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1. Bevezetés 
 
E tanulmány „A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai” c. OTKA kutatás1 
keretei között készült. A kutatás átfogó célja annak vizsgálata, hogy az iskolai pedagógiai 

                                                           
1
  

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok – OTKA, 101579.  Időtartama: 2012. március – 2015. március. 

Témavezetője: Halász Gábor (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Felsőoktatás-menedzsment Intézeti 

Központ). Vezető kutató: Fazekas Ágnes. Részt vevő kutatók: Szőllősi Tímea, Schnellbach Máté és Németh 

Szilvia. A kutatást támogató Szakmai Tanácsadó testület tagjai: Balázs Éva, Setényi János, Wolfné Borsi 

Julianna. További szakmai támogatók: Banai Bajzáth Angéla, Kovács István Vilmos, Keczer Gabriella. 



gyakorlat fejlesztését célzó, uniós forrásokból finanszírozott magyarországi oktatásfejlesztési 
beavatkozások milyen feltételek mellett fejtenek ki „jelentős” (azaz az osztálytermi 
gyakorlatot, az alkalmazott tanulásszervezési módszereket és a tanári viselkedést 
érdemlegesen módosító) és „tartós” (azaz a fejlesztési beavatkozás lezárulása után is 
fennmaradó) hatást.  
 
Az itt olvasható tanulmány a második kutatási szakasz szintézistanulmánya. Célja az Európai 
Unió fejlesztési tevékenyesének bemutatása annak a fejlesztésről való általános tudásnak a 
tükrében, amelyet az első kutatási szakaszban igyekeztünk feltárni (Fazekas-Halász, 2012). A 
kutatás tudáshátterét azzal kívánja gazdagítani, hogy feltárja az Európai Unió támogatásával 
végzett, illetve kifejezetten az Európai Szociális Alapból (továbbiakban ESZA) finanszírozott 
hazai fejlesztések tág értelemben vett szakpolitikai, kulturális és implementációs 
kontextusát.  
 
A tanulmány első része mutatja be azokat a közösségi tényezőket, amelyek meghatározzák a 
nemzeti keretek között zajló programok implementációját. Foglalkozik az Európai Unió 
fejlesztési politikájával, illetve kifejezetten az oktatási ágazatra vonatkozó fejlesztési 
gyakorlatának a sajátosságaival. Bemutatja a fejlesztési célokat és a fejlesztések intézményi 
mechanizmusait. Az utóbbin belül kitér az uniós kormányzási eszközökre, a strukturális 
alapok oktatásfejlesztési célú felhasználhatóságára, illetve ennek változására, valamint 
menedzsmenthez kapcsolható problématerületekre. A tanulmány e része az EU-t, mint a 
fejlesztési tudás egyik fontos forrását is vizsgálja, ennek kapcsán elemezi a külső és belső 
fejlesztői szerepek kapcsolatát.  
 
A tanulmány második része részletesen elemzi a hazai fejlesztések szűkebb környezetét, 
bemutatva a kelet-közép-európai régió néhány olyan kontextuális feltételét, melyek jelentős 
hatással vannak a fejlesztések implementációjára, illetve vizsgálva e régió országainak 
fejlesztési irányait és implementációs stratégiáit is. A kelet-közép-európai tagországokban 
megvalósuló oktatásfejlesztések és reformok vizsgálata során olyan témaköröket érint, mint 
a régióra jellemező specifikus fejlesztési célok és kihívások, az ágazatra jellemző sajátos 
implementációs mechanizmusok, illetve kiemelten foglalkozik a régióban folyó fejlesztések 
egyik legfontosabb jellegzetességével, az abszorpciós kapacitás gyengeségével.  
 
A szintézistanulmány két fő forrását az Európai Unió támogatásával végzett fejlesztések 
hátterének bemutatásával és e fejlesztések mögött meghúzódó koncepciók feltárásával 
foglalkozó háttértanulmány (Szőllősi, 2012) és a kelet-közép-európai régióban megvalósuló 
közösségi alapokból finanszírozott közoktatási fejlesztésekkel és reformokkal foglalkozó 
háttértanulmány (Fazekas, 2012) adják.  

2. Az EU fejlesztési politikájának és fejlesztési gyakorlatának 

sajátosságai  
A mai napig sokan vitatkoznak arról, köztük a strukturális alapokból finanszírozott 
oktatásfejlesztési beavatkozások hazai szereplői is, hogy létezik-e közösségi oktatásfejlesztési 
politika. Akik amellett érvelnek, hogy ilyen nem létezik, arra hivatkoznak, hogy az oktatás a 

                                                                                                                                                                                     
 



mai napig nemzeti ügy maradt, illetve, hogy a tagállamok nem hatalmazták fel az Uniót a 
kemény jogi eszközök alkalmazására az oktatás területén. Egy nemrégen kiadott, az európai 
integráció és az oktatás problémavilágával foglalkozó könyv (Halász, 2012) – melyre a 
továbbiakban kiemelten támaszkodunk – bizonyítja, hogy az Európai Unióba való belépéskor 
a tagországok olyan új erőtérbe kerülnek, ahol „oktatáspolitika már nem egyedül a 
nemzetállamok terméke” (Lawn-Lingard, 2002), és ahol ennek következményeként az idő 
múlásával az oktatási rendszereik működése szükségszerűen megváltozik. Ha elfogadjuk, 
hogy az oktatáspolitika jelenlétét a kapcsolódó prioritások és stratégiák jelenléte már 
önmagában igazolja, illetve, hogy a politikai eszköztár nem csupán a kívánt gyakorlatok 
közvetlen és gyors kikényszerítési eszközeiből, de az olyan puha eszközökből is állhat, mint 
amilyen az érdekeltségteremtés, a koordinálás, vagy a szimbolikus úton történő 
befolyásolás, „akkor egy különösen nagy hatás elérésére képes politika képe tárul elénk” 
(Halász, 2012).  
 
Az Unió oktatási szerepvállalásának növekedése – és általában a közösségi politikák 
megalkotása – egy kísérletezésre és tanulásra alapozott, organikus módon és evolúciós 
jelleggel szerveződő folyamat része. A közösségi politikaalkotás során az aktuális problémák 
megoldását a tagállamok vezetői a megelőző szakpolitikai és fejlesztési tudásukra alapozva, 
alkufolyamatok sorozatán keresztül keresik, a leghatékonyabb megoldások pedig 
fokozatosan beépülnek az uniós politikába. A közösség mindenkori politikai 
eszközrendszerének egy folyamatosan változó erőtérhez kell alkalmazkodnia, mivel az EU 
politikailag független tagállamok szövetsége, nem képzelhető el, hogy az eszközrendszerek 
megválasztása, illetve a politikaalkotás ne alkufolyamatokon, hanem nemzetek feletti 
racionális döntéseken alapuljon. A társadalmi-gazdasági feltételek állandó változása mellett 
jelentős kihívást jelent a közösség folyamatos bővülése is. Az Európai Közösség 
megalakulásától a tagállamok száma a kezdeti hatról a jelenlegi huszonhétre emelkedett. Az 
új szereplők belépésével a közösség kontextusa szükségszerűen formálódott, így időről időre 
olyan addig ismeretlen politikai erőtér keletkezett, melyben a problémák és alkalmazkodási 
kényszerek új megoldási utakat tettek szükségessé. A kihívásokra reagáló adekvát politikai 
válaszok talán legfontosabb feltétele a magas szintű „szakpolitikai tanulás” (policy learning) 
folyamatának megvalósulása. Ez jelentheti az országok egymásra való nyitottságát, az 
egymástól való tanulást, a korábbi tapasztalatok értelmezését, a kísérleti kipróbálást, de 
jelentheti a különböző fejlesztési terepekről származó tudás koncentrálását is. Ez utóbbi egy 
specifikus, de különös jelentőségű formája, a külső (az Unión kívülre irányuló) és belső (az 
Unión belül zajló) fejlesztések közti tudástranszfer megvalósulása. A szakpolitikai tanulás 
különböző formáin keresztül mind a nemzeti, mind a közösségi szintű szakpolitikai tudás 
gyarapodása lehetőség nyílik. Ahhoz pedig, hogy a politikai eszközrendszerek – a 
szakpolitikai tanulásra alapozott – intelligens evolúciója létrejöjjön, magas fokú szervezeti 
emlékezet működtetése szükséges (Halász, 2012).  
 
Bár kezdetekben az oktatásügy nem állt az Európai Közösség érdeklődésének központjában, 
az, hogy a közösség oktatáspolitikai szerepvállalása idővel kialakuljon, illetve folyamatos 
erősödő befolyása legyen a tagállamokban zajló oktatásügyi változásokra több tényező miatt 
is elkerülhetetlen volt. Az egyik ilyen tényező az oktatási ágazat összekapcsolódása más 
olyan szektorokkal, melyek befolyásolására a közösség akár kemény jogokat is alkalmazhat, 
illetve melyek akár a kezdettől fogva a közösségi politika érdeklődése középpontjában álltak. 
Így például már a Római Szerződésekben a közös piac szociálpolitikai vonatkozásában, 



valamint az atomenergia-ipar gyors létrehozásával és növekedésével kapcsolatban járulékos 
politikaként feltűnik a szakképzés kérdése. Ehhez hasonlóan, az oktatás és képzés kérdése 
ma is más fejlesztési területekbe integráltan jelenik meg, mindamellett, hogy ennek a 
területnek a fejlesztése a 2000-es évektől kiemelt önálló stratégiai cél lett.  
 
Másik ilyen – az előzőtől valójában nehezen elválasztható – az oktatásügy előtérbe 
helyezését előidéző tényező, a tagállamok az Európai Unió erőterében való létezése. Az EU 
egyszerre politikai térként és tudásközpontként is funkcionál, itt találkoznak egymással az 
eredetileg többé-kevésbé zárt nemzeti kereteken belül formálódott oktatáspolitikák és 
rendszerek. Ezek a felmerülő problémák kezelése érdekében jellemzően tanulási céllal 
nyitnak egymás felé. Ez a – többek között szakpolitikai – tanulási szándék és folyamat jól 
nyomon követhető a rendszer különböző szintjein. A kevésbé formális, hálózati 
politikaalkotás például lehetővé teszi, hogy a nemzetek és ágazatok képviselői találkozzanak 
egymással és interakcióik során tanuljanak egymástól, sőt akár azt is, hogy közös projekteket 
hozzanak létre. Ezek a találkozások, tanulások gazdagítják a szupranacionális (közösségi) és a 
makro (nemzeti) szint politikákról, fejlesztési politikákról és az hozzájuk kapcsolódó 
eszköztárról való tudását. Azonban a közösségi lét nemcsak a rendszerek magasabb 
szerveződési rétegeit érintheti közvetlenül, maga a mikro szint (az intézmények szintje) is 
bekapcsolódhat a közösségi térben történő tudásteremtő folyamatba a közösségi oktatási 
programok kapcsán. Ezek a programok adják a nemzeti oktatáspolitikák befolyásolására 
irányuló közösségi puha eszköztár egyik elemét. Az ilyen oktatási programok során az Unió 
támogatható célokat és gyakorlatokat jelöl meg, mely támogatásokra a tagállamok egyes 
intézményei pályázhatnak. Érdekes találkozása ez a szupranacionális és a mikro szintnek, e 
találkozás eredménye lehet a köztes makro (nemzeti) és mezo (körzeti) szintek befolyásolása 
a mikro szint lobbitevékenysége által. Az első szintézistanulmányban (Fazekas-Halász, 2012) 
bemutatott DICE program (lásd az 1. keretes írást) érdekes példája annak, hogy a makro szint 
miképpen mozdul a szupranacionális szint által támogatott tevékenységek felé a mikro szint 
lobbitevékenységének hatásra.  
 

1. Keretes írás 

A DICE projekt 

 

A DICE projekt magyar kezdeményezésre és magyar vezetéssel 2008 és 2010 között Comenius 

program keretei között valósult meg, elsődleges célja volt egy interkulturális kutatással oly módon 

bizonyítani a drámapedagógia hatékonyságát, hogy arra alapozva a döntéshozók felé országos és 

európai szinteken is képviselni lehessen a színházi nevelési programok szükségességét. 2010 

októberében az Európa Parlamentben tartott konferenciáján az Európai Bizottság Oktatási és 

Kulturális Főigazgatóságának főigazgatója beszédében elmondta, hogy a következő hét éves 

tervezési ciklusban (2014- 2020), az oktatási és kulturális pályázatoknál, illetve általában a policy 

stratégiák kidolgozásánál figyelembe veszik a projekt kutatási eredményeit. A kutatás hatására a 

Gázai övezet iskoláinak több mint felét működtető ENSZ segélyszervezet úgy döntött, hogy 

beveszi drámapedagógiát a kurrikulumba, a tanárok célzott továbbképzésére a gázai partnert kérte 

fel. Az angliai partner öt évre szóló kormányzati működési támogatást kapott. Szerbiában 

visszakerült a drámapedagógia a kurrikulumba, Magyarországon pedig az eredeti tervekkel 

ellentétben benne maradt (Fazekas, 2010). 

 
Habár a fentiekben az oktatásfejlesztési programokról beszéltünk, jelenleg a legnagyobb 
forrásokat elérő és ezáltal a legjelentősebb közösségi oktatásfejlesztési tevékenység nem 
ezekhez, hanem a Strukturális Alapokból finanszírozott – a legtöbbször több ágazat 
modernizálását összekötő – regionális fejlesztésekhez köthető. Ezek megvalósítása során a 



szervezetek kommunikációja lépcsőzetesen halad az implementáció szintjein le, illetve 
felfelé.  
 
Láthatjuk, hogy annak ellenére, hogy a tagországok nem kényszerülnek az oktatási ágazatot 
érintő jogharmonizációra, azáltal, hogy az Unióban közös térben léteznek, erős befolyás alá 
kerül a nemzetek oktatáspolitikája. Habár jelen tanulmányban a közösségi oktatáspolitikáról, 
annak jelenlétéről beszélünk, fontos hangsúlyozni a nemzeti szuverenitás jelentőségét. Ez 
egyrészt szimbolikus jelentőségű, de komoly implementációs vonatkozása is van. A 
szakpolitikai változtatások kiváltotta problémák – például a reformok nyertesei és vesztesei – 
helyi, nemzeti szinten jelentkeznek és kezelésük is e szinten belül képzelhető el. Ezért a 
változtatások, illetve azok menedzselése is a nemzet felelőségi körbe kell, hogy tartozzon 
(Halász, 2012). 

Az EU politika tartalma, oktatásfejlesztést érintő célrendszere  

Az oktatáspolitika szerepe, jelentősége állandó változáson ment keresztül a Közösség eddigi 
mintegy hatvan éves működése alatt. Az alábbiakban ennek a fejlődésnek néhány fontosabb 
állomását említjük meg, kiemelve e folyamatnak a kutatásunk számára legfontosabb elemét, 
az oktatási célrendszer formálódását.  
 
Mint korábban említettük, már az 1958-ban hatályba lépett Római Szerződésekben 
megfogalmazódtak szakképzéssel kapcsolatos rendelkezések, bár nem önálló fejlődési 
célkitűzésként, hanem a gazdasági-társadalmi fejlődés vonatkozásában, úgynevezett 
járulékos politikaként. Már itt megjelenik az a gondolat, hogy a megfelelő képzés hosszabb 
távon megtérülő befektetés, ez pedig az egyik olyan felismerés, ami mára az oktatáspolitikát 
az Európai Unió közös ügyeinek mezőnyében előkelő helyre emelte. A szerződésekben a 
szakképzéshez kapcsolódó célkitűzések a mobilitás biztosítása, a szakképzések közös 
elismerése, az új (technikai) kihívásokhoz való alkalmazkodóképesség kialakítása, a 
szakemberképzéssel foglalkozó iskolák létrehozása2 és a tagállamok közti szoros szakképzési 
együttműködés voltak. Az első szerződés rendelkezik az Európai Szociális Alap 
létrehozásáról, melynek feladata fedezetet nyújtani a megjelölt célok megvalósításához. A 
szerződésekben megfogalmazódik egy olyan, a közösségi szakképzés-politika kidolgozására 
való felhívás is, mely az alap- és emeltszintű szakképzés általános irányelvei 
meghatározásának szükségességét jelzi, ez az igény a prioritások pontosabb és szélesebb 
körű megfogalmazását vetíti elő.  
 
