapján elmondható, hogy az online környezetben 
megszervezett kurzus bizonyos tekintetben eredményesebb volt, mint az osztály-
termi	 környezetben	megtartott	 képzés,	mely	 a	 vizsgaeredményeket	 is	 előnyösen	
befolyásolta.	 Érdekesnek	 tűnő	megállapítás,	 hogy	 az	 online	 környezetben	 folyta-
tott	képzés	során	a	nők	szignifikánsan	jobb	eredményt	értek	el,	mint	a	férfiak.	Off-
line	környezetben	ez	az	eltérés	nem	volt	 kimutatható.	A	különböző	korosztályok	
teljesítményét összehasonlítva kiderült, hogy az egyik offline formában megtartott 
kurzus és az online kurzus során is a 60–69 éves korcsoport kiemelt eredményt ért 
el. A kontakt osztálytermi környezetben megszervezett kurzusok során megfigyel-
hető	 volt,	 hogy	a	közelebb	élő	 résztvevők	magasabb	 számban	 tudtak	 jelen	 lenni,	
szemben	a	távolabb	élőknél,	valamint	az	is,	hogy	szignifikánsan	nagyobb	arányban	
csatlakoztak olyan hallgatók a pótnaphoz az online oktatási környezetben, akik 
erre nem lettek volna kötelesek.  

Azonban	 itt	 is	 jelen	 volt	 a	 külső	motivációs	 faktorok	 közül	 az	 a	 tény,	 hogy	 a	
képzés	 sikeres	 teljesítése	 előfeltétele	 a	pályázásnak.	 Egy	 előző	 tanulmányunkban	
(Namestovski	et	al.	2018)	bizonyítottuk,	hogy	a	külső	motiváció	megléte	pozitívan	
hat a tanulók keretrendszerben eltöltött idejére, a sikeres teljesítésre és a pont-
számra.

Összefoglalás

A nonprofit vagy civil szférából induló társadalmi vállalkozások esetében meg-
figyelhető	egyfajta	gyengeség	mind	a	hiányos	vállalkozói	szemlélet,	mind	pedig	a	
vállalkozói	ismeretek	terén.	Úgy	gondoljuk,	hogy	ezért	számos	előnyt	jelent	a	meg-
lévő	vagy	potenciális	társadalmi	vállalkozások	képzése,	segítése	az	oktatás,	kutatás	
és tanácsadás biztosításával. A vállalkozási ismeretek képzésen belül is kiemelt 
igény van ezen ismeretek fejlesztésére. Jelen cikkben bemutatott vizsgálat és azok 
eredményei	 egy	 ilyen,	 a	 pályakezdő	 vállalkozók	 ismereteinek	 bővítését	 szolgáló	
képzés	tapasztalatait	foglalják	össze.	A	vizsgálatban	elemeztük	a	jelentkezők	rész-
vételének számát a képzési-, illetve a pótnapokon, valamint a képzés sikerességét 
és a záróvizsgák eredményét. A kapott eredmények alapján elmondható, hogy az 
online környezetben megszervezett képzés bizonyos szempontok szerint eredmé-
nyesebbnek	bizonyult,	mely	megerősíti	azt,	hogy	a	hasonló	képzések	megszerve-
zése	 a	 korszerű	 online	 technológiák	 adta	 lehetőségek	 kihasználásával	 is	 ajánlott.	
Természetesen a kontakt órák nyújtotta személyes eszmecserét, annak légkörét, 
a nonverbális kommunikáció nyújtotta visszacsatolásokat az online oktatási kör-
nyezet	 kevésbé	 tudja	 helyettesíteni,	 azonban	 ennek	 egyes	 előnyei	 alkalmazásuk	
tekintetében meghatározók.
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Geoffrey Pleyers 
A pandémia mint aréna – Társadalmi mozgalmak a COVID–19 idején

A tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen módon befolyásolta a COVID-19 világjárvány a 
társadalmi	mozgalmakat	2020	márciusa	és	májusa	között.	Ebben	az	időszakban	a	közte-
rületi	lezárások	akadályozták	a	tömegmozgalmak	működését,	a	média	és	a	nyilvánosság	
figyelme	 pedig	 a	 világjárvány	 terjedéséből	 fakadó	 problémákra	 irányult.	 A	 társadalmi	
mozgalmak	azonban	nem	tűntek	el,	hanem	alkalmazkodtak	a	váratlan	körülményekhez,	
sőt,	különösen	aktívvá	váltak.	A	tanulmány	első	része	áttekinti	a	grassroots	mozgalmak	
helyzetét és az általuk kialakított szerepeket. A második rész a válság értelmezése körüli 
viták elemzésével foglalkozik. A progresszív értelmiségiek és mozgalmak a világjárvány 
következtében	megnyíló	olyan	lehetőségeket	hangsúlyozzák,	amelyek	igazságosabb	vi-
lágrendhez vezethetnek. Értelmezéseik versenyeznek a reakciós, etatista és kapitalista 
szereplők	világválság-	és	alternatíva-értelmezéseivel.	A	lezárás	időszakában	a	társadalmi	
igazságosság biztosítására irányuló mozgalmak intenzitása globális mozgalmi hullámot 
eredményez, amely az emberiség globális eseményekre adott számtalan reakciójából 
tevődik	össze.
Kulcsszavak: Társadalmi mozgalmak, koronavírus, COVID–19, szolidaritás, demokrácia. 
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sadalmi	mozgalmak	a	globalizáció	korában”	kutatási	program	vezetője.	2018–2022	között	a	Nemzet-
közi Szociológiai Társaság (ISA) elnökhelyettese. 2014–2018 között az ISA 47. Kutatóbizottságának, A 
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Geoffrey Pleyers 
The pandemic is a battlefield. Social movements during the COVID–19 lockdown 

This article examines ways in which social movements have been impacted and re-
sponded in light of the COVID-19 pandemic. Between March and May 2020, lockdown 
measures put a halt to mass protests for democracy, and the virus spread became the 
only political focus and news headline. Far from disappearing, social movements have 
adapted to unexpected circumstances and been particularly active during this challeng-
ing	period.	The	first	section	of	the	article	provides	an	overview	of	grassroots	movements
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initiatives	 to	complete	five	roles.	The	second	section	focuses	on	the	struggle	over	 the	
meaning of the crisis. While progressive intellectuals and movements consider the 
COVID–19 pandemic opened opportunities to build a fairer world, they compete with 
reactionary, capitalist and state actors to shape the meaning of the crisis and the world 
that may come out of it. The intensity of social justice movements’ initiatives during the 
lockdown may show the outlines of a global wave of movements, embodied in count-
less decentralised reactions to a global event that has shaken billions of human lives.
Keywords: Social movements, coronavirus, COVID–19, solidarity, democracy.
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Bucher Eszter
A nők társadalmi egyenlőségét, szerepvállalását segítő nonprofit szervezetek 
Magyarországon

Hazánkban	kevés	számú,	de	meghatározó	tevékenységű	civil	szervezet	dolgozik	a	nőket	
érő	hátrányok	leküzdése	érdekében,	az	alulról	szerveződő	civil	helyi	kezdeményezésektől	
kezdve	 egészen	 a	 nagy	országos	 hatókörrel	 és	 nemzetközi	 kapcsolatokkal	 rendelkező	
nonprofit	szervezetekig.	A	publikáció	arra	keresi	a	választ,	hogy	miért	van	szükség	női	
érdekeket	védő	szervezetek	működésére,	mit	tesznek	a	társadalmi	szerveződések	a	női	
„alárendelődés”	ellen,	melyek	azok	a	területek,	ahol	tevékenykednek,	miért	megkérdő-
jelezhetetlen	és	hiánypótló	a	szerepvállalásuk.	A	kutatás	feltérképezi	és	tipizálja	a	nőkért	
tevékenykedő	ismert	országos	szervezeteket,	de	jelentős	hangsúlyt	fektet	a	helyi	szintű	
civil kezdeményezésekre is.
Kulcsszavak: Társadalmi	egyenlőség,	nők,	nonprofit	szervezetek.
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Eszter Bucher 
Non-profit organizations supporting women’s social equality and role in Hungary