A Római Szerződések sikeresnek bizonyultak: a tagállamok mintegy 10 - 12 év alatt látványos 
gazdasági fellendülést mutattak. A fordulatot az 1973-as első olajválság hozta meg, ami 
„alapjaiban rengette meg a jóléti államba, s a gazdaság által nyújtott biztonságba vetett 
hitet” (Loboda, 2003). Az olyan új problémákra, mint a tömeges munkanélküliség, új 
megoldási stratégiák kellettek. A válság kezelése döntő kérdés volt, hiszen a Közösség 
létjogosultságát csak az tudta biztosítani, ha a felmerülő társadalmi-gazdasági problémákat 
orvosolni tudják. Egyre több európai politikus látta, hogy az országok jövőjét nem a 
kiaknázható természeti, hanem a folytonosan megújítható emberi erőforrások, a tudás alapú 
innovációk jelentik. A felismerésből következett, hogy az oktatás szerepe felértékelődött és 
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arra egyre gyakrabban, mint a gazdasági versenyképesség és az innováció biztosítékára 
tekintettek.  
 
A kutatásunkban vizsgált fejlesztési beavatkozások szempontjából elsősorban az az időszak 
érdekes, amikor Magyarország uniós tagállammá vált. Ennek meghatározó eleme a 
Lisszaboni Stratégia megalkotása és ennek tagállami szintű implementálása. A 2000 márciusi 
lisszaboni csúcsértekezlet3 fő stratégiai célkitűzése szerint a közösségnek az évtized végére a 
világ legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő tudásalapú térségévé kell válnia, 
olyan térséggé, „amely növekvő számú és javuló minőségű munkalehetőségeket kínál, s ahol 
erősödik a társadalmi kohézió” (Forgács-Loboda, 2003). A stratégia megvalósításának egyik 
feltételeként az oktatási és képzési rendszerek fejlesztését, tartalmi megújítását jelölték 
meg, illetve megfogalmazódott az igény az egységes európai oktatási térség kialakítására. 
Ennek érdekében kezdődött el a tagállamok ágazati politikáinak közösségi koordinálása (a 
nyitott koordinációs módszer alkalmazása) az oktatási ágazatban. Eszerint a közös oktatási 
célkitűzéseket, melyek megvalósítást EU források segítik, a tagállamok együttesen 
határozzák meg, megvalósításuk pedig nemzeti hatáskörön belül történik. Az egységes 
oktatási térség terve három fő cselekvési területet jelölt meg. Az első terület az egységes 
felsőoktatási térség kialakítása, a második az egész életen át tartó tanulás kialakítása, a 
harmadik pedig az új információs és kommunikációs eszközök fejlesztése. Az egész életen át 
tartó tanulás kialakítása jellegéből adódóan az oktatás minden formájára kihat. A koncepció 
szerint a formális, informális és nem formális tanulási tevékenységeket magában foglaló 
folyamatos, az egyén életét végigkísérő elsajátítási folyamat garantálja a mindig megújuló 
feltételekhez (pl. technikai vívmányokhoz) való alkalmazkodóképességet. Az élethosszig 
tartó tanulás koncepciója természetéből adódóan átszövi a másik két cselekvési területet is. 
 
„A specifikus célok és feladatok között olyan elemek is megjelentek, amelyek nyilvánvaló 
módon túl voltak azokon a határokon, amelyeket korábban az alapszerződés szűk 
értelmezése elfogadhatónak tartott volna, így például az informatikai képességek 
fejlesztését illetően és egyéb hasonló területeken, egyértelmű ’belenyúlás’ történt a 
kurrikulum addig megkérdőjelezhetetlenül nemzetinek számító világába” (Halász, 2012: ?).  
2002-ben elfogadták a kapcsolódó részletes munkaprogramot (lásd a 2. keretes írást), 
melynek keretein belül megfogalmazták az európai oktatási és képzési rendszerek jól 
körvonalozott célkitűzéseit. A célok elérése érdekében a prioritásokhoz konkrét feladatokat 
rendeltek, az objektív értékeléshez pedig indikátorokat, referenciaértékű minőségi 
mutatókat, ún. oktatási mérföldköveket dolgoztak ki.  
 

2. Keretes írás 

Részletes munkaprogram pontjai 

 

1. Az Európai Unió oktatási és képzési rendszerei minőségének és hatékonyságának fokozása: 

- A tanárok és oktatók oktatásának és képzésének javítása által, 

- A tudásalapú társadalom készségeinek fejlesztése: az írni-olvasni, valamint a számolni tudás 

fokozása, a tanulási képesség megőrzése, a tudásalapú társadalom alapvető készségeinek 

újrafogalmazása által, 

- Az információs és kommunikációs technológiák elérhetőségének biztosítása mindenki számára: 

az iskolák és oktatási központok felszerelése, a hálózatok és erőforrások kihasználása, a 

tanárok és oktatók bevonása által, 

- A tudományos és technikai tanulmányokra felvett létszám növelése által, 
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- Az erőforrások optimális kihasználása: a minőségbiztosítás fokozása, az erőforrások hatékony 

kihasználásának biztosítása által. 

 

2. Az oktatási és képzési rendszerek mindenki számára való elérhetőségének elősegítése: 

- Nyílt tanulási környezet által, 

- A tanulás vonzóbbá tétele által, 

- Az aktív polgári lét, az esélyegyenlőség és a társadalmi kohézió támogatása által. 

 

3. Az oktatási és képzési rendszerek megnyitása a tágabb világ irányában: 

- A munkavállalói élettel és kutatással, valamint a társadalom egészével viselt kapcsolatok 

erősítése által, 

- A vállalkozási szellem fejlesztése által, 

- Idegen nyelvek tanulásának fokozása által, 

- A mobilitás és a csereprogramok fokozása által, 

- Az európai együttműködés erősítése által . 

 

Forrás: Az Európai Unió Tanácsa, 2001 

 
Az e dokumentumra épülő szakpolitikai koordinációs folyamatot később „Oktatás és Képzés 
2010”-nek nevezték el. „Ennek keretei között jöttek létre azok, a tagállamok kormányai által 
delegált szakértőkből álló munkacsoportok, amelyek az egyes területeken elindították a 
célok konkrét szakpolitikai kezdeményezésekké történő lefordítását, így például ’A 
tudásalapú társadalom által megkívánt ismeretek fejlesztése’ célhoz kapcsolódó 
munkacsoport alkotta meg az európai kulcskompetenciák (…)rendszerét” (Halász, 2012: ?). A 
közösség a munkacsoportok létrehozása és működtetése által vonta be az oktatási ágazat 
szereplőit is a más szektorokban már működő többszintű hálózati kormányzásba.4 Ezek az 
Európai Bizottság irányítása alatt közvetlenül működő munkacsoportok, ahol a tagállamok 
illetve ezek képviselői olyan szakpolitikai megoldásokon dolgoztak, amelyek egyaránt 
megfelelnek a közösségi célkitűzéseknek, ugyanakkor még implementálhatók a 
tagállamokban.  
 
A kulcskompetenciákkal foglalkozó munkacsoport 2001-ben kezdte meg működését, ekkor 
már más nemzetközi fórumok (lásd pl. OECD5, ASEM6) komolyan gondolkoztak a 
legfontosabb kompetenciaterületekről. A munkacsoport feladata volt az új 
kulcskompetenciák, illetve a kapcsolódó ismeretek, készségek és attitűdök keretrendszerbe 
foglalása mellett, az egyes területek implementációs dimenziójának, vagyis a tantervekbe 
építési lehetőségeinek a vizsgálta is. „Ez a referenciakeret – volt – az első európai szintű 
kísérlet azoknak a kulcskompetenciáknak az átfogó és strukturált felsorolására, amelyek a 
tudás alapú társadalomban a személyiség kiteljesítéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a 
foglalkoztathatósághoz nélkülözhetetlenek. A referenciakeret egyrészt eszközt, ’hivatkozási 
alapot’ kíván nyújtani a szakpolitika számára, illetve mindazoknak, akik az egész életen át 
tartó tanulás különböző szakaszaiban igénybe vehető tanulási lehetőségek megteremtéséért 
felelnek, másrészt biztosítani kívánja a tanulók szükségleteihez, illetve az adott 

                                                           
4
 2006-tól az Európai Bizottság 8 oktatási kérdéssel foglalkozó klaszter működését támogatja: a felsőoktatás 

modernizációja, az erőforrások hatékony felhasználása, oktatók és képzők, hozzáférés és társadalmi inklúzió, 

matematika, tudomány és technológia, kulcskompetenciák, IKT, tanulási eredmények elismerése. (European 

Commission, 2008) 
5
 DeSeCo-projekt, online: 

http://www.oecd.org/fr/edu/enseignementsuperieuretapprentissagedesadultes/definitionandselectionofcompetenc

iesdeseco.htm 
6
 Ázsia–Európa Találkozó (ASEM) LLL kezdeményezése. online: http://www.asia-europeinstitute.org/ASEM-

LifeLong-Learning/lllcontent.htm. 



körülményekhez való adaptáció lehetőségét is” (Demeter, 2006: ?). A 3. keretes írás a 
kulcskompetenciák nyolc területét mutatja be röviden.  
 
 

3. Keretes írás  

A kulcskompetenciák nyolc területe 
 

1. Anyanyelvi kommunikáció: A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli 

formában történő kifejezésének és értelmezésének képessége (szövegértés, beszéd, olvasás és írás), 

valamint a megfelelő módon történő nyelvi érintkezés képessége a társadalmi és kulturális kontextusok 

teljes skáláján – az oktatásban és képzésben, a munkahelyen, otthon és a szabadidőben. 

2. Idegen nyelvi kommunikáció: Gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő megértésének, 

kifejezésének és értelmezésének alapja (szövegértés, beszéd, olvasás és írás) a társadalmi kontextusok 

megfelelő skáláján – a munkahelyen, otthon, a szabadidőben, az oktatásban és képzésben – az egyén 

igényei vagy szükségletei szerint. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan készségeket is igényel, mint a 

közvetítéshez és a kultúrák közötti megértéshez kapcsolódó készségek. A nyelvtudás foka a négy 

dimenzióban, a különböző nyelveken, valamint az egyén nyelvi környezetétől és örökségétől függően 

eltérő lehet. 

3. Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák: Az összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás, a százalékok és a törtek használatát fejben és írásban végzett számítások során, különféle 

mindennapi problémák megoldása céljából. A hangsúly inkább a folyamaton, mint annak kimenetén van, 

azaz inkább a tevékenységen, mint az ismereteken. A természettudományi kompetencia a természeti 

világ magyarázatára szolgáló ismeretek és módszerek használatára való képesség és hajlam. A 

technológiai kompetencia ennek a tudásnak és módszereknek az értő alkalmazása akkor, amikor az 

ember a természeti környezetet felismert igényeinek vagy szükségleteinek megfelelően átalakítja. 

4. Digitális kompetencia: Az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, 

szabadidőben és a kommunikáció során. E kompetencia a logikus és kritikus gondolkodáshoz, a magas 

szintű információkezelési készségekhez és a fejlett kommunikációs készségekhez kapcsolódik. Az 

információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos készségek a legalapvetőbb 

szinten a multimédiás technológiájú információk keresését, értékelését, tárolását, létrehozását, 

bemutatását és átadását, valamint az internetes kommunikációt és a hálózatokban való részvétel 

képességét foglalják magukban. 

5. A tanulás tanulása: A saját tanulás önállóan és csoportban történő szervezésének és szabályozásának a 

képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony időbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás 

elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek 

különböző kontextusokban – otthon, a munkahelyen, oktatásban és képzésben – történő alkalmazásának 

a képessége. Általánosabban fogalmazva a tanulás tanulása erőteljesen befolyásolja, hogy az egyén 

mennyire képes saját szakmai pályafutásának irányítására 

6. Személyközi és állampolgári kompetenciák: Azok a viselkedésformák, amelyeket az egyénnek el kell 

sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a társadalmi életben, és 

szükség esetén meg tudja oldani a konfliktusokat. A személyközi készségek nélkülözhetetlenek a 

hatékony személyes és csoportos érintkezéshez, és mind a köz-, mind a magánéletben alkalmazhatók. 

7. Vállalkozói kompetencia: Magában foglalja egyrészt a változás kiváltására való törekvést, másrészt a 

külső tényezők által kiváltott újítások elfogadásának, támogatásának és alkalmazásának a képességét. A 

vállalkozói kompetencia része az egyén felelőssége saját – pozitív és negatív – cselekedetei iránt, a 

stratégiai szemléletmód kialakítása, a célok kitűzése és elérése, valamint a sikerorientáltság. 

8. Kulturális kompetencia: A gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között zene, tánc, 

irodalom, szobrászat és festészet – történő kreatív kifejezésének fontosságát foglalja magában. 

 

Forrás: Demeter, 2006 

 
A kulcskompetenciákra vonatkozó ajánlás elfogadását követően szinte minden tagállam 
módosította a nemzeti tantervi dokumentumait annak érdekében, hogy a tanítási és a 
tanulási folyamatok a kompetenciafejlesztés irányába mozduljanak el. A tagállami 
adaptációs folyamatok azonban lényeges eltéréseket mutatnak. Különbség volt például a 
tekintetben, hogy miként értelmezték a kapcsolódó fogalmakat, mikor kezdték meg a 
kulcskompetenciák implementációját, és hogy – az országok eltérő implementációs 
képessége végett – milyen adaptációs utakat jártak be. Azok az implementációs folyamatok 
bizonyultak sikeresnek és eredményezték a kompetenciafejlesztés tényleges bevezetését, 
ahol a pedagógusok implementációs munkáját intenzív kapacitásépítés segítette, ahol a helyi 



pedagógiai innovációk jelentős támogatást kaptak, ahol a kapcsolódó fogalmak, célok és 
standardok beépültek a nemzeti dokumentumokba, illetve ahol az országos és intézményi 
szintű értékelések is ezekhez igazodtak (Halász-Michel, 2011). 
 

A közösségi alapokból finanszírozott oktatásfejlesztések intézményi 

mechanizmusai 

Kutatásunk perspektívájából különösen érdekes azoknak az intézményi mechanizmusoknak a 
vizsgálata, amelyek meghatározzák a közösségi alapokból finanszírozott oktatásfejlesztések 
megvalósítását. A tagállamok befolyásolására alkalmazható uniós eszközöket vizsgálva 
érdemes megkülönböztetnünk a formális és informális kényszerítést vagy befolyásolást. A 
formális kényszer a tagállamok között köttetett szerződések szerinti szabályok betartatását 
jelenti, ide tartoznak a nem oktatás területéről származó, de az oktatás gyakorlatát 
szabályozó általános szabályozások is. Ilyen általános szabályozás vonatkozik például az 
egyenlő elbírálás vagy a munkaerő szabad áramlása kérdésére. Mivel a tagországok a 
nemzeti oktatáspolitikájukba való közösségi beavatkozást leginkább ajánlások formájában 
tették lehetővé a kötelező érvényű oktatási szabályozás meglehetősen ritka (Loboda,2003; 
Halász, 2012).  
 

Az uniós kormányzási eszközök az oktatás területén 

 
Az Unió által alkalmazott szabályok kapcsán megkülönböztetjük az elsődleges és a 
másodlagos jog rendszerérét. Az elsődleges jog alatt az alapszerződések által 
megfogalmazott szabályozást értjük, a másodlagos jog ennek az elsődleges jognak a 
betartatását biztosítja. A másodlagos jogon belül két típust különböztethetünk meg: a 
kemény és a puha jogot. A gyakorlatban ezek között sokszor nehéz éles határt húzni. A 
kemény jog az, aminek betartása minden tagállamra nézve kötelező, ezen belül további két 
réteget különítünk el. Az egyiket az általános jogszabályok alkotják. Az oktatás területére 
vonatkozólag hármat említ a szakirodalom: a munkavállalók szabad áramlását, az Európai 
Szakképzési Alapítványt és a CEDEFOP Európai Szakképzési Kutató és Fejlesztő Intézetet 
létrehozó jogszabályokat. A kemény jog második rétege az utasítások, ilyen például a 
diplomák közös elismerésére, a nők és férfiak azonos bánásmódban részesítésére, a migráns 
munkavállalók gyermekeinek iskolázatására és a más tagországban tanulmányokat folytató 
uniós diákok részére lakhatási jog biztosítására vonatkozók is.  
 
Mivel az Unió az oktatás területén a formális kényszer által kevéssé gyakorol hatást 
tagállamai oktatáspolitikájára, oktatáspolitikai célkitűzéseit közvetett eszközökkel – vagy más 
néven informális kényszerrel, puha joggal – érvényesíti. Ezek a tagországok számára 
követendő ajánlásokat, illetve programokat, támogatható célkitűzéseket és feladatokat 
jelölnek. Ide sorolhatók tehát a korábban említett (regionális) fejlesztési források biztosítása 
és az oktatási programok is.  
 



Az előbbi olyan nagy volumenű nemzeti, vagy regionális hét éves programozási időszakban 
megvalósuló programokat jelöl, melyek finanszírozását a strukturális és kohéziós alapok7 
támogatják. Az alapok funkciója, hogy csökkentsék a különböző országok és régiók fejlettségi 
szintje közötti egyenlőtlenségeket8, illetve segítsék a szabad versenytérbe bekerülő országok 
strukturális alkalmazkodását.9 Az alapok felhasználási lehetőségei jelentős befolyással 
vannak a nemzeti oktatásfejlesztésre is, hiszen általában olyan regionális jellegű 
programokat támogatnak, melyek természetüknél fogva szükségessé teszik az ágazatközi 
kapcsolatok létrejöttét. A programok kidolgozása a tagállamok feladata, oly módon, hogy 
azok egyrészt megfeleljenek a közösségi célkitűzéseknek, ugyanakkor igazodjanak a helyi 
szintű feltételekhez, választ adjanak az ott felmerülő igényekre. Az alapokból finanszírozott 
fejlesztési programok kidolgozásának folyamatát a 4. keretes írás mutatja be. 
 

 

4. Keretes írás 
A Strukturális Alapokból finanszírozott fejlesztési programok kidolgozásának folyamata 

 
A Strukturális Alapokból finanszírozott nemzeti programokat a tagállamok dolgozzák ki oly 
módon, hogy az EU-s célrendszert a helyi társadalmi – gazdasági - politikai környezetnek 
megfelelően súlyozzák. A Bizottság hatásköre az így kialakuló nemzeti fejlesztési tervek 
véleményezése. Ezek elfogadása esetén a Közösségi Támogatási Keretben jelzi a támogatható 
tevékenységeket és a támogatás tervezett mértékét. A tagállamok ennek megfelelően 
kidolgozzák operatív programjaikat, amelyek elfogadása, illetve hozzájuk kapcsolódóan a 
támogatások mértékének végleges meghatározása szintén a Bizottság hatáskörébe tartozik 
(Szőllősi, 2012). 
 
Az operatív programokat olyan a Közösségi Támogatási Keret implementálását szolgáló 
dokumentumok, melyeket a tagállamok készítenek és a Bizottság fogad el. Magukban foglalják 
például a prioritások rendszerét, a több-éves programok bemutatását, vagy az értékelés alapjául 
szolgáló indikátorokat.(European Communities, 1999:12). 
 

 
Mivel a Strukturális Alapok az utóbbi két évtizedben meghatározóak lettek a közösségi 
költségvetésben, ezeket a regionális programokat tekinthetjük az egyik legfontosabb, az 
oktatás területét érintő közösségi cselekvési területnek. Ebbe a körbe tartozik az empirikus 
kutatásunk központjában álló magyarországi HEFOP program is. Az, hogy az uniós célok a 
tagállamok szakpolitikái számára mennyire lesznek relevánsak, mennyire képesek a helyi 
szinten érzékelhető problémákra választ adni, hogy a stratégiákhoz való kapcsolódási 
kényszer milyen konfliktusokat eredményez, az az egyes tagállamok fejlesztési, vagy 
implementációs sajátosságaitól függ (Halász, 2002). Az ilyen jellegű fejlesztések egyik 
jelentős kockázata az, hogy a „tagállamok nem rendelkeznek megfelelő kapacitásokkal 
ahhoz, hogy a regionális megközelítést és a régiókon alapuló menedzsmentet 
hozzákapcsolják meglévő irányítási rendszereikhez” (Szőllősi, 2012).  
 
A másik említett puha eszközzel, az oktatási programokkal, az Európai Bizottság közvetlenül 
a tagországok intézményeit, az egyes iskolákat célozza meg. Ezek a programok részben olyan 
fejlesztések, amelyek innovációs, kísérletezést támogató céllal valósulnak meg. Ilyen 
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Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs szekciója.  
8
 Lásd bővebben: http://www.euvonal.hu/index.php?op=kozossegi_politikak&id=15 
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elemeket tartalmaznak például a Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci és 
Soctrates programok. Ezek a programok lehetővé teszik, hogy a Bizottság a nemzeti 
hatóságokat kikerülve közvetlenül a tagállamok intézményeivel lépjen kapcsolatba (Halász–
Hilbert, 1999), illetve hogy a támogatott gyakorlatok bottom-up módon terjedjenek. A mikro 
szintnek pedig lehetősége nyílik az uniós prioritásokhoz hozzákapcsolódva a saját érdekeik és 
igényeik elérésére, a nemzetközi know-how elsajátítására, illetve annak kialakításához való 
hozzájárulásra. Annak, hogy az intézmények önként a közösség által támogatott irányba 
formálják gyakorlatukat a legfőbb oka általában a kapcsolódó források megszerzése.  

 

A forrásokért versengő iskolák a támogatás elnyerése érdekében minél inkább igyekeznek 
viselkedésüket a közösségi céloknak megfelelően alakítani (Shaw, 1999), mely folyamat 
során gyakran a közösségi célok elkötelezett híveivé válnak. Ez pedig – ahogy fentebb már 
említettünk – lehetőséget ad arra, hogy a Bizottság a mikro szint lobbitevékenysége által 
befolyással legyen a helyi és nemzeti oktatáspolitikákra.10  

A közösségi alapok, az alapok felhasználása és ennek szabályai 

 
A tagországok alkalmazkodását és felzárkóztatását megcélzó strukturális és kohéziós 
politikának – az ágazatközi kapcsolódás miatt is – kulcsszerepe volt az oktatási befolyás 
növekedésében és az oktatási ágazat európaizálódásában. Már az 1958-ban hatályba lépett 
Római Szerződések11 rendelkeznek az Európai Szociális Alap létrehozásáról,12 a jelenlegi 
felhasználási formák pedig az 1992. február 7-én Maastrichtban elfogadott program után 
alakultak ki, ami a közösségi oktatáspolitika meghatározó dokumentuma is lett.13 A 
strukturális alapok felhasználása, menedzselése meghatározza az europainálizálódás 
folyamatát, hiszen az olyan hozzájuk kötődő menedzsment megközelítések és eszközök – 
mint amilyen például a középtávú tervezés is – beépülnek a tagországok nemzeti 
politikájába14. Így az alapok felhasználásának szabályai azok a közösségi szabályozási 
eszközök, melyek a legnagyobb befolyással voltak/vannak az oktatásfejlesztési 
beavatkozások tagállamokon belüli tervezésére és implementációjára is. Ezek olyan 
keretjellegű szabályok, melyek az operatív programok szintjéig lenyúlva specifikus 
kérdésekben – meghatározott mozgástéren belül – döntési szabadságot hagynak a 
tagállamoknak.  
 
A Strukturális Alapok szabályozási dokumentumait a strukturális és a kohéziós alapokról 
szóló általános rendelet (European Communities,1999a), a Strukturális Alapok 
felhasználására vonatkozó egyedi szabályok (pl.: European Communities, 1999b), és az 
Európai Bizottság végrehajtási rendeletei (pl.: European Commission 2000d, 2001a,b) 
jelentik. A szabályozás kitér a regionális felhasználhatóság alapelveire, a kötelezően 
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benyújtandó dokumentumokra és a menedzsment, értékelési, monitoring és felülvizsgálati 
rendszerek működésére, illetve e funkciók világos elválasztásának szükségességére.  
Tisztázzák a főbb feladatokat és felelőségi köröket. Például leírják, hogy „a tervezési és 
implementációs dokumentumok előkészítéséért, a menedzsment funkciók ellátásáért, a 
monitoring folyamatok működtetéséért, az ex-ante és középtávú értékelések elkészítésért, 
alapvetően a tagállamok felelnek, míg az Európai Bizottság felelősségi körébe tartozik a 
tervezési és implementációs dokumentumok véleményezése és jóváhagyása, a finanszírozási 
támogatásról való döntés vagy az ex-post értékelések lefolytatása” (European Communities, 
1999 hivatkozza Szőllősi, 2012).  
 
A Strukturális Alapok közül háromból, az Európai Szociális Alapból, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozhatók a 
humán erőforrás fejlesztések, illetve oktatást érintő beavatkozások. Közülük pedig az 
Európai Szociális Alap (ESZA), melyet eredetileg a strukturális alkalmazkodásból fakadó 
hátrányok ellensúlyozására hoztak létre, és később a közösségi foglalkoztatási stratégia 
legfontosabb eszközévé vált (European Communities, 2006), jut e terület támogatásában a 
legnagyobb szerephez. 
 
A szabályozási dokumentumok is olyan sokszereplős dinamikus térben alakulnak ki, ahol az 
alkufolyamatok mellett jelentős szerephez jut a közösség implementációs tudása. A 
szabályokat a foglalkoztatási területért, illetve regionális fejlesztésért felelős tagok javaslatai 
alapján formálják, így tehát „a megfogalmazódó oktatásfejlesztési célokat hagyományosan 
nem az oktatási ágazaton belüli szereplők határozzák meg” (Halász, 2012: ?).  
 
Az elmúlt évtizedekben az alapok felhasználásával kapcsolatos szabályozás jelentős 
változásokon ment keresztül. E változások ösztönzője többek között ezek szerepéről való 
gondolkodás változása és – az implementációs tanulási folyamat következtében – a 
fejlesztésről való gondolkozás fejlődése voltak. Az alapok felhasználása „a kohéziós politika 
múltjában még kizárólag a tagállamok nemzeti stratégiáira épült. Az utóbbi 2 évtized 
hozadékának tekinthető az a változás, amely a 2007-2013-as időszakban már expliciten 
követeli meg, hogy a tagállamok a közös, uniós stratégiákra reflektálva alakítsák ki fejlesztési 
programjaikat és ezek alapján számoljanak be e programok eredményességéről is”  
(Manzella-Mendez, 2009: hivatkozza Szőllősi, 2012).  
 
Mint korábban említettük, már a közös foglalkoztatási és szociális politika kezdetekor 
használták ezeket a forrásokat, de ekkor még jellemzően nem a közösségi politika 
implementálása volt az elsődleges cél, hanem a közös piacon elszenvedett hátrányok 
kompenzálása. A 2000-2006 közötti időszak tervezése még a lisszaboni stratégia előtt 
történt, így ezt még nem hatotta át a lisszaboni éra, a tagállamok a strukturális alapokat 
legálisan még nem fordíthatták az oktatási rendszerek fejlesztésére. Itt döntően az egyének 
képzési célú támogatása volt jellemző (Brine, 2004), bár egyes régiókban a vonatkozó 
szabályozás lehetővé tette „az oktatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek és szakpolitikák 
modernizációját és adaptációját” (European Communities, 1999). A 2004-ben csatlakozott 
volt szocialista blokkhoz tartozó országok azonban már a lisszaboni stratégia után, 2003-ban 
egyeztettek, így e régiónak már valamennyivel nagyobb mozgástere volt az 
oktatásfejlesztések tervezése terén15.  
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A fordulatot az hozta meg, hogy 2004-ben elérhetővé tették a lisszaboni stratégia tagországi 
megvalósításának kudarcát feltáró – Wim Kok nevéhez fűződő – jelentést, a következő 
fejlesztési időszak (2007-2013) tervezését így már teljes egészben a lisszaboni folyamat 
implementálásának a célja hatotta át. Ekkor már széles körben lehetővé vált az ESZA 
források oktatási célú felhasználása (lásd a 5. keretes írást),  már volt közös oktatási stratégia 
(ET2010), a forrásokat intézményi reformok céljára is lehet fordítani, illetve a nemzeti 
tervezési folyamat szorosabb közösségi kontrollja is nagyobb szerephez jutott.16 „Így az ESZA 
2007–2013 közötti időszakra vonatkozó szabályai az egyik kiemelt prioritásként a humán 
tőkébe való invesztálást jelölték meg, ami magába foglalja „az oktatási és képzési rendszerek 
reformjainak kidolgozását és bevezetését” (Halász, 2012: ?) is.  
 
 

5. Keretes írás 

Javaslat az Európai Szociális Alapról (2004-2013) 

- részletek - 

 

„A következő programozási időszakban (2007-2013-as programozási időszakban - a szerk.) 

erősíteni kell a Közösség pénzügyi eszköze és az Unió politikai keretrendszere közti kapcsolatokat 

azért, hogy azok jobban szolgálják a Lisszaboni stratégia foglalkoztatási célkitűzéseit és céljait. E 

célból az ESZA-nak a tagállamok azon irányelveit kell támogatnia, amelyek szorosan 

összefüggenek az Európai Foglalkoztatási Stratégia által meghatározott irányelvekkel és 

ajánlásokkal, és az Unió társadalmi integráció, illetve oktatás és szakképzés tekintetében 

megállapított közös célkitűzéseivel.” 

(Európai Bizottság, 2004:3)  

 

„A konvergencia célkitűzés keretében az ESZA a következő prioritások alapján is támogat 

tevékenységeket: 

(a) A humántőke-beruházások bővítése és javítása, különösen az alábbiak ösztönzésével: 

(i) az oktatási és szakképzési rendszerek reformjainak végrehajtása, különösen szem előtt tartva a 

tudásalapú társadalom igényeire való fogékonyság növelését, az alapoktatás és szakképzés 

munkaerőpiaci vonatkozásainak javítása és az oktató- és más személyzet ismereteinek folyamatos 

aktualizálása; 

(ii) a teljes életciklus alatt növekvő részvétel az oktatásban és szakképzésben, többek között az 

iskolai lemorzsolódás jelentős csökkenését és jobb alap szakképzési és felsőoktatási lehetőségeket 

elérő intézkedésekkel; 

(iii) a kutatásban és innovációban az emberi lehetőségek fejlesztése, elsősorban posztgraduális 

tanulmányokkal és kutatók képzésével, illetve a kapcsolódó hálózati tevékenységekkel az 

egyetemek, kutatóközpontok” és vállalatok között.” 

(Európai Bizottság, 2004:8-9)  

 

 
A források ez irányú felhasználásainak támogatása érdekében a kapcsolódó 
főigazgatóságok17 vonatkozó kérdésekkel foglalkozó, a rendszerszintű felhasználást segítő 
ajánlást adtak ki (European Commission, 2006a, b), melyben a felhasználásnak három fő 
tartalmi területét jelölték meg: (1) az alapkompetenciák fejlesztését, (2) az élethosszig tartó 
tanulás elérhetővé tételéhez szükséges rendszerfejlesztést és (3) a szakképzési rendszer 
minőségének és vonzóságának a növelését (lásd a 6. keretes írást). 
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 Foglalkoztatás, Szociális ügyek és Társadalmi Összetartozás Főigazgatóság és az Oktatási és Kulturális 

Főigazgatóság 



 

6. Keretes írás 

Az „Oktatás és képzés az Európai Szociális Alapban 2007-2013” c. dokumentum ESZA 

felhasználást leíró ajánlásai 

 

Befektetés a jövőbe: Az alapkompetenciák fejlesztése  

- A veszélyben lévő társadalmi csoportok formális oktatásban és felnőttképzésben való 

részvételének támogatása  

- A tudás társadalomban való boldoguláshoz szükséges alapkompetenciák megszerzésé a kötelező 

oktatási szakasz befejezéséig 

- A teljes oktatási rendszer minőségének és színvonalának növelése  

- Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, mind infrastrukturális 

értelemben, mind a szükséges kompetenciákat tekintve  

- A felsőoktatás intézmények és a felsőoktatási rendszer modernizációja 

- A tudástranszfer és együttműködés erősítése az egyetemek és az ipari szereplők között  

- A tanárképzési rendszerek fejlesztése  

 

Rendszerfejlesztés, hogy az élethosszig tartó tanulás mindenki számára valóság lehessen 
- A rendszerek kormányzásának javítása a partnerségek erősítésével a kormányzás minden 

szintjén (a minisztériumok együttműködésének ösztönzése- leginkább a foglalkoztatás és 

oktatási minisztériumok között-, a társadalmi partnerekkel és más stakeholderekkel (szülők, 

tanárok, önkéntes szektor, helyi szereplők) való együttműködés) 

- A felnőttképzési és továbbképzési rendszerek fejlesztése  

- A korai iskolaelhagyók számának csökkentése  

- Nemzeti képesítési keretrendszerek és minőségbiztosítása rendszerek fejlesztése  

- Validációs rendszerek fejlesztése  

- A nem-hagyományos tanulók (pl. dolgozók) felsőoktatási rendszerhez való hozzáférésének 

ösztönzése  

- Tanácsadási és orientációs szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése az élethosszig tartó tanulás 

minden szakaszához kapcsolódva  

 

A szakképzési rendszer minőségének fejlesztése és vonzóságának növelése  
- A szakképzési szolgáltatások minőségének javítása és fejlesztésük támogatása  

- Kurrikulum fejlesztés és rugalmasság (az oktatási rendszer és szakképzés átjárhatóságának 

biztosítása) 

- A munkavállalók szakképzési programokban való részvételének ösztönzése  

- Célzott befektetés és az előzetes tudás elismerése és személyre szabott oktatás az kevés 

kompetenciával rendelkező egyének és csoportok számára  

- A szakképzési rendszer oktatóinak és képzőinek fejlődésének támogatása  

- A munka világának és a szakképzés kapcsolatát megteremtő eszközök fejlesztése  

- A szakképzésről való információszolgáltatás rendszereinek fejlesztése 

 

Forrás: European Commission, 2006 

 
Az ajánlás – a kurrikulum formálását is feltételező – oktatási és képzési célok megjelölése 
mellett foglalkozik ezek szakpolitikai hátterével, kiemelve az olyan a kezdetektől jelen lévő 
stratégiai célokat, mint amilyen a versenyképesség növelése és a társadalmi kohézió 
erősítése. A dokumentum egyben modellezi a kapcsolódó fejlesztési tevékenységek hét éves 
programokba való lehetséges integrálási módjait, illetve felidézi a 2000-2006 között 
megvalósult, az ESZA támogatásával implementált oktatásfejlesztési beavatkozások 
tapasztalatait (Szőllősi, 2012).  
 