In	Hungary	 there	 are	 few	but	 significant	NGOs	 actively	working	 to	 overcome	gender	
disadvantages. These organizations range from grassroots to national and international 
NGOs. The publication seeks to answer the question of why there is a need for women’s 
advocacy organizations to work, what social organizations are doing against women’s 
“subordination”, which are the areas in which they operate, why their involvement is 
unquestionable	and	gap-filling.	The	research	maps	and	typifies	well-known	national	or-
ganizations	working	for	women,	but	also	places	significant	emphasis	on	local-level	civic	
initiatives.
Keywords:	Social	equality,	women,	non-profit	organizations.
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Meisznerné Kuklek Noémi–Pusztafalvi Henriette 
A civil szervezetek és az állam együttműködése a hátrányos helyzetű 
munkaerő-piaci csoportok integrálásában 
Egy Zala megyei projekt tanulságai 
 
A tanulmány célja annak bemutatása, milyen szerepet vállalnak a civil szervezetek a 
munkaerő-piaci	integrációban,	hogyan	tudnak	hatékonyan	együttműködni	a	nagy	állami	
programok	során,	bevonásuk	milyen	előnyökkel,	esetleges	nehézségekkel	 jár.	Ezt	a	Zala	
megyei	 TOP	 6.8.2.-15-NA1	 munkaerő-piaci	 integrációs	 projekt	 tapasztalatain	 keresztül	
igyekszünk feltárni. A programban nem állami szerv is bevonásra került. A civil szer-
vezetek részvétele hasznosnak bizonyult a program számos területén. Az eredmények 
megerősítik,	 hogy	 a	 hátrányos	 helyzetűek	munkaerő-piaci	 integrációja	 során	 elenged-
hetetlen	a	civil	szervezetek	bevonása.	Az	általuk	felvonultatott	szakmai	tőke,	társadalmi	
beágyazottság,	kapcsolatrendszer,	stb.	nélkülözhetetlen	erőforrások.
Kulcsszavak:	Hátrányos	helyzetű,	 foglalkoztatás,	 integráció,	munkaerő-piaci	program,	
civil szervezetek.
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PhD-hallgatója. Munkája során a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnél felzárkózó települések 
program	keretében	szociális	segítőként	dolgozik.	Egyéb	szervezetek	keretében	megváltozott	munkaké-
pességűek	számára	munkaerő-piaci	szolgáltatások	nyújtását,	a	Neked	Munka	Nekem	Álom	projekt	és	
kampányprogram	Zala	megyében	történő	megvalósítását,	valamint	gondnokság	alá	helyezettek	szoci-
ális ügyeinek intézését végzi. 
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si és Népegészségtani Tanszékének habilitált egyetemi docense. A Pécsi Tudományegyetem Egészség-
tudományi	Doktori	Iskolában	témavezető,	számos	doktori	munkát	vezet.	Kutatási	területe	a	sérülékeny	
csoportokkal	kapcsolatos	(fogyatékosággal	élő	személyek)	és	azok	egészségi	állapotának	vizsgálata.	A	
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Noémi Meisznerné Kuklek–Henriette Pusztafalvi   
Cooperation between NGOs and the state in integration of disadvantaged 
labor market groups 
Lessons from a project in Zala County

The goal of the study is to introduce the role of NGOs during labor market integration, 
how can these organizations cooperate in big programs of the government, what are 
the advantages and possible disadvantages of their cooperation. To reach this goal we 
analyze the experiences of the TOP 6.8.2.-15-NA1 labor market integration project in Zala 
County, Hungary. During this program, NGOs were also involved. NGOs were participat-
ing	in	several	fields	of	the	program.	The	results	establish	that	the	involvement	of	NGOs	is	
very important in effective labor market integration programs, their professional experi-
ence, social information, and connections, etc. are indispensable resources. 
Keywords: Deprived, employment, integration, labor market program, NGOs.
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Varga Anita 
Az állandóság és a változás összhangjának értelmezése az online térben az át-
alakuló egyetemek nézőpontjából  

A	 tanulmány	a	 felsőoktatási	 intézmények	 szervezeti	 átalakulása	 kapcsán	 létrejövő	 ver-
senyhelyzet	 okozta	 környezeti	 hatások	 és	 a	 minőségközpontú	 oktatás	 rendszerelvű	
megközelítésén	alapuló	helyzetelemzés.	Az	intézmények	alapvető	célja	a	minőségi	muta-
tók	erősítése	annak	érdekében,	hogy	minél	több	fogyasztót	nyerjenek	meg.	A	2020-as	
évek	 elejétől	meghatározó	 szerkezeti	 és	minőségi	 változások	 esetenként	 hátrányosan	
érintik	a	szervezet	működésének	mechanizmusait,	ezért	rendszerszintű	problémakezelés	
válik szükségessé. Az elemzés célja, hogy áttekintést adjon a változásmenedzsment és 
szervezetfejlesztés	kapcsolatrendszeréről,	az	állandóság	és	a	változás	összhangjának	ér-
telmezési	lehetőségéről,	mely	segíti	a	felsőoktatásban	zajló	modellváltás	alapjainak	meg-
ismerését	és	megértését.	A	modellváltás	társadalmi	megítélése	alapvetően	kettős,	biza-
kodás	és	aggodalom	egyaránt	érezhető.	A	tanulmány	három	kihívást	emel	ki,	és	mutatja	
be a hozzájuk kapcsolódó domináns válaszokat. Egyrészt röviden bemutatja a vállalkozó 
egyetem koncepcióját, mint a gazdasági érték képzésének motorját. Másrészt a foglal-
koztathatóság–egyéni értékteremtés kérdéskörével kapcsolatban tárgyaljuk a képzéshez 
és	fejlesztéshez	kötődő	kihívásokat	és	az	ezekre	adott	válaszokat.	Az	intézmények	újfajta	
módon	próbálnak	 kapcsolódni	 az	 őket	 körülvevő	 társadalmi	 kontextushoz.	Az	 írás	 az	
átalakuló	egyetemek	minőségközpontú	rendszerszemléletének,	 jógyakorlatának	bemu-
tatása a modellváltó Dunaújvárosi Egyetem példáján keresztül.
Kulcsszavak: Szervezeti átalakulás, versenyhelyzet, modellváltás, harmadik misszió, vál-
tozásmenedzsment.
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Anita Varga 
Understanding the consistency of permanence and change in the online space 
from the perspective of transforming universities 

The study is a situation analysis based on a systemic approach to quality education and 
the environmental effects of competition in the context of the organisational trans-
formation of higher education institutions. The fundamental aim of the institutions is 
to strengthen quality indicators in order to attract as many consumers as possible. The 
structural and qualitative changes that will dominate from the early 2020s onwards will 
adversely affect the mechanisms of the organisation’s functioning, and therefore require 
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systemic problem management. the analysis aims to provide an overview of the inter-
relationship between change management and organisational development, and the 
possibility of interpreting the consistency of permanence and change, which will help to 
understand and understand the basis of the model change in higher education. The so-
cietal perception of model change is fundamentally ambivalent, with both optimism and 
concern. The paper highlights three challenges and presents the dominant responses to 
them.	Firstly,	it	briefly	introduces	the	concept	of	the	entrepreneurial	university	as	a	driver	
of economic value creation. On the other hand, it discusses the challenges and responses 
to training and development in the context of employability-individual value creation. In-
stitutions are trying to relate to the social context around them in new ways. The paper 
presents a good practice of quality-oriented systems thinking and practice in transform-
ing universities, using the example of the model-changing University of Dunaújváros.
Keywords: Organisational transformation, competition, model change, third mission, 
change management.
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an associate professor and as a quality expert and equal opportunities coordinator for the university, 
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Borbélyová Diana–Orsovics Yvette 
A civil szervezetek szerepe a regionális oktatásban dolgozó szlovákiai magyar 
pedagógusok szakmai továbbképzésében   