Implementációs perspektívából különösen érdekes, hogy a tartalmi hangsúlyok elmozdulása 
mellett a források felhasználáshoz kapcsolódó menedzsmenteszközökről való gondolkozás is 
változott. Immár nem az input orientált, a befektetett pénzügyi forrásokra fókuszáló 
megközelítés a domináns, helyette a teljesítmény – vagy eredmény – orientált megközelítés 



vált hangsúlyossá (European Commission, 2012). Ennek kapcsán felértékelődtek az olyan a 
sikeres megvalósítást támogató implementációs, illetve menedzsment eszközök, mint 
amilyen az ex-ante értékelés. Ehhez kapcsolódóan pedig a „visszafelé történő tervezés”18 
megvalósítása, a különböző kezdeményezések összekapcsolását lehetővé tevő szabályozási 
keretek biztosítása és a koherens politikák alkotása, az erőforrások ennek megfelelő 
csoportosítása, valamint a tagállamok döntési és felelősségi körének szélesítése, a regionális 
és helyi szereplők bevonása, a partneri együttműködés kialakítása, összekapcsolva az 
elkötelezettség kialakításával és a felelősségek megosztásával (lásd például: European 
Communities 1999).  
 

„(A Közösség által támogatott tevékenységeknek) szoros konzultációs folyamatokon kell alapulniuk, 
(…) partnerségi kapcsolaton a Bizottság és tagállamok, valamint a tagállamok által nemzeti szabályaik 
és jelenlegi gyakorlatuk alapján kijelölt hatóságokkal, testületekkel: 

- A regionális és helyi hatóságokkal és más kompetens közhatósággal 
- A gazdasági és társadalmi partnerekkel 
- Egyén más kompetens szervezettel e keretrendszeren belül. 

(…) A partnerség lefedi az tervezés és előkészítés időszakát, a finanszírozást, a monitorozást és 
értékelést. A tagállamok feladata annak biztosítása, hogy a programozási időszak egyes szakaszaiban a 
releváns partnerek az időhatárok figyelembe vételével a folyamatokba bekapcsolódjanak.” 
(European Communities, 1999:11-12) 

 
Az alapok felhasználását orientálják azok a módszerekre vonatkozó dokumentumok is, mint 
amilyen a 2007-ben kiadott „ESZA programok megbízható tervezésének forrásgyűjteménye” 
(Sourcebook on sound planning of ESF programmes) (European Commission, 2007) volt. 
Ebben egy olyan 2005-ös litvániai szeminárium19 eredményeit összegezik, ahol a résztvevők 
a megelőző programozási időszak „EQUAL” programjából20 származó tapasztalataikat 
osztották meg egymással. A dokumentum foglalkozik a jelenleg ismert projektmenedzsment 
szinte minden főbb eszközével, így többek közt leírja a szereplők elemzésének (stakeholder 
analysis), a minőségbiztosításnak, az ex-ante értékeléseknek a módszerét, de beszél a 
hálózatok feltárásáról, a kockázatmenedzsmentről, illetve az információs rendszerekről is. 
Olyan problématerületeket jár körül, mint amilyen a stratégiaalkotás – programtervezés, a 
fejlesztések „leszállítása” (delivery), a monitoring és értékelés, vagy az érintettek bevonása 
(European Commission, 2007).  
 

Számos ehhez hasonló dokumentum született, ilyen például a „Kézikönyv a Strukturális Alapok 
terveihez és a programozási dokumentumokhoz” (European Commission, 2000a), a „Strukturális 
Alapok által támogatott beavatkozások ex-ante értékelése” (European Commission, 2000b), és a 
„Monitoring és értékelési indikátorok: egy jelzős módszer” (European Commission, 2000c) is. 

 
A Strukturális Alapokból finanszírozott fejlesztések társfinanszírozással valósulnak meg, e 
szerint a régiók fejlettségüktől függően különböző mértékű önerővel kötelesek hozzájárulni a 
programok finanszírozásához. A társfinanszírozás a nyitott koordinációs mechanizmusokra 
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 Az előrehaladó tervezés a szándékok kijelentésével kezdődik, ezt követően pedig lépésről lépésre halad 
előre. A dolgok visszafelé történő feltérképezése ezzel szemben a valós folyamatokból indul ki, az 
implementációs lánc alsó szintjeinek viselkedését veszi alapul a politika alkotásához. Ilyenkor előzetesen csak a 
főbb irányokat, célokat határozzák meg. A különböző lehetőségek és programok közötti választás csak akkor 
történik, amikor a gazdasági, társadalmi kényszermechanizmusok és nyomásgyakorlás már működésbe lépett  
(Fazekas- Halász, 2012). 
19

 ESF seminar on "Exchanging experiences in sound planning” 
20

 ESZA finanszírozta program, célja új foglalkoztatáspolitikai módszerek alkalmazása. 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/news/20051125-vilnius_en.cfm


épülő rendszerekben az elkötelezettség kialakításának egyik fő eszköze (Mendez, 2011), 
ugyanakkor kérdéses, hogy mekkora kontrollt lehet képes érvényesíteni a Bizottság a 
tagállamokkal szemben (Szőllősi, 2012).  A közép-európai régió esetében ez átlagosan 25%-
os tagállami hozzájárulást jelent. Ez az önerő sok ország esetében – így Magyarország 
esetében is – lényegében kimeríti az állami szektorális támogatási keretet. 
Következésképpen itt az ESZA finanszírozású nemzeti programok mellett csak ritkán 
valósulnak meg saját erőből finanszírozott oktatásfejlesztések (Fazekas, 2012).  
 
A finanszírozáshoz, illetve annak kontrolljához kapcsolódó egyik legalapvetőbb 
menedzsment eszköz az elszámoltathatósági rendszer kiépítése és működtetése. Ez az az 
eszköz, amivel az Unió – számolva az eredeti szándékkal össze nem egyeztethető 
forrásfelhasználások, illetve a korrupció kockázatával – a források megfelelő felhasználását 
kívánja kikényszeríteni. A közösség az elmúlt években találkozott azzal a problémával, hogy 
habár a felhasználási szabályok szerint a Strukturális Alapok nem helyettesíthetik a 
tagállamok közkiadásait (addicionalitás elve), a közép- és a délkelet-európai régió erősen 
forráshiányos országai rendszer-működtetésre is használták a fejlesztési forrásokat (erről 
részletesebben a kelet-közép európai régió specifikumaival foglalkozó 3. fejezetben lesz szó). 
E probléma túlmutat az elszámoltathatósági rendszer működtetésének kérdéskörén, a 
kohéziós politika értékelései szerint a probléma elsődleges forrása az, hogy a strukturális 
politika nem tudott alkalmazkodni az újonnan csatlakozott forráshiányos országok fejlettségi 
szintjéhez, illetve nem tudott adekvát választ adni az olyan alapfeltételek megteremtésére 
vonatkozó fejlesztési igényeikre, mint amilyen például a fizikai infrastruktúra fejlesztése volt 
(Bradley-Untiedt, 2012).  
 
Az Uniós fejlesztések értékelései a jelenleg működő finanszírozási mechanizmusokat két fő 
területen bírálták. Egyfelől az a kritika fogalmazódott meg, hogy a támogatások kontinuitása 
nem biztosított (Baumfeld- Hummelbrunner-Lukesch, 2002). Másfelől problémaként jelölték 
meg azt, a programok kidolgozási-elfogadási mechanizmusa olyan hosszú időt ölel fel, hogy 
az ez idő alatt várhatóan jelentős gazdasági fluktuáló megy végbe, s így a pénzügyi tervezés 
felelősséggel nehezen vállalható (ÖIR, 2003).  
 

Az Európai Unión belül zajló oktatásfejlesztési beavatkozások menedzselése 

 
Az előző részekben már erősen érintettük az ESZA fejlesztések menedzsment vonatkozásait, 
illetve láthattuk, hogy az uniós stratégiai gondolkozásban kiemelt helyen állnak az olyan – 
általában az eredményes implementáció feltételeiként értelmezett – tényezők, mint amilyen 
például a szektorközi koherens fejlesztési tevékenységek megvalósulása, a partneri 
együttműködés, a helyi kontextus figyelembevétele, a visszafelé történő tervezés vagy az 
érintettek bevonása.  
 
Ha az Európai Unión belül zajló fejlesztések menedzselésére gondolunk, legalább két réteg 
tárul fel előttünk. Az egyik azt mutatja, hogy az EU, mint fejlesztési gazda milyen 
menedzsmenteszközöket használ, így például milyen kontroll tevékenységet végez, milyen 
intézményrendszert működtet, milyen típusú támogatást nyújt, milyen értékeléseket folytat, 
milyen indikátorokat, szankciókat, ösztönzőket alkalmaz. A másik pedig azt, hogy a nemzeti 
szintű menedzsmenttevékenységben milyen eszközök jelennek meg. Persze e kettő nem 
válik szét élesen, hiszen előbbi egyik fontos célja az utóbbi orientálása. Az EU-n belül zajló 



fejlesztések kapcsán tehát mindenképpen többszintű menedzsment struktúrákról beszélünk, 
mely szintek viszonya az EU rendszeréből adódóan sajátos és bonyolult helyzeteket teremt. 
A társfinanszírozással végzett nagy fejlesztési programoknak ugyanis deklaráltan két gazdája 
van, az EU és az egyes tagállamok. E két fejlesztési gazda pedig többirányú alá-
fölérendeltségi viszonyban áll egymással: hiszen a Bizottság a rendelkezésére álló puha 
eszközökkel igyekszik előidézni a tagországokban a változási folyamatokat, miközben azokat 
a tagállamok is irányítják, ellenőrzik és értékelik, azaz a „főnök/megbízott” reláció sajátos 
formája jellemezi a kapcsolatukat (Halász, 2012). Az közösségi politikák közül pedig az 
oktatásügy – ha lehet még inkább – ingoványos terület, hiszen ez a Bizottság közvetlen 
hatáskörén kívül eső nemzeti ügy maradt. Ez arra a már ismert, és a későbbiekben még 
érintendő problémakörre is rámutat, hogy az Európai Bizottság olyan fejlesztései esetében, 
melyeket az Unión belül lévő tagállamokban visz véghez, de amelyek a tagállamok saját 
belső fejlesztési politikáján belül valósulnak meg, nem lehet egyértelműen megállapítani, 
vajon külső vagy belső fejlesztésről van szó. Ezek politikai értelemben az Unión belül zajló 
belső fejlesztésnek tekinthetők, de a mivel a célcsoportot szuverén tagállamok alkotják, több 
szempontból hasonlóak a külső fejlesztésekhez. 
 
A kettős vezetői szerep jól kirajzolódik a programok tervezése és végrehajtása során is. Az 
Unió a közösségi alapokból finanszírozott tagállami fejlesztéseket nem tudja közvetlen 
kontroll alatt tartani, közvetlenül nem felügyelheti a fejlesztések folyamatát, a fejlesztési 
terepen nem alakíthat ki irodákat, nem delegálhat szakértőket, nem határozhat meg 
specifikus fejlesztési célokat. Azonban – ahogy erre a fentiekben már többször utaltunk – a 
közösségi kontrollnak mára már kialakult egy olyan többrétű eszköztára, mely segítségével a 
közösség mégis erős befolyással lehet a helyi szintű tervezési és megvalósítási folyamatokra. 
Az egyik ilyen eszköz azoknak a nemzeti fejlesztési terveknek és operatív programoknak21  az 
értékelési és kiválasztási mechanizmusa, melyek közösségi támogatást nyernek. Itt a 
közösségi döntéshozatal, illetve a nemzeti stratégiaalkotás többlépcsős interaktív 
folyamatban valósul meg (lásd 4. keretes írást), a közösségi értékelések és kritériumok pedig 
ebben a folyamatban alapjaiban határozzák meg a tervezés irányát. A nemzeti fejlesztési 
tervek és az operatív programok többek között vázolják, hogy a tagországok milyen célok 
elérése érdekében milyen intézkedéseket indítanak, milyen intézményeket működtetnek 
majd, illetve ezek várhatóan milyen funkciót töltenek be az implementáció során. A 
programok emellett rendre állást foglalnak az implementációs tevékenységek főbb irányát 
meghatározó kérdésekben is. Így például, igazodva az általános közösségi normákhoz, a 
kelet-közép-európai operatív programok kiemelten kezelik a partnerség, a tájékoztatás, a 
nyilvános viták, a megosztott felelősség, illetve a fenntartható fejlődés kérdését (Fazekas, 
2012). 
 
Ehhez kapcsolódó, a helyi menedzsmenteszközöket orientáló (és egyben kapacitásépítő) 
eszköz az is, hogy a Strukturális Alapok felhasználásához a tagállamoknak egy 
menedzsmentért és egy kifizetésért felelős szervezetet kell működtetniük. E szervezetek 
struktúrájának, feladatainak és felelősségi köreinek a terve az operatív programok részét 
kell, hogy képezze, így a tagállamok csak az EU által jóváhagyott rendszerek működtetésével 
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 Az operatív programokat olyan a KözösségiTámogatási Keret implementálását szolgáló dokumentumok, 

melyeket a tagállamok készítenek és a Bizottság fogad el. Magában foglalja a prioritások rendszerét, a több-éves 

programokat, amelyeket akár több támogatási alap is finanszírozhat. Amennyiben a tevékenységeket több alap 

támogatja, integrált operatív programról beszélünk (lásd: European Communities, 1999:12). 



férhetnek hozzá a Strukturális Alapokhoz. A tagállamok döntési és felelőségi körébe tartozik 
az, hogy e szervezetek milyen intézményi és adminisztratív rendszerekbe integrálódnak, 
illetve be épülnek-e egyáltalán egy már meglévő egységbe. Ez a döntés azonban jelentősen 
meghatározza a menedzsmentért és a kifizetésért felelős szervezetetek adminisztratív 
rendszerben betöltött szerepét és súlyát (ÖIR, 2003), éppen ezért ezek a legtöbbször az 
adott ország minisztériumainak egy-egy részlegeként működnek (lásd: Fazekas, 2012).  
 
A helyi szint menedzsment-eszköztárát fejlesztő intézkedés volt az ex-ante értékelések22 
kötelező bevezetése is. Ami szükségszerűen előidézi a helyi szinten a kontextus 
problémakörének felértékelését és valamilyen szinten a visszafelé történő tervezés szerinti 
gondolkozást. De ilyen, helyi menedzsment formáló közösségi eszközök az előző 
fejezetekben említett ajánlások, módszerekre vonatkozó dokumentumok, és a 
tudásmegosztásra alkalmas közösségi intézményi formák is. A közösségi menedzsment 
eszközök között meg kell említenünk azokat a korábban már többször szóba került oktatási 
programokat is, melyek a szupranacionális és a mikroszint találkozásával befolyásolhatják a 
makro és mezoszintű politikát és tervezést, illetve elérhetik e szintek mozdulását a 
szupranacionális szint által támogatott irányba. Ezek a programok ugyanakkor kísérleti 
jellegük miatt nagyban hozzájárulhatnak a közösség implementációs tudásának 
gyarapításához is. 
 
Továbbá fontos közösségi menedzsmenteszköz a piaci szereplők direkt bevonásának igénye 
is. Ennek hátterében az áll, hogy míg a tagállamok szuverén politikai hatalommal rendelkező 
tárgyalópartnerekként jelennek meg, a piaci szereplők szerződés viszonya inkább megengedi 
a kontroll gyakorlását, illetve az ő bevonásuk teszi lehetővé a nyitott megvalósítási 
folyamatokat. Ilyenkor a fejlesztésekről szóló kommunikáció a tagországon belül is kikerül a 
zárt hivatali apparátusból és az állami szerv az erről szóló dialógust olyan szerződéses 
szereplőkkel folytatja, akik esetében a megbízás és a teljesítmény szoros kapcsolatban áll 
egymással, akik általában nemzetközi partnerekkel együtt dolgoznak, illetve akik általában 
függetlenek az adott kormánytól23. 
 
Habár itt csak pár specifikus elemet emeltünk ki, a közösségi menedzsment-eszköztár lefedi 
a legismertebb eszközök szinte teljes spektrumát (lásd: Fazekas-Halász, 2012). Már az EQUAL 
programokban is jelen voltak az olyan professzionális projekt- és változásmenedzsment 
eszközök, mint amilyen a LogFrame, a szereplők elemzése (stakeholder analysis), a hálózatok 
elemzése (network analysis), a kockázatmenedzsment, illetve az információs rendszerek 
működtetése (European Commission, 2007). Szintén fontos szerephez jut a Strukturális 
Alapokból finanszírozott fejlesztések során az elszámoltatási és értékelési rendszer 
működtetése is. A megvalósítási folyamatokról való szisztematikus információszerzés, illetve 
a stratégiai célokhoz köthető indikátorok alapján történő értékelés (Brine, 2004; ÖIR, 2003) 
azért különösen érdekes a számunkra, mert a közösségi implementációs tudás, illetve 
következésképpen a közösségi implementációs eszközrendszer egyik fő forrása ez. Bár a 
„2000-2006-os időszakban kötelező középtávú értékelések a tagállamok nyomásának 
köszönhetően kikerültek a szabályozásból, mert ezeket alacsony hozadékú, jelentős 
többletterhekkel járó feladatnak tekintették”(Szőllősi, 2012).  
 

                                                           
22

 Az ex-ante értékelésekre a kelet-közép-európai régió vonatkozásában térünk ki részletesebben.  
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 Forrás: Halász Gábor szóbeli közlése. 2013. március 



 

7. Keretes írás 

A Strukturális Alapokból finanszírozott fejlesztések során alkalmazott 

kontroll/menedzsment eszközök 

 

- A többéves programozási rendszer (multiannual programming): A célok alapján, a szocio-

ökonómiai kontextus fényében meghatározott beavatkozási módok.  Több szakaszban 

megszervezett irányítási folyamat, döntéshozatal és finanszírozás. Az uniós stratégiákon 

alapulva az egyeztetés és partnerség elvét érvényesítve.  

- A projekt szelekciója: a Bizottsággal egyeztetett kritériumokon alapuló projekt kiválasztás.  

- Monitorozás: rendszeres felülvizsgálatok, szisztematikus információszerzés az 

implementációról.   

- Értékelés: a programok relevanciájának és hatékonyságának értékelése.  

- Pénzügyi kontroll: az addícionalitás elvének érvényesítése és audit.  

- A jó teljesítmény jutalmazása.  

- Információ és nyilvánosság. 

 

(ÖIR, 2003) 

 

Az Európai Unió fejlesztési tudása: a külső és belső fejlesztés kapcsolódása 

Az Unió tevékenységének bemutatását annak hangsúlyozásával kezdtük, hogy az EU olyan, 
különösen figyelemreméltó implementációs tudással rendelkező fejlesztő közösség, mely 
folyamatos hálózatos együttműködéssel, és kísérleti tanulással végez tudásépítő 
tevékenységet. Itt a politikaalkotás folyamatos kísérletezésen alapuló tanulási folyamat, 
melynek eszközrendszere evolúciós jelleggel formálódik. „Azok az eszközök és megoldások, 
amelyek életképtelennek bizonyultak, elhaltak vagy átalakultak, azok pedig, amelyeket 
alkalmazóik sikeresnek találtak, megerősödtek és beépültek az egyre gazdagabbá váló 
eszközrendszerbe” (Halász, 2012:?). 
 
Habár eddig a közösség fejlesztő tevékenységét csak az Unió határain belül vizsgáltuk, most, 
a szervezeti implementációs tudás problémaköre kapcsán szükséges tágítanunk a 
perspektívát, és az Európai Uniót úgy is értelmeznünk kell, mint a világ legnagyobb donor 
szervezetét,24 illetve a nemzetközi fejlesztési gondolkodás és gyakorlat alakulásának aktív 
szereplőjét. Annak a fejlesztési, illetve implementációs tudásnak ugyanis, melyre alapozva 
Európai Bizottság az Unión belüli fejlesztési politikáját és gyakorlatát alakítja, a belső 
fejlesztési tapasztalatok mellett kiemelkedő forrása a közösség Unión kívüli országokban 
végzett fejlesztési tevékenysége is.25 Kutatásunk első – a fejlesztéspolitika általános 
összefüggéseinek feltárására irányuló – munkafázisában, többek között vizsgáltuk a 
nemzetközi fejlesztő szervezetek tevékenységét, ezen belül pedig az Unió külső fejlesztő 
szerepét is (lásd: Halász-Szőllősi, 2012). 
 
A külső fejlesztések két fő csoportját különböztetjük meg: (1) a „harmadik országban” zajló 
fejlesztéseket és az (2) Unióval szomszédos, a csatlakozni kívánó országokban zajló 
fejlesztéseket. Az előbbi esetében általában kifejezetten szegény vagy fejletlen országokról 
van szó, a fejlesztés gyakran a segélyezés formáját ölti, és az Unió ugyanabban a szerepben 
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 A külső fejlesztések implementációját támogató eszközök: Fejlesztési Együttműködési Eszköz, Európai 

Szomszédság és Partnerség Eszköz és az Európai Fejlesztési Alap. 
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 Emellett az Európai Bizottság a Strukturális Alapok megvalósításának támogatására létrehozott kézikönyve 

szerint (ld. a „Sourcebook on sound planning of ESF programmes” c. dokumentumot) a közösség épít más 

nemzetközi szervezetek tudására is (European Communities, 2007).  



jelenik meg, mint a többi „donor ország”. Az utóbbi viszont érdekes egyvelege a belső és a 
külső fejlesztések találkozásának. Itt alapvető cél a Strukturális Alapok fogadására való 
felkészülés, így „a belső körben is alkalmazott menedzsment és kontroll mechanizmusokat 
érvényesítik, ugyanakkor mindez olyan erős kapacitásfejlesztési elemekkel is kiegészül, ami a 
belső fejlesztések esetén csak a tagállamok saját kezdeményezésére valósulhat meg” 
(Szőllősi, 2012).  
 
A külső fejlesztések kiindulópontja – a Bizottság által meghatározott prioritások mellett, 
illetve annak érvényesítésével – a fejlesztési terep fejlettségi szintje és szükségletei.26 A külső 
fejlesztések irányításáért felelős uniós főigazgatóság, a EuropeAid27 tevékenysége az emberi 
jogok, a demokrácia, a jó kormányzás, és a fenntartható, inkluzív növekedés globális célok 
köré szerveződik. A külső fejlesztései célok – szándékuk szerint – minden az ágazatot érintő 
nemzetközi megegyezéshez és donor szervezetek által koordinált programhoz kapcsolódnak 
(European Commission, 2011). A főigazgatóság tevékenységi körébe olyan konkrét feladatok 
tartoznak, mint például az országok közötti egyeztetések és együttműködések koordinálása, 
és kapcsolódó beszámolók, kutatások készítése. A külső fejlesztések esetében a donor és a 
fogadó szerepek egyértelműek, itt az irányító szerep és a megvalósítás felelőssége az EU-hoz 
rendelhető. A Bizottság a külső fejlesztési terepen végzett modernizációs tevékenysége 
során fejlesztési és szakpolitika tudását exportálja, a források folyósítása felett pedig 
egyoldalú és alig befolyásolható döntési jogkörrel rendelkezik. Amíg a belső fejlesztések 
esetében az oktatásfejlesztések célkijelölése és megvalósítása nemzeti ügy, addig a külső 
fejlesztések esetében a Bizottság rendelkezésére széles eszközrepertoár áll az ilyen 
fejlesztések implementációs folyamatainak befolyásolására. Talán az egyik legfontosabb, 
hogy nyíltan megnevezheti a kapcsolódó kormányzási, kapacitásbeli, vagy fejlettségi 
hiányosságokat és problémákat, illetve az e problémákra választ adó fejlesztési 
beavatkozások megvalósítása során gyakorolhat olyan kontroll eszközöket, mint a fejlesztési 
szakértők, tanácsadók vagy mentorok fejlesztési terepre való delegálása. A külső fejlesztések 
esetében a finanszírozási formák kapcsán is változatos eszközökkel találkozunk. A Bizottság 
döntése alapján biztosíthat a belső fejlesztésekhez hasonló támogatást, ami akár 
programszintű, akár szektorális, akár általános költségvetési támogatást is jelenthet, de a 
támogatás kölcsönök formájában is érkezhet. A Bizottság általában azokban az országokban 
alkalmaz a Strukturális Alapokhoz hasonló finanszírozási formákat, ahol hosszú távú kiterjedt 
tapasztalatokkal rendelkezik és ahol a kapacitások elég fejlettek ez ilyen jellegű támogatások 
fogadásához. (Szőllősi, 2012) 
 
„A külső és belső fejlesztések közötti tudásáramlás mindkét fejlesztési területet gazdagítja és 
lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság egyedálló implementációs tudást halmozzon fel. E 
tudásáramlás csatornái egyrészt azok a szakértők (jellemzően például az értékelési 
szakemberek), akik a belső és külső fejlesztések között ingázva ötvözik a területeken szerzett 
élményeiket, valamint a Bizottság azon főigazgatósága, vagy végrehajtó szervezetei, amelyek 
e területek határán tevékenykednek. Oktatási szempontból ezek közül kiemelkedő 
jelentőségű az Európai Képzési Alapítvány (ETF), amely a Bizottság belső oktatáspolitikáját 
exportálja az Uniót körülvevő országokba, valamint ezen túlmenően néhány távoli országba 

                                                           
26

 Szemben a belső fejlesztésekkel, ahol a kiindulópontot a régiók közötti konvergencia erősítése adja. 
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 Teljes nevén „Fejlesztés és Együttműködés – EuropaAid”, ami a korábbi Fejlesztési valamint Europeaid 

főigazgatóságok összeolvadásából jött létre, annak érdekében, hogy egyetlen szervezet irányítsa az Európai Unió 

határain kívül zajló fejlesztéseit”(Szőllősi, 2012).  



is. Az ETF vezető szervezetében, mind a belső, mind a külső fejlesztéspolitika kulcsszereplőit 
megtaláljuk” (Szőllősi, 2012).  
 
 
Korábban már többször utaltunk arra, hogy az Európai Unió tagállamai különleges fejlesztési 
kontextusban vannak, hiszen az Európai Bizottság azon fejlesztései, melyeket az Unión belül 
lévő tagállamokban visz véghez, de amelyek a tagállamok saját belső fejlesztési politikáján 
belül valósulnak meg, egyaránt értelmezhetőek külső és belső fejlesztésként. Ezek egyszerre 
találkoznak a fejlesztés gazdájának és a fejlesztési terepnek a kultúrájával. Jelen kutatásunk 
számára különösen e kulturális dimenzió, illetve e kulturális ütközések feltárása, hiszen ez 
rávilágít számos, a magyarországi fejlesztési környezet implementációs sajátosságait 
meghatározó tényezőre (Fazekas-Halász, 2012).  

3. A fejlesztések kelet-közép-európai kontextusa 
 
A közösségi forrásokból finanszírozott fejlesztési beavatkozások kapcsán talán a 
legfontosabb kérdés az, hogy a tagállamok képesek-e az elérhető forrásokat hatékony 
módon felhasználni, illetve hosszabb távon ezek várhatóan milyen hatásokat generálnak. E 
tekintetben a kelet-közép európai országok sajátos csoportot alkotnak, ami többek között 
abban a képességükben ragadható meg, amelyet a fejlesztési szakirodalomban gyakran az 
abszorpciós kapacitás fogalmával írnak le (lásd pl. Kálmán, 2011; Reszkető, 2008). 
 
Az abszorpciós kapacitás a térségek külső erőforrások vonzására és megkötésére való 
alkalmasságát jelöli. Azt mutatja meg, hogy a tagországok milyen beruházási erőforrásokat 
képesek bevonni, illetve úgy felhasználni, hogy a támogatások valóban elérjék céljukat és 
hasznosnak, fenntarthatónak bizonyuljanak. Az abszorpciós képességre közvetlen hatással 
vannak az olyan kontextuális sajátosságok, mint amilyen a helyi fejlesztési-fejlődési igények, 
a gazdasági fejlettség, a politikai kultúra, az intézményrendszerek kiépültsége, az 
implementációs kapacitás, a pénzosztási, időzítési, információs mechanizmusok, a 
rendelkezésre álló humánerőforrás, ezen belül a vezetők stratégiai és menedzsment 
kapacitása, az oktatási ágazat esetében pedig különösen meghatározó a pedagógusok 
szakértelme. Az implementációs kapacitás és az abszorpciós kapacitás viszonyát a 9. keretes 
írás tárgyalja, itt csak annyit érdemes megjegyezni, hogy az implementációs kapacitás nem 
feltétlenül eredményez erős abszorpciós kapacitást. Sőt, növekedésével akár együtt is járhat 
utóbbi csökkenése. Az abszorpciós kapacitást meghatározó tényezőként értelmezhetők az 
olyan affektív elemek is, mint amilyen az elkötelezettség, a hiedelmek, a motiváció, vagy a 
felelősségi körökből adódó motivációs konfliktusok (Kálmán, 2011; Reszkető, 2008). A 
bevonható erőforrások egyaránt jelenthetnek pénzügyi forrásokat, infrastruktúrát, 
technológiát, vagy humánerőforrást. Ha kurrikulum fejlesztéseket támogató erőforrásokban 
gondolkozunk, akkor ilyen erőforrások lehetnek az új típusú IKT eszközök, az innovatív 
módszerek, vagy know-how-k, de a támogató szakértői csoportotok is.  
 
Az abszorpciós kapacitás által érintett tényezők széles spektruma megengedi, hogy a 
problémakörről úgy gondolkozzunk, mint ami felöleli az implementációs folyamatok minden 
főbb területét. Másképpen fogalmazva, a legtöbb olyan problémát abszorpciós problémának 
tekinthetünk, ami miatt a megcélzott növekedés elmarad attól az elért potenciális szinttől, 



ami a befektetett erőforrások volumenét tekintve elvárható lenne (Hervé – Holzmann, 1998) 
(lásd még a 8. keretes írást). Az abszorpciós kapacitás komplexitásának kezelése érdekében 
érdemes különbséget tenni annak jellemző területei között. A közgazdasági elemzésekben 
általában megkülönböztetik az adminisztratív abszorpciós kapacitást, ami a támogatásokat 
elosztó intézményrendszer működésének hatékonyságát jelzi, a pénzügyi abszorpciós 
kapacitást, ami a nemzeti költségvetés társfinanszírozási képességét, a magánerőforrások 
bevonhatóságát, illetve a kapcsolódó pénzügyi tervezést jelzi, és a makroökonómiai 
abszorpciós kapacitást, ami azt mutatja meg, hogy az országok adott GDP mellett mennyi 
támogatást tudnak várhatóan hasznosan felhasználni (Halász-Gáspár-Somogyi, 2005; Horvat, 
2005).  
 