A	szlovákiai	képzési	rendszerben	a	magyar	anyanyelvű	pedagógusok	továbbképzésében	
meghatározó szerepe van azoknak a civil szervezeteknek, melyek igyekeznek biztosítani 
a	nemzeti	kisebbségi	pedagógusok	anyanyelvi	művelődésének	lehetőségét.	A	tanulmány	
fókuszában a továbbképzési rendszer törvényi szabályozásainak, változásainak ismerte-
tésén	és	helyi	specifikumainak	bemutatásán	túl	a	civil	 szervezetek	szerepének	elemzé-
se	áll	a	továbbképzések	gyakorlati	megvalósításának	szemszögéből.	Rámutat	arra,	hogy	
a civil szervezetek asszisztenciája nélkül az állam Szlovákiában nem tudja kielégíteni a 
kisebbségi	pedagógusok	anyanyelvi	művelődésének	 igényét	a	 regionális	oktatásban.	A	
tanulmány bemutatja a szlovákiai civil szervezetek évtizednyi munkásságát, valamint a 
magyar	anyanyelvű	pedagógusok	véleményét	és	meglátásait.
Kulcsszavak: Kisebbségi pedagógustársadalom, Szlovákia, továbbképzési rendszer, civil 
szervezetek.
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bírál	és	atesztációs	bizottságok	elnöke,	valamint	szakmai	továbbképzések	lektora.	Rendszeresen	ad	elő	



Szerzőink/AuthorS

Civil Szemle 2021/3. 129

konferenciákon,	szakmai	napokat	és	workshopokat	vezet.	Több	tudományos	publikáció	szerzője.	2018-
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tevékenységéért	rektori	díjban	részesült.	Főbb	kutatási	területei	a	képességmérés,	a	beilleszkedés	és	a	
pedagógusok szakmai továbbképzési rendszerének vizsgálata.
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tője.	Az	óvópedagógusok	és	tanítóképzős	hallgatók	számára	főként	nevelési	tárgyakat	oktat.	Szerzője	
a	szlovákiai	magyar	tanítási	nyelvű	alapiskolák	alsó	tagozata	számára	készült	Zenei	nevelés	c.	tanköny-
veknek,	hangzó-	és	kiegészítő	anyagnak.	Aktív	részese	szakmai	továbbképzéseknek,	konferenciáknak.	
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Diana Borbélyová–Yvette Orsovics 
The role of civil society organisations in the professional development of hungari-
an-speaking teachers working in regional education in Slovakia 

The role of civil society organisations in the Slovakian education system is crucial for the 
further education of Hungarian-speaking teachers, as they try to ensure the possibility of 
mother tongue education for teachers of national minorities. The study focuses on the 
legal regulations and changes in the continuing education system, the presentation of 
local	specifics,	and	the	analysis	of	civil	society	organisations’	role	in	practical	implemen-
tation of further training perspective. It points out that without the assistance of civil 
society organisations the Slovakian State cannot meet the needs of minority teachers’ 
cultivation of their mother tongue in regional education. The study describes the work 
of civil society organizations in Slovakia over the past decade and the current state of 
teacher’s training.    
Keywords: Minority pedagogical community, Slovakia, education system, civil society 
organisations.
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Juhász Bálint–Kővári Attila–Major Lenke–Námesztovszki Zsolt 
Vajdasági magyar civil szervezetek szerepvállalása a pályakezdő vállalkozók 
képzésében