8. Keretes írás  

Az abszorpciós kapacitás és az implementációs kapacitás viszonya 

 

Az abszorpciós kapacitás egyik meghatározó komponense az implementációs kapacitás. Az 

abszorpciós kapacitás kulcseleme a pénzek felhasználására való képesség, az anyagi forrásokkal 

támogatott vállalások legitim teljesítése. Az implementációs kapacitás ettől függetlenül is 

értelmezhető, ez a dimenzió azt mutatja, hogy a szereplők a céloknak és stratégiáknak megfelelően 

képesek-e formálni a gyakorlatukat. Ott, ahol az implementációs kapacitás gyenge, az abszorpciós 

kapacitás is várhatóan gyengének bizonyul, azonban az erős implementációs kapacitás nem 

feltétlenül jelent erős abszorpciós kapacitást. Az egyes rendszerek bizonyos mennyiségű 

erőforrásnál többet nem tudnak felvenni, akkor sem, ha intelligensen implementálják a 

fejlesztéseket. Sőt, az implementációs kapacitás növelésével akár együtt is járhat az abszorpciós 

kapacitás csökkenése, például akkor, amikor a „komolyan vett” vagy „alapos” implementáció az 

időigényesség növekedésével jár, és ez csökkenti a fejlesztési források mennyiségi felvételére való 

képességét. 

 
Az abszorpciós kapacitás kérdése a volt szovjet blokk nyolc országának28 2004-es 
csatlakozásával került az Európai Bizottság érdeklődésének központjába. Ahogy fentebb is 
említettük, a volt szocialista régió forráshiányos országainak sajátos szükségleteire a 
Bizottság nem volt felkészülve, így nem is tudta kezelni az olyan problémákat, mint amilyen a 
járadékvadászat29 gyakorlata, vagy a közösségi alapok rendszerműködtetésre való 
felhasználása volt (Kálmán, 2011). E fejlesztési tapasztalatok következtében a Bizottság ma 
már különös figyelmet fordít az intézményi kapacitások fejlesztésére, ami a külső erőforrások 
költséghatékonyabb és legitim felhasználását teszi lehetővé, illetve előzetesen vizsgálja a 
forrásfelhasználás várható hatékonyságát, többek között a tagállamok pénzügyi és 
menedzsment mechanizmusaiból következtetve az országok abszorpciós kapacitásra 
(Koning-Korolkova-Maasland-van Nes, 2006). 
 
Az abszorpciós kapacitás felmérésének és egyben a helyi szint menedzsment-eszköztár 
fejlesztésének az egyik eszköze a fentebb már említett ex-ante értékelés (lásd a 9. keretes 
írást). Az ex-ante értékelések a tervezett programok várható hatásainak az elemzésére 
irányulnak, ezek kötelezővé tételével pedig a Bizottság rákényszerítette a helyi szintű 
tervezést az implementációs folyamatok visszafelé történő tervezésére és a kontextushoz 
kapcsolódó problémakörök felértékelésére. 
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 Cseh Köztársaság, Észt Köztársaság, Lengyel Köztársaság, Lett Köztársaság, Litvánia, Szlovákia, Szlovénia. 

A kelet-közép-európai region kívül eső Málta és Ciprus is 2004-ben csatlakozott. Három évvel később 

csatlakozott Bulgária és Románia.  
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 „Mesterségesen létrehozott szűkösség okozta járadékért folyó társadalmilag káros verseny” (Lőrincz, 2010) 



9. Keretes írás 

 

Ex-ante értékelések 

 

“Az elemzésen alapuló előzetes értékelés a program stratégiájának, a prioritások sorrendiségének, 

valamint a program külső és belső koherenciájának optimalizálására törekszik. Ez az értékelés 

előrevetíti a várt eredményeket, és ily módon - az érintett térség saját mutatóinak és 

paramétereinek függvényében – felbecsüli az elfogadott prioritások és célkitűzések gazdasági-

társadalmi megalapozottságát. Alátámasztja a támogatás felhasználására javasolt döntések 

jogosságát, valamint biztosítja a donor döntéséhez, illetve a helyi megvalósítás figyelemmel 

követéséhez szükséges valamennyi információt.”  

 

Forrás: NFÜ ex-ante, 2013. 

 
A nemzeti fejlesztési, tervezési dokumentumok és az utólagos értékelések is sok esetben 
foglalkoznak az egyes területek támogatás-felvevő és megkötő képességének 
megbecslésével, általában hivatkozva az ex-ante értékelésekre (lásd pl. Romania, 2009; 
Romania, 2008; Bulgaria, 2007; London School of Economics, 2008). Nincs állandósult 
gyakorlat arra vonatkozóan, hogy milyen tényezők mentén becsülik meg az abszorpciós 
kapacitást, azonban néhány mutató már állandósulni látszik. Így például jellemzően 
vizsgálják a külső támogatás bevonásához készített tervezetek valamint a nemzeti politikák 
és stratégiák, illetve a helyi szabályozás koherenciáját, elemzik, hogy a tevékenységek 
találkoznak-e a tényleges szükségletekkel, valamint vizsgálják azoknak az intézményeknek és 
rendszereknek a kiépültségét, és fejlettségét, melyek lehetővé teszik a támogatások 
hatékony felhasználást30 (lásd pl. Czech Republic, 2003a; Lithuania, 2003). 
   
Az oktatási szektor speciális kontextuális feltételeinek vizsgálatakor általában az élethosszig 
tartó tanulás megvalósulása, az oktatás és képzés a piac igényeinek való megfelelősége, az 
oktatási rendszer szerkezete, az elérhető oktatás, a szakképzés minősége, a minőségi 
oktatáshoz való hozzáférés, a tanárok szakképzettsége, a lakosság, a veszélyeztetett 
csoportok iskolázottsági szintje (összefüggésben a foglalkoztatottsággal), és a lemorzsolódási 
mutatók azok az elemek, amelyek előtérbe kerülnek. Az ilyen vizsgálatok általános 
megállapítása, hogy a régióban a legtöbb alkalmazott kurrikulum tartalma, az ismeretek és a 
kapcsolódó tanítási módszerek – sokszor a megelőző fejlesztési beavatkozások ellenére sem 
– felelnek meg a piaci igényeknek, illetve nem alkalmasak a tudásalapú társadalom 
kiépítésére. A tanárok szakértelme nem teszi lehetővé az innovatív tanulásszervezési 
eljárások megfelelő helyi szintű implementációját, és az iskolák nem rendelkeznek a 
programok bevezetéséhez szükséges korszerű oktatási eszközökkel és laboratóriumokkal 
(lásd pl. Lithuania, 2004; Czech Republic, 2003a; Latvia, 2004). Az egyes települések 
nagyságától függően a hozzáférhető oktatási és képzési szolgáltatások kínálatában és 
minőségében jelentős különbségek vannak. Azokban a régiókban, melyek népessége 
kistelepüléseken oszlik meg, a diákok nem, vagy csak nehezen érnek el megfelelő minőségű 
szolgáltatásokat.31 A másik súlyos probléma az oktatás és képzés piaci igényeknek való 
megfelelősége. A szektorok közötti nem kielégítő kapcsolat olyan általános problémakör, 
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 Magyarországon kormányzati megrendelésre az MTA Regionális Kutatások Központja 2003-ban határozta 
meg a kistérségek abszorpciós képességét, tesztelve azt is, hogy ennek mérésére milyen eszközök és mutatók 
bizonyulnak a leginkább hatékonynak (G.Fekete, 2003). 
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 A regionális perspektíva szinte minden fejlesztési programban megjelenik, így például a litván, a lengyel, a 
bolgár és a cseh dokumentumokban is (Liván SDP, 2004; Poland ,2004; Bulgaria, 2007; Czech Republic, 2003a) 



amely szinte minden programban különös hangsúllyal szerepel (lásd pl. Bulgaria, 2007; 
Latvia, 2004).  
 
A kelet-közép-európai régió talán egyik legfontosabb kontextuális jellemzője a saját források 
hiánya, itt az ESZA jelenti a legfontosabb anyagi forrást a szakpolitikák implementálásához. 
(London School of Economics, 2008). Mint fentebb már említettük, az ESZA finanszírozáshoz 
szükséges önerő, vagyis az általában 25%-os hozzájárulási kötelezettség, lényegében kimeríti 
a régió országainak az egyes területekre szánt támogatási keretét, így a közösségi alapokból 
finanszírozott programok mellett csak ritkán valósulnak meg tisztán nemzeti 
oktatásfejlesztési beavatkozások (Fazekas, 2012). Sőt, a 2000. és 2006. közötti ESZA 
felhasználást értékelő ex-post értékelés szerint (London School of Economics, 2008) gyakran 
előfordul, hogy a régió országai az ESZA felhasználási feltételeivel ellentétben a közösségi 
forrásokat nem fejlesztések finanszírozására, hanem a saját alapok pótlására, a mindennapi 
működéshez szükséges feltételek biztosítására fordítják. Ennek a felhasználási gyakorlatnak a 
veszélye nemcsak a tényleges fejlesztő tevékenység elmaradása, de a költséghatékony 
tervezésre való érzéketlenség kialakulása is komoly kockázati tényező.  
 

A kelet-közép-európai országok nagyrészt olyan célok elérése felé orientálják fejlesztő 
tevékenységüket, mely célok eléréséhez hozzáférhető források állnak rendelkezésre.  Éppen 
ezért a helyi tervezési dokumentumokban (lásd pl. Poland, 2004; Bulgaria, 2007) a nemzeti 
politikák főbb irányelveikben azonosulnak az uniós szakpolitikákkal, illetve általában különös 
hangsúlyt helyeznek a nemzeti szakpolitikák és az EU célrendszer koherenciájának 
elemzésére. A közösségi célok felé történő elmozdulást jól mutatja az, hogy a régió főbb 
humánerőforrás-fejlesztési célkitűzési között csak az egyes területek hangsúlyozásában 
vannak eltérések (Fazekas, 2012). Az oktatáspolitikák leggyakoribb célkitűzése az élethosszig 
tartó tanulás és a tudásalapú társadalom megteremtése. Habár a fejlesztési stratégiák 
deklaráltan foglalkoznak a kapcsolódó (pl. foglalkoztatási és szociális) politikákkal való 
összekapcsolódás kiépítésével, a beavatkozások sokszor egymástól függetlenül támogattak 
hasonló tevékenységeket (Poland, 2009; Latvia, 2004; Czech Republic, 2007a;).  
 
A közösségi forrásokat gyakran megelőző és/vagy párhuzamosan futó helyi intézkedések 
továbbvitelére használják fel (lásd pl. Poland, 2004; Czech Republic, 2003a; Bulgaria, 2007). 
Így például a lengyel humánerőforrás-fejlesztési operatív program a 2004-től induló ESZA-ból 
finanszírozott programokat deklaráltan az 1999-es az iskolastruktúra reformot és 
elszámoltathatóság erősítést magában foglaló oktatási reform implementációjára ültette rá, 
illetve a bolgárok is többek között az oktatási rendszer átalakítását is megcélozó 2006-tól 
induló programot (National Programme for Development of School Education and Pre-school 
Upbringing and Preparation) vették alapul a közösségi alapokból finanszírozott fejlesztések 
tervezésénél. A megelőző programok célrendszere az EU tagságra való előzetes felkészülés 
miatt sok esetben már eleve megfelelt az EU prioritásoknak (lásd pl. Czech Republic, 2007b).  
 
Az ESZA hatékony pénzügyi hozzájárulásnak bizonyult a kelet-közép-európai és délkelet-
európai tagállamok szakpolitikai reformjainak implementációjában. Mivel itt az aktív 
politikák jellemzően gyengék, a munkanélküliség pedig magas, az ESZA kiadások jelentős 
része elsősorban a foglakoztatás növelését, illetve a regionális szintű politikákat támogatva 
az innovatív hiánypótló projektek finanszírozására, a nemzeti politikák kapacitásának, 



volumenének, és a lefedettségének a növelésére irányult (London School of Economics, 
2008).  
 
Az, hogy a nemzeti aktív politikák jellemzően gyengék, nemcsak a források hiányát, de a 
tervezési kapacitások, és ezen belül a regionális tervezés és menedzsment relatíve alacsony 
fejlettségi szintjét is jelenti. A kezdeti időszakban a legnagyobb problémát 
kompetenciahiány, a projekt-kultúra és menedzsment technikák ismeretének hiánya, a nem 
professzionális pénzosztó mechanizmusokkal történő állami támogatások odaítélése, a nem 
megfelelő koordináció, feladatmegosztás, és monitoring-rendszer, az indikátormutatók 
bizonytalan megfogalmazása, a magas fluktuáció, a korrupció, a rugalmatlan intézményi és 
jogi keretek, a bürokrácia magas szintje és az érdekeltség hiánya jelentette (lásd pl. London 
School of Economics, 2008; Poland, 2002; Magyarország, 2011).  
 
A legtöbb országban megfogalmazódott az igény a tervezési és menedzsmenteszközök 
fejlesztésére, és a rendszerkörnyezet racionalizálására, Lengyelországban például az oktatási 
szektor bürokratikus működésének a feloldására. Az itt javasolt módosítások a tanárok 
adminisztratív terheinek csökkentésére és a szakmai értékelési folyamat racionalizálására 
vonatkoznak (lásd pl. Poland, 2009), ehhez hasonlóan Csehországban is az iskolák értékelési 
gyakorlatának metodológiáját, a monitoring eljárások megújításának szükségességét jelzik 
(lásd: Czech Republic, 2007b). 
 
A támogatási források nem feltétlenül eredményeznek pozitív változásokat, sőt, gyakran 
előfordul, hogy romboló hatást generálnak (Váradi, 2006; Moyo, 2010)32. A forrásfelhasználás 
talán legsúlyosabb kockázata, hogy a minimális szintre redukálhatja a nemzeti 
politikaalkotást. Magyarországon 2010-re „leépült a tervezés, kiüresedtek a közpolitikai 
konzultációs mechanizmusok, a kormányzaton belüli együttműködést a források 
kontrolljáért folytatott harc váltotta fel, és teljesen megszűnt minden oktatáspolitikát 
informáló reflexió” (Radó, 2010). A beáramló hatalmas források jelentős károkat okozhatnak 
a piaci működésben is, hiszen jelentősen, akár a kétszeresére is emelhetik az egyes 
szolgáltatások árát, ez pedig többek között azzal a kockázattal jár, hogy külső források 
bevonása nélkül nem lesznek elérhetőek már a szolgáltatások. Jelentős károkat okozhat a 
már többször említett, a források mozgását ellenőrző bürokratikus kontroll, hiszen emberi 
erőforrásigénye kimerítheti az oktatásirányítás kapacitásait, illetve az értékelésekhez, 
monitoringhoz és pénzügyi elszámoltathatósághoz kapcsolódó adatszolgáltatási 
kötelezettség adminisztrációs terheit az érintettek a legtöbb esetben túlzottnak ítélik, és ez a 
szereplők fejlesztésekhez való viszonyulását erősen negatívan befolyásolhatja. Gyakran 
megvalósuló negatív hatás a források áramlása feletti direkt politikai kontroll gyakorlása is. 
Ennek megvalósítása úgy képzelhető el, ha a fejlesztési források egy-egy politikailag 
kontrolállt intézményben koncentrálódnak, illetve, ha a döntéshozók és a kapcsolódó 
szolgáltatók is politikai befolyás alatt állnak. Egy ilyen hálózat működtetése informális 
alkufolyamatokon alapszik, és itt a politikai hűség inkább meghatározó, mint a szakmai 
felkészültség. Egyértelműen negatív hatásként értelmezhető a korábban említett az eredeti 
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 “Egy bestsellerré vált könyv (Moyo, 2010) … azt meséli el, hogy habár erős támogatási szándék mellett az 

elmúlt 50 évben több mint 1 trillió dollár áramlott Afrikába a nyugati államokból, és népszerű emberek, 

rocksztárok, színészek kampányoltak és kampányolnak a további támogatásokért, ezek a segítségek nem érték el 

céljukat. Sőt, tovább rontottak a helyzeten, az afrikai országok nem foglalnak el igazi helyet a piacon, 

gazdaságuk és vezetésük a támogatásokkal érkező pénzekre van berendezkedve… milliók kerültek a szegénység 

egyre mélyebb rétegeibe. A szerző szavait idézve, a támogatások tönkreteszik Afrikát.(Fazekas-halász, 2012)” 



célokkal össze nem egyeztethető forrásfelhasználás, ezalatt pedig nemcsak a 
rendszerműködtetésre való felhasználásra gondolhatunk – aminek egyértelmű veszélye a 
költséghatékony tervezésre való érzéketlenség kialakulása –, hanem a korrupciós ügyek 
során a magántőke jogosulatlan gazdagodását elősegítő felhasználásokra is. Nem hivatalos 
becslések szerint a hazai források 25-30 százalékát fordítják ilyen „nem oktatási” célokra 
(Radó, 2010; Váradi, 2006). 
 

Uniós társfinanszírozással végzett kurrikulum-fejlesztési beavatkozások a 

kelet-közép európai országokban  

Prioritások, általános és specifikus oktatásfejlesztési célok Közép-Európában 

 
A közép-kelet európai tagállamok nemzeti fejlesztéseinek tervezési és értékelési 
dokumentumaiban a főbb fejlesztési célkitűzések tartalmi szempontból lényegében 
megegyeznek, eltérések csak az egyes területek hangsúlyozásában vannak (Fazekas, 2012). A 
célokat a közösségi prioritások, illetve a Strukturális Alapok felhasználását orientáló 
szabályozás legalább annyira meghatározza, mint a nemzeti igények. Sőt, mint korábban 
említettük, a forráshiányos kelet-közép-európai régióban a szereplők nagyrészt olyan célok 
elérése felé orientálják fejlesztő tevékenységüket, mely célok eléréséhez hozzáférhető 
források állnak rendelkezésre (London School of Economics, 2008).  
 
Az, hogy többek között a lisszaboni stratégia egyértelmű iránymutatást ad a helyi közpolitika 
tervezésének, deklaráltan megjelenik a fejlesztés-tervezési és értékelési dokumentumokban. 
A régió közpolitika-alkotási folyamatában általánosan kiemelt szerephez jut az európai 
célrendszer értelmezése és elemzése, illetve a helyi célok és az EU céljai közötti kapcsolatok 
és átfedések feltárása, valamint ezek megteremtése (lásd pl. Bulgaria, 2006; Republic of 
Estonia, 2007, Latvia, 2004). Az első programozási időszakra vonatkozó lett szektorális 
operatív program (Latvia, 2004) például irányt mutató közösségi célként a tudás alapú 
gazdaság kiépítését, a fenntartható fejlődést, a foglalkoztatottság előremozdítását, a területi 
kohéziót és az esélyegyenlőséget azonosítja.  
 
A régió legjellemzőbb általános célkitűzései közé tartozik a gyors, társadalmilag és 
regionálisan kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági fejlődés, illetve a versenyképesség 
növelése, az állampolgárok életminőségének javítása, a foglalkoztatottság növelése és a 
társadalmi befogadás erősítése (London School of Economics, 2008). 
 
Az oktatás és képzés területét érintő intézkedések pedig olyan prioritások és célok alatt 
bontakoznak ki, mint az élethosszig tartó tanulás – ez a leggyakrabban összekapcsolódik a 
tudásalapú társadalom megteremtésével – és a foglalkoztatás elősegítése – ez pedig 
jellemzően az oktatási és képzési szolgáltatásoknak a piac igényeihez való igazításához 
kötődik. Habár az olyan területek, mint amilyen az oktatás és képzés minőségének a javítása, 
a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a társadalmi integritás, vagy a 
humánerőforrás-fejlesztés prioritásokként is gyakran feltűnnek a tervezési és értékelési 
dokumentumokban, a legtöbbször ezek más prioritásokhoz kapcsolódva kiemelt célként 
jelennek meg. Emellett hangsúlyosan szerepelnek a dokumentumokban olyan fejlesztési 
területek is, mint amilyen az IKT alkalmazása, vagy például a lemorzsolódás elleni küzdelem. 



Néhányan – így például az észtek és a bolgárok – az adminisztratív kapacitás növelését is 
kiemelt célként kezelik (lásd pl. Republic of Estonia, 2004; Bulgaria, 2007; Latvia, 2004; 
London School of Economics, 2008).  
 
A kelet-közép-európai régió oktatásfejlesztési programjait vizsgáló tanulmány (Fazekas, 
2012) áttekintette a térség humánerőforrás operatív programjait. Többek között megnézte 
azt, hogy melyek a leggyakoribb célkitűzések, illetve, hogy ezek prioritásként és/vagy 
kapcsolódó célokként jelennek-e meg a dokumentumokban. Az áttekintésnek ez a 
dimenziója arra terjedt ki, hogy megállapítsa egy-egy terület szerepeltetve van-e a 
dokumentumokban prioritásként, illetve célkitűzésként, vagy sem. Arra nem vállalkozott, 
hogy az egyes dokumentumokban való gyakoriságot és mélységet vizsgálja. Mivel az 
érdeklődésük középpontjában elsődlegesen a HEFOP intézkedéseit felölelő időszak áll, az 
alábbi táblázatban (1. Táblázat) azt foglaltuk össze, hogy a 2004-ben csatlakozott nyolc 
tagállam 2004 és 2006 közötti operatív programjainak hány százaléka foglalkozott a fent 
megjelölt leggyakoribb célkitűzésekkel, prioritásként és/vagy célkitűzésként. Illetve a 
mintánkat kiegészítettük a később csatlakozó Bulgária és Románia 2007-es operatív 
dokumentumaival is, mivel ezekre az országokra vonatkozóan a fókuszált időszakból nem 
volt vonatkozó adatunk.  



1 Táblázat 
A kelet-közép-európai régió legjellemzőbb oktatást és képzést érintő célkitűzései 

 
A 2004-ben csatlakozott 8 közép-európai ország 2004-2006 közötti operatív 

programjai valamint Bulgária és Románia 2007-es operatív programjai alapján33 
 

Terület 
Prioritások 

(%) 

Kapcsolódó 
célkitűzések 

(%) 

LLL, Tudás alapú gazdaság 70 90 

Foglalkoztatás, Oktatás és képzés a piac igényeihez való igazítása 60 70 

Minőségi oktatás 40 80 

Humánerőforrás-fejlesztés 40 70 

Területi kohézió, egyenlő hozzáférés 30 70 

Infrastruktúra, IKT 10 70 

Mivel sokszor előfordul, hogy a dokumentumokon belül egy-egy terület prioritásiként, majd 
szofisztikáltabb célként is megjelenik, a sorok összege a legtöbb esetben meghaladja a 100%-ot. 

 
 
Az, hogy a nemzeti fejlesztések tervezése során mely fejlesztendő területek kapnak nagyobb 
hangsúlyt, és melyek lesznek járulékos célkitűzések, attól függ, hogy akik döntési helyzetben 
vannak, milyen szempontok szerint rögzítik prioritásokat, illetve milyen 
problématerületekről gondolják, hogy a legsúlyosabbak, a leginkább politikai választ, 
beavatkozásokat igényelnek. Ott, ahol kritikus problématerületként az élethosszig tartó 
tanulás megvalósulását jelölik meg, ennek eléréséhez szükséges eszközeként tekinthetnek 
az IKT kompetenciák fejlesztésére, miközben máshol ez utóbbi önálló fejlesztési területként 
szerepelhet.  
 

A bolgár 2007-es szektorális programban például a tudásalapú gazdaság kialakításának igénye 
határozza meg az oktatásfejlesztési irányokat, ehhez rendelik hozzá pl. az élethosszig tartó tanulás 
kialakításának szükségét, az oktatás minőségének javítását, az oktatási kínálat fejlesztését, munkaerő-
piaci igényekhez való igazítását, a vidéki és a városi oktatási kínálat különbségeinek csökkentését, vagy 
a SNI gyermekek megfelelő minőségi oktatáshoz való hozzáférésének biztosítását (Bulgaria, 2007). 

 
A különböző fejlesztési területetek erős kölcsönhatásban állnak egymással, hiszen az egyes 
területek fejlettsége, illetve fejlettségének változása alapvetően meghatározza a kapcsolódó 
területek fejlődési lehetőségeit. Ez a kapcsolódás szektoron belül, és szektorok között 
egyaránt jelen van. Jól kirajzolódik ez például az IKT problématerülete kapcsán. A tudásalapú 
társadalom kialakításának, illetve az innováció előmozdításának alapvető feltétele az 
infokommunikációs eszközök alkalmazása. Ennek banális feltétele az infokommunikációs 
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 Az elemzett tervezési dokumentumok listája a tanulmány függelékében található. 



berendezések megléte, illetve az, hogy az állampolgárok képesek legyenek alkalmazni az 
eszközöket. E két feltétel egyben egymás fejlesztési kontextusát is jelenti. Általában az IKT 
tér kialakítására irányuló fejlesztési célok a programozási rendszerekben több, egymástól 
látszólag szeparált területeken jelennek meg. A jövő generációja IKT kompetenciáinak 
fejlesztése az oktatási szektort érintő fejlesztési területekhez, a már a gazdaságban működő 
egyének vonatkozó kompetenciafejlesztése a vonatkozó gazdasági területekhez, a 
berendezések beszerzése pedig általában az egyes ágazatok infrastrukturális fejlesztéséhez 
kapcsolódnak. Hazai példával élve, az IKT eszközbeszerzést egyaránt lehetővé tették a ROP 
programok és a HEFOP programok is, hozzákapcsolódva a tartalmi újításokhoz (lásd pl. 
HEFOP 3.1.3/B).   
  

Litvániában az első ESZA fejlesztési periódusban „A társadalmi és gazdasági infrastruktúra” prioritáson 
belül „A munkaerő-piac, az  oktatás, a szakképzés, a K+F és a szociális szolgáltatások infrastrukturális  
fejlesztése” c. intézkedéssel a  „Humánerőforrás fejlesztés” prioritáshoz kapcsolódó intézkedések 
befogadóképességét kívánták növelni, azáltal, hogy biztosítják a megfelelő eszközöket és tanulási 
környezetet az oktatási és képzési fejlesztések implementációjához (lásd: Lithuania, 2004).  

 
A fejlesztési beavatkozások szerkezetének kommunikálhatósága érdekében a fejlesztési 
területekről általában, mint egymáshoz lineárisan kapcsolódó területekről beszélnek. 
Azonban, a fejlesztési és értékelési dokumentumok arról tanúskodnak, hogy a fejlesztést 
tervezők gondolkozásában jelen van a problématerületek közötti valódi kapcsolatoknak, 
illetve azok komplexitásának kérdése, és az ebben rejlő lehetőségek kihasználásának igénye. 
Emellett pedig rendszerint megjelölnek három-öt minden fejlesztési területen átívelő 
horizontális célkitűzést. Ilyen lehet az előbb említett IKT alkalmazásának fejlesztése, de 
gyakori az esélyegyenlőség biztosítása, illetve a területi kohézió is (lásd pl. HEFOP, 2004; 
Bulgaria, 2007; Republic of Estonia, 2004; Slovenia, 2004; Slovakia, 2004 London School of 
Economics, 2008). Ott, ahol a fejlesztést tervezők különösen érzékenyek a megvalósítási 
problémákra, e horizontális célkitűzések között implementációs eszközök, illetve 
sikerkritériumok megvalósítása is szerepel. A leggyakoribb két ilyen terület a fenntartható 
fejlődés és a partnerség kialakítása (lásd pl. Bulgaria, 2007; Slovenia, 2004). A horizontális 
célkitűzések azonban akkor is fontos implementációs komponensként értelmezhetőek, ha 
nem implementációs fejlesztési területet jelölnek, hiszen a horizontális fejlesztési célok az 
ágazatközi együttműködés jelentőségét felértékelő fejlesztési kontextust teremthetnek.  
 

A kelet-közép-európai régió oktatásfejlesztési beavatkozásai  

 
Jelen kutatási fázis kelet-közép-európai régió oktatásfejlesztési programjait vizsgáló 
háttértanulmánya (Fazekas, 2012) áttekintette a köz és szakoktatásra irányuló 
intézkedéseket, ezen belül azt, hogy ezek érintik-e a kurrikulumot, és magukban foglalnak-e 
valamilyen kapacitásépítési formát. Azt találtuk, hogy fent bemutatott, a régió köz-, illetve 
szakoktatásának modernizációját orientáló célok alatt sorakozó intézkedések különösen 
gyakran foglalnak magukban kurrikulum-fejlesztési elemeket és irányulnak a rendszerek 
kapacitásának valamilyen típusú fejlesztésére. Habár változó, hogy a tartalmi fejlesztések és 
a hozzájuk kapcsolódó kapacitásépítés egy intézkedésen belül, vagy külön intézkedésekben 
jelenik meg, a leggyakrabban ezek a területek összekapcsolódnak (lásd 2. Táblázat).  

 
2 Táblázat 



A kelet-közép-európai régió oktatásfejlesztési beavatkozásai 
A 2004-ben csatlakozott 8 közép-európai ország 2004-2006 közötti operatív 

programjai valamint Bulgária és Románia 2007-es operatív programjai alapján 

Ország 
Intézkedés 
azonosítója 

Kurrikulum 
elem 

Kapacitás- 
építés 

Ország 
Intézkedés 
azonosítója 

Kurrikulum 
elem 

Kapacitás- 
építés 

Csehország 
3.1 X X 

Litvánia 

1.5  X 

3.3  X 2.1 X  

Észtország 1.1 X X 2.3 X X 

Lengyel-  
ország 

2.1 X X 2.4 X X 

2.2 X X 
Magyar-
ország 

2.1 X X 

3.1 X X 

Lettország 
1.4  X Szlovákia 

3.1 X X 

3.3 X X 

3.2. X X Szlovénia 2.3 X X 

        

Bulgária 

3.1 X X 

Románia 

1.1 X X 
3.2   

3.3 X X 1.3  X 

4.1 X X 1.4 X X 

4.2 X  2.1 X X 

4.3 X X 2.2 X X 

    
A régióban megvalósuló fejlesztések értékelései (lásd pl. Republic of Estonia, 2007b; Czech 
Republic, 2007b; Poland, 2009; Poland, 2005; Magyarország, 2007) is kiemelten foglalkoznak 
a kurrikulum-innovációk, illetve a kompetenciafejlesztés kérdésével. A kurrikulumot érintő 
fejlesztésként értelmezhetőek azok a tartalmi fejlesztések is, amelyek nem a standard 
kurrikulumot érintik, így például az olyan extrakurrikuláris oktatást vagy egyéb hasonló 
területeket támogató fejlesztések, mint amilyenek a bolgárok új infokommunikációs 
technológiák alkalmazását szükségessé tevő on-line kurzusai voltak.34 
 
E fejlesztések gyakori célkitűzése az oktatás minőségének javítása, az innovatív oktatási 
programok kidolgozása és elterjesztése a szakoktatás, a természettudomány, az IKT, a 
matematika, a szövegértés-szövegalkotás terén (lásd pl. Romania, 2007; Poland, 2004; 
Lithuania, 2004). Többek között ez utóbbi két területen vezetett be innovatív, a kompetencia 
alapú oktatást elősegítő programcsomagokat a – későbbiekben a kutatásunk empirikus 
vizsgálati szakaszának alapját képző – magyarországi HEFOP 3.1.3 program is. Melyhez, mint 
már korábban említettük, kapcsolódott infrastrukturális fejlesztés is.35  
 
Az eszközbeszerzés az egyik leggyakoribb kísérője, illetve általában szükséges feltétele a 
legkülönbözőbb tartalmú kurrukulum-fejlesztéseknek. A legtöbb innovatív gyakorlat 
elterjesztése ugyanis új típusú infrastrukturális berendezések, tankönyvek, tanulást 
támogató eszközök biztosítását igényli. Ez az egyik oka annak, hogy a kurrikulumot érintő 
innovációknak általában erős anyagi vonatkozásai vannak (Artrichter, 2005). A Lett 
Köztársaságban például kifejezetten ilyen eszközbeli kapacitásépítésre használták fel az 
uniós támogatásokat. Ezzel biztosították, hogy a tanulási helyiségek (gépek, berendezések, 
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számítógép hálózatok) összhangban legyenek a korábbi nemzeti oktatási program keretein 
belül kifejlesztett új kurrikulummal (Latvia, 2004). 
 
A kapacitásépítésnek több jellemző kategóriájával találkozhatunk a régió oktatásfejlesztési 
intézkedései között. A kurrikulum-fejlesztéshez leggyakrabban a klasszikus humán-
kapacitásépítés, ezen belül pedig tanár-továbbképzések kapcsolódnak (lásd pl. Republic of 
Estonia, 2007b; Czech Republic, 2007b; Poland, 2009). A tanár-továbbképzések az oktatási 
szektor humánerőforrás fejlesztésének leggyakoribb formái, ezekhez jellemzően 
kapcsolódnak a vezetők és a képzők képzései is. A képzések különböző tartalmak köré 
szerveződnek, a legjellemzőbbek a pedagógiai és szakmai, az IKT, az idegen nyelvi és a 
távoktatási képzések, illetve az akkreditációs felkészítések (lásd pl. Poland, 2004; Romania, 
2007; Litván SDP, 2004). A különböző képzések mellett a kurrikulum-fejlesztések 
implementációja során különös jelentőséggel bírhat az olyan helyi tanácsadók, tanácsadó 
testületetek működtetése is, melyek profilja a módszerbeli újítások bevezetésének segítése 
(lásd pl. HEFOP, 2004;Republic of Estonia, 2004). Hazai példával élve, a HEFOP 3.1.3 
intézkedés implementációja során komoly nehézséget okozott, hogy a fejlesztésekben részt 
vevők csak jelentős késéssel tudták igénybe venni ezt a típusú támogatást, illetve, hogy a 
tanácsadók pedagógiai, tárgyi és projektmenedzsmenttel kapcsolatos felkészültsége sokszor 
nem volt megfelelő színvonalú (lásd pl. Baráth, 2007; Kerber, 2011; Expanzió, 2007).  
 
Azonban nemcsak a pedagógusok vagy vezetők képzése és szakmai támogatása, hanem új, 
akár más szektorokhoz tartozó szereplők bevonása, illetve az ő részt vételi arányuk növelése 
is a humánerőforrás-kapacitás bővítéseként értelmezhető. Ilyen intézkedést hoztak többek 
között Bulgáriában, ahol a veszélyeztetett csoportok lemorzsolódása elleni küzdelem során 
tanácsadókat és pszichológusokat vontak be, illetve növelték a már a rendszerben lévő ilyen 
szakemberek részvételi arányát (lásd: Bulgaria, 2007, 4.1-es intézkedés). E kapacitásnövelő 
intézkedés leggyakoribb formája a pályaorientációs szakemberek bevonása, melyhez sok 
esetben kapcsolódik speciális – a pályaorientációs tevékenységekhez kötődő – innovatív 
módszerek és didaktikai anyagok fejlesztése és terjesztése, illetve az ezeknek megfelelő 
eszközbeszerzés támogatása (lásd. pl.Republic of Estonia, 2004; Poland, 2004).  
 
E humánerőforrás fejlesztési típusok tárgyalásával azonban már kiléptünk humánerőforrás 
kapacitás fejlesztésének megszokott világából, és a szélesebb spektrumú az abszorpciós 
kapacitás területére érkeztünk. E kategóriához kapcsolható minden olyan ágazaton belüli és 
kívüli fejlesztés, illetve intézményrendszer-építés és modernizálás, ami a források, illetve az 
újabb források eredményes felhasználását, az eredmények fenntartását és folyamatos 
fejlődését teszi lehetővé. Az oktatásfejlesztési beavatkozásokon belül az egyik ilyen az 
elszámoltathatóság és átláthatóság intézményének kiépítése és modernizációja. A kelet-
közép-európai fejlesztések mintegy fele irányul erre vagy érinti ezt a területet (Fazekas, 
2012). Az ágazaton kívüli beavatkozások közül az adminisztratív kapacitás növelését érdemes 
kiemelni, de mivel az erre irányuló fejlesztések nem az oktatásfejlesztési beavatkozások 
között jelennek meg, ezekre később, az implementáció kérdéskörén belül térünk ki. 
 
Azok az intézkedések, melyek az elszámoltathatósági rendszer működését segítik, általában 
olyan beavatkozási területeket érintenek, mint amilyen a résztvevők, illetve a pedagógusok 
felelősségi körének a bővítése, a külső-belső értékelési rendszerek kiépítése, modernizálása, 
a humánerőforrás célirányos fejlesztése, ami leggyakrabban az értékelők képzését jelenti, a 



szükséges eszközök beszerzése, valamint a vonatkozó adatbázisok létrehozása és az 
eredményességi mutatók közzététele (lásd pl. Bulgaria, 2007; Romania, 2007, Poland, 2004). 
Az észtek például az első ESZA fejlesztési periódusukban a felnőtt tanulási utak követését 
lehetővé tévő, az élethosszig tartó tanulás megvalósulásának monitorozását elősegítő 
adatbázis létrehozásáról döntöttek (Republic of Estonia, 2004).  
 
Az abszorpciós, ezen belül is az implementációs kapacitás fejlesztésének fontos eleme a 
horizontális együttműködések támogatása. A horizontális együttműködéseket támogató 
intézkedések az iskolák közötti és az iskolákon belüli kommunikációs csatornák 
működtetését, a jó gyakorlatok megosztását, illetve a tapasztalatcserét segítik elő. Az iskolán 
belüli és iskolaközi horizontális kooperáció, illetve az ehhez kapcsolódó tanulási folyamatok 
megléte elengedhetetlen feltétele az intelligens implementációt lehetővé tevő 
tanulószervezetek kialakulásának. A különböző szervezetek közötti együttműködés 
támogatása pedig különösen fontos az olyan régiókban, ahol a népesség kisvárosokban oszlik 
meg, hiszen a földrajzi távolság alapvetően befolyásolja az iskolaközi horizontális tanulási 
lehetőséget és a széleskörű támogató szolgáltatások elérését (Fazekas-Halász, 2012).  
 
A kelet-közép-európai tagállamok oktatásfejlesztési beavatkozásainak áttekintése során 
találkozunk olyan intézkedésekkel, melyek önmagukban feltételeznek ilyen típusú 
együttműködéseket. Erre jó példa azoknak a tanórán kívüli foglalkozásoknak a támogatása, 
amelyek során iskolák együtt és egymástól tanulhatják az innovatív módszereket. Ilyen volt a 
bolgárok extrakurrikuláis oktatást (pl. színház és dráma, a művészetek, a zene, kórusok, vita 
klubok, stb.) támogató programja, illetve az észt és a magyar jó gyakorlatok gyűjtését és 
megosztását elősegítő intézkedések (Bulgaria, 2007; HEFOP, 2004; Republic of Estonia, 
2004). Azonban az ilyen beavatkozások viszonylag ritkák, több programértékelés, például a 
cseh 2007-ben készült országjelentés is (Czech Republic, 2007b) jelzi a jó gyakorlatok 
megosztását lehetővé tevő iskolahálózatok létrejöttének szükségességét, hasonlóképp a 
lengyel fejlesztők is megjelölik az országos együttműködési iskolahálózatok létrejöttének 
hiányát. Felvázolják az ezt támogató „Learning School” programot, ami a média segítségével 
a modern iskolák és a pedagógusok víziójának elterjesztését célozza meg, hangsúlyozva, 
hogy az ilyen együttműködés teret adhat az olyan tevékenységek elterjesztésének, mint 
amilyen például a formatív értékelés (Poland, 2009). Talán nem túlzás azt állítani, hogy a 
régió legnagyobb kockázati tényezővel bíró hiányossága az, hogy a horizontális 
együttműködés kialakítása, a tanulószervezetek működtetése még nem kap megfelelő 
hangsúlyt.  
 
Habár a tervezési és menedzsment kapacitás gyengesége miatt a kurrikulumot érintő 
beavatkozások csak ritkán közelítették meg az előre kitűzött célokat, és gyakran nem várt 
negatív hatások okoztak károkat, több helyen láthatunk arra példát, hogy a programok 
bizonyos területeken akár már az első programozási periódusban mérhető pozitív hatást 
hoztak. A magyarországi HEFOP 3.1.3 program eredménye például, hogy a diákok tanuláshoz 
való viszonyulása javult, illetve hogy a pedagógusok körében szemléletváltás következett be 
(Kerber, 2011). A második programozási periódus lengyel szakoktatást érintő tantervi 
reformjának eredményképp pedig a hangsúly a tanulási eredményekre helyeződött át. 
Következésképp erősödött az oktatási folyamat a rugalmassága, amely magában foglalja a 
fokozott iskolai autonómiát, és a tanulók igényeinek és lehetőségeihez igazított kurrikulum 
alkalmazását (Poland, 2009).  



   

Az uniós társfinanszírozású oktatásfejlesztés általános implementációs 

vonatkozásai 

 
Mint láttuk, az uniós fejlesztési politikában és fejlesztési gyakorlatban az implementáció 
problémaköre kiemelt figyelmet kap (Szőllősi, 2012), és ez szükségképpen hat a nemzeti 
szintű folyamatokra is. A kelet-közép-európai tagállamok operatív programjaiban két típusú 
implementációs megközelítést tudtunk megkülönböztetni. (1) a technikai jellegűeket, amikor 
a fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok, és felelősök számbavétele történik – változó, hogy 
ilyen leírásokat implementációnak, vagy menedzsmentnek nevezik – (2) és a 
problémaorientált, stratégiai jellegű megközelítést, amikor a fejlesztés gazdái stratégiai 
szinten azonosítják és elemzik a releváns problématerületeket és dimenziókat, továbbá az 
implementáció során várhatóan megjelenő kihívásokat. Ez utóbbi kapcsán jönnek be olyan 
fogalmak a fejlesztési dokumentumokba, mint például a „kritikus tömeg”, a „partnerség”, a 
„fenntartható fejlődés”, az „abszorpciós kapacitás”, a „kontextus”, a „szabályozási 
kontextus” és „szakpolitikai kontextus”.  
 
A számunkra értelemszerűen elsősorban a stratégiai dimenzióra érzékeny problémaorientált 
megközelítés érdekes, de fontos vizsgálnunk az operatív dimenziót hangsúlyozó technikai 
megközelítést is, többek között azért, mert gyakran azt látjuk, hogy az utóbbi, különösen a 
megvalósítási szakaszban kiszorítja az előbbit. Azaz ha a fejlesztési folyamatok nemzeti szintű 
tervezői a tervezési szakaszban még nyitottak is az implementáció összetett 
problémavilágára, a megvalósítók már hajlamosak ezt a végrehajtás hatékony technikai 
megszervezésével azonosítani. A kelet-közép-európai régió jellegzetessége, hogy habár a 
tervezési fázisban jól működik a stratégiai megközelítés, a magasabb szintű célok a 
végrehajtás során általában kikerülnek a szereplők látóköréből. A projektek megvalósítása 
során egyre inkább a technikai oldal válik dominánsa, az operatív célok sokasága 
fogalmazódik meg, mely célok idővel kizárólagosságot élveznek (lásd 4. Táblázat).  



4. Táblázat 
A Stratégiai célok és a technikai tervezés szerepe  

 a kelet-közép-európai régió tervezési és megvalósítási folyamataiban36 
 

 

 

Stratégiai célok Technikai kivitelezés 

Tervezés X X 

Megvalósítás Ø X 

 
A két implementációs megközelítés sokszor együttesen van jelen az operatív programokban. 
A technikai jellegű leírások jellemzően szeparált módon, külön fejezetben jelennek meg, a 
problémaorientált implementációs megközelítés viszont a teljes dokumentumon átível. 
Emlékezzünk vissza, korábban az operatív programok az oktatási ágazatra vonatkozó 
helyzetelemzése kapcsán is említettünk kifejezetten implementációs elemzési dimenziókat, 
sőt a horizontális célkitűzések között is találtunk olyanokat, melyek a megvalósítás 
hatékonyságára irányulnak. Úgy tűnik a partnerség elve és a fenntartható fejlődés a 
legnépszerűbb ilyen dimenziók. Ennek egyik oka az lehet, hogy ezek a közösségi politikákban 
is különös hangsúlyt kapnak, így a helyi fejlesztési tervek európai irányelvekkel való 
összehangolásának igénye szükségessé teszi legalább e két terület megfontolását. Emellett 
pedig a fenntartható fejlődés egy olyan sikerkritérium, ami alá minden más implementációs 
problémakört rendezni lehet, így a kontextus, illetve az implementációs és abszorpciós 
kapacitás figyelembevételét, vagy a partnerség, a résztvevők bevonásának és 
elkötelezettségének kialakítását is. Ez utóbbi garantálja a mikro szintű implementációs 
folyamatok figyelembevételét, másképpen fogalmazva, ennek megjelenése mutatja azt, 
hogy a fejlesztést tervezők gondolkozásában jelen van a komplex rendszerek kezelésének 
igénye.  
 
A kelet-közép-európai tagállamok kivétel nélkül foglalkoznak a központi és közvetítő 
intézmények feladatainak technológiai jellegű leírásaival a fejlesztési dokumentumokban 
(lásd például Slovenia, 2004; Czech Republic, 2003a). A megjelölt központi feladatok 
leggyakrabban a menedzsment modellek, fejlesztési programok kidolgozásával és 
implementációjának koordinációjával, a közpénzek elosztásával, a kiadások feletti kontroll 
gyakorlásával, a programok és az érintett szervezetek közti koordinációval kapcsolatosak.37 
Ezek az országok általában az implementáció második szintjére delegálják az igazgatási, 
támogatási, a kommunikációs és az ellenőrzési feladatok jelentős részét, ezeken belül pedig 
a problémaorientált megközelítésből származó feladatok nagy részét is. A legtöbbször e 
delegált feladatok kapcsán tárul fel előttünk az implementáció mikro szintje is. Habár a végső 
kedvezményezettek általában önállóan is megjelennek a tervezési dokumentumokban, e 
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szint szerepének direkt tárgyalása kevés kivétellel a szabályozáshoz, illetve a szabályozás 
betartásához kapcsolódik, az olyan kötelezettségeket emelve ki, mint amilyen a 
finanszírozáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, vagy az ellenőrző látogatások lehetővé 
tétele (lásd pl. Latvia, 2004). A mikro szint autonóm implementációs szerepe olyan regionális 
egységekhez kötődő feladatok kapcsán jelenik meg, mint amilyen a nyilvánosság és a 
tájékoztatás biztosítása, a partnerség kialakítása, a szereplők visszajelzéseinek értelmezése, 
kezelése, vagy a helyi kezdeményezések támogatása (lásd pl. Republic of Estonia, 2004; 
Czech Republic, 2003a; Bulgaria, 2007). Az értékelési dokumentumok már inkább 
foglalkoznak a mikro szint önálló adaptációs szerepével, illetve a szereplők viselkedésével 
(lásd. pl. Bulgaria, 2006, Magyarország, 2011). A magyar 2011. évi országjelentés szerint 
például a nem-formális és informális tanulás elismerésének fő akadálya, hogy az oktatási és 
képzési intézmények „jelenleg nem érdekeltek olyan tanulási aktivitások elismerésében, 
amelyek a saját programjaikon kívül folynak” (Magyarország, 2011).   
 
A problémaorientált implementációs gondolkozás azokban az országokban jellemző, ahol a 
fejlesztést tervezők gondolkozásának központjában áll a komplex rendszereken véghezvitt 
változások kezelésének igénye. Az ilyen fejlesztők által készített dokumentumok nemcsak 
beszélnek az implementációs problématerületekről, de rendszerint kitüntetett helyen 
foglalkoznak vele. Így például az egyik bolgár ESZA fejlesztést megelőző tervezési 
dokumentum (National Human Development Report, 2006) bevezető két fejezete a 
részvevők azonosításával és a partnerség hatásaival foglalkozik, valamint kiemelten kezeli a 
kapacitás, illetve az abszorpciós kapacitás kérdését.  
 
A szakpolitikai kontextus – vagyis azok a már meglévő szakpolitikai irányok és programok, 
amik közé a fejlesztési dokumentumban tervezett programok beépülnek majd – olyan 
implementációs problémakör, melynek elemzésére a kelet-közép-európai régió országai 
jellemzően törekednek. Elemzik a nemzeti politikákat és az uniós politikákat, ezek 
koherenciáját, illetve ezek mellett figyelembe veszik a más szövetségi tagságaikhoz 
kapcsolódó politikákat is. Vizsgálják, hogy a már megvalósult fejlesztések milyen kontextust 
teremtettek, illetve, hogy a párhuzamosan futó programok irányultsága mennyire segíti vagy 
támogatja az újonnan tervezett fejlesztések megvalósulását (lásd. pl. Bulgaria, 2007; 
Romania, 2007). Egyes ESZA fejlesztéseket kifejezetten korábbi nemzeti vagy ESZA 
programokra ültettek rá. Így például a magyar TÁMOP 3.1.4 intézkedés kipróbálási 
programjának tekintette az első programozási periódus 3.1.3 – a kompetencia alapú oktatási 
programok elterjesztésére irányuló – intézkedését, Csehországban is kísérleti programokat 
implementáltak (lásd: Czech Republic, 2009), illetve a fentebb említett lengyel és lett 
oktatásfejlesztését érintő ESZA intézkedések is megelőző nemzeti programokra épültek. A 
lengyelek az ESZA nyújtotta támogatási lehetőséget egy már korábban elindított program, az 
1999-es oktatási reform folytatásához használták fel, a lettek pedig az ESZA támogatásával 
teremtették meg a 2002 – 2005 közötti nemzeti oktatásfejlesztési programok 
infrastrukturális feltételeit. Az ESZA ex-post értékelése szerint