A	nonprofit	vagy	civil	szférából	induló	társadalmi	vállalkozások	esetében	megfigyelhe-
tő	egyfajta gyengeség mind a hiányos vállalkozói szemlélet, mind pedig a vállalkozói 
ismeretek	terén.	Úgy	gondoljuk,	hogy	ezért	számos	előnyt	jelent	a	meglévő	vagy	po-
tenciális társadalmi vállalkozások képzése, segítése az oktatás, kutatás és tanácsadás 
biztosításával. A vállalkozási ismeretek képzésen belül kiemelt igény van informatikai 
kompetenciák	fejlesztésére.	Éppen	ezért	kutatásunk	a	pályakezdő	vállalkozók	ezen	té-
materületeket magában foglaló képzésére irányul, annak sikerességét és hatékony-
ságát méri fel kontakt, valamint online oktatási környezetben, továbbá bemutatja azt 
a három szervezetet, amelyek részt vettek az említett képzés megvalósításában. A 
felmért	 minta	 összesen	 882	 fő.	 A	 képzés	 2016-ban	 (N=159)	 és	 2018-ban	 (N=327)	
kontakt oktatási környezetben került lebonyolításra, 2020-ban online oktatási környe-
zetben	(N=396)	valósult	meg.	Kutatásunk	során	megvizsgáltuk	a	 jelentkezők	részvé-
telének számát a képzési, illetve a pótnapokon, valamint a képzés sikerességét és a 
záróvizsgák eredményét. A kapott eredmények alapján elmondható, hogy az online 
környezetben	megszervezett	 képzés	 eredményesebbnek	 bizonyult,	mely	megerősíti	
azt,	 hogy	 a	 hasonló	 képzések	 megszervezése	 a	 korszerű	 online	 technológiák	 adta	
lehetőségek	kihasználásával	ajánlott.	
Kulcsszavak:	 Pályakezdő	 vállalkozók,	 felnőttképzés,	 oktatási	 környezet,	 társadalmi	
vállalkozás, gazdaságfejlesztés.
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a	RSI	és	a	BFPE	számos	képzésén	vett	részt,	majd	képzőként	és	előadóként	 is	kipróbálta	magát.	A	
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matika	és	 információs	 technológiák	az	oktatásban).	Szakterülete	az	online	oktatás	és	a	korszerű	ok-
tatástechnológia.	 Számos	 tanulmány	 és	 tankönyv	 szerzője,	 valamint	 recenzens	 a	 tudományterületét	
meghatározó folyóiratoknál (Computers & Education, The International Review of Research Open and 
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vezetője	vagy	résztvevője.	Emellett	az	Oktatási	Hivatal	tanácsadója,	a	WRO	(World	Robot	Olympiad™)	
szerbiai	szervezője,	valamint	az	e-Régió	civil	szervezet	elnöke.	2013-ban	az	ELTE	PPK-n	az	„Év	oktatója”,	
2016-ban a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az Oktatásban Szakosztálya 
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Bálint Juhász–Attila Kővári–Lenke Major–Zsolt Námesztovszki 
The role of Hungarian non-governmental organizations in Vojvodina in the 
training of start-up entrepreneurs

In	the	case	of	enterprises	starting	from	the	non-profit	or	civil	sphere,	there	seems	to	be	a	
kind of weakness stemming from the lack of both an entrepreneurial approach and en-
trepreneurial	knowledge.	Therefore,	we	believe	that	there	are	many	benefits	of	training	
and helping existing or potential social enterprises by providing them with education, 
research and advice. Within entrepreneurship training, there is a key need to develop 
IT competencies. Therefore, our research focuses on training start-up entrepreneurs in 
these subject areas; measures the training’s success and effectiveness in both traditional 
and online learning environments; and presents the results of the three organizations 
that participated in the implementation of said training. The surveyed sample totaled 882 
people. The training was conducted in 2016 (N=159) and 2018 (N=327) in a traditional 
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educational environment, and in 2020 in an online educational environment (N=396). 
In the course of our research, we examined the number of applicants’ participation in 
the training and additional days, as well as the success of the training and the results of 
the	final	exams.	Based	on	the	obtained	results,	it	can	be	said	that	the	training	organized	
in	an	online	environment	proved	to	be	more	effective,	which	confirms	that	the	organi-
zation of similar trainings is recommended by taking advantage of the opportunities 
provided by modern online technologies.
Keywords: Career starters, adult education, educational environment, social enter-
prise, economic development.
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ELMÉLETILEG

A PANDÉMIA MINT ARÉNA 
– TÁRSADALMI MOZGALMAK A COVID–19 IDEJÉN  
 (Geoffrey Pleyers)

KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM

A NŐK TÁRSADALMI EGYENLŐSÉGÉT, SZEREPVÁLLALÁSÁT 
SEGÍTŐ NONPROFIT SZERVEZETEK 

(Bucher Eszter)

TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM

A CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ ÁLLAM EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ MUNKAERŐ-PIACI CSOPORTOK 
INTEGRÁLÁSÁBAN – EGY ZALA MEGYEI PROJEKT TANULSÁGAI                          

(Meisznerné Kuklek Noémi–Pusztafalvi Henriette)

OKTATÁS, DIGITALIZÁCIÓ ÉS CIVIL TÁRSADALOM

AZ ÁLLANDÓSÁG ÉS A VÁLTOZÁS ÖSSZHANGJÁNAK ÉRTELME-
ZÉSE AZ ONLINE TÉRBEN AZ ÁTALAKULÓ EGYETEMEK NÉZŐ-
PONTJÁBÓL

(Varga Anita)        

VILÁG-NÉZET

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A REGIONÁLIS OKTATÁSBAN 
DOLGOZÓ SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZAKMAI
TOVÁBBKÉPZÉSÉBEN

(Borbélyová Diana–Orsovics Yvette)

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK SZEREPVÁLLALÁSA 
A PÁLYAKEZDŐ VÁLLALKOZÓK KÉPZÉSÉBEN  

(Juhász Bálint–Kővári Attila–Major Lenke–
Námesztovszki Zsolt)        

„A társadalmi mozgalmak a világjárványt olyan lehetőségként értelmezik, 
melynek révén az emberiség a jövőjét a saját kezébe veheti. Azonban nem 
vezet könnyű út a világjárványtól a jobb és kevésbé egyenlőtlen világhoz. Az 
igazságosabb világ melletti érvelés önmagában még nem eredményezi annak 
kialakulását.”                                                                  

(Geoffrey Pleyers) 

„A változásokhoz való adaptálódás számos konfl iktussal terhelt, amelynek 
feloldásában fontos szerepet játszhatnak a civil szervezetek. Hazánkban ke-
vés számú, de meghatározó tevékenységű civil szervezet dolgozik a nőket érő 
hátrányok leküzdése érdekében, az alulról szerveződő civil helyi kezdeménye-
zésektől kezdve egészen a nagy országos hatókörrel és nemzetközi kapcsola-
tokkal rendelkező nonprofi t szervezetekig.” 

(Bucher Eszter)

„[…] a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációja során elenged-
hetetlen a civil szervezetek bevonása. Az általuk felvonultatott szakmai tőke, 
társadalmi beágyazottság, kapcsolatrendszer, stb. olyan erőforrások, melyek az 
állami szervek forrásaival együtt hatékony integrációt tesznek lehetővé.”  

                     (Meisznerné Kuklek Noémi–Pusztafalvi Henriette)

„A felsőoktatásban zajló modellváltás kapcsán a civil társadalomban szá-
mos kérdés és zavar fogalmazódik meg azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az 
átállás, valóban problémát jelent-e az alapítványi forma, vagy a kivitelezéssel 
szembeni ellenállás hangja hallatszik ki a félelmekből.”  

                             (Varga Anita)

„Az utóbbi évtizedben egy új jelenségre fi gyelhettünk fel Szlovákiában. A 
kisebbségi jogok gyakorlását fontosnak tartó civil szervezetek az utóbbi évti-
zedben egyre aktívabban veszik ki részüket a kisebbségként élő magyar ajkú 
pedagógusok továbbképzésében, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a pedagógu-
sok igényeit az állami intézmények nem tudják kielégíteni. Ezért a szlovákiai 
továbbképzési rendszerben a civil szervezeteknek meghatározó szerepe lett, 
illetve hiánypótló funkciót töltenek be, hiszen biztosítják a pedagógusok műve-
lődésének lehetőségét.”  

                   (Borbélyová Diana–Orsovics Yvette)

„[…] három olyan civil szervezet kerül bemutatásra, melyek tevékenysé-
gének fő célja, hogy oktatási és képzési programok szervezésével, megvalósí-
tásával hozzájáruljanak a vidéki térség és agrárium fejlesztéséhez és segítséget 
nyújtsanak a munka világába történő integrációban. A civil szervezetek rugal-
massága döntő szerepet játszott abban, hogy 2020-ban, a COVID–19 betegség 
okozta világjárvány idején is, online formában, hatékony képzés került meg-
szervezésre.”  

                                                                                            (Juhász Bálint–Kővári Attila–Major Lenke–Námesztovszki Zsolt)
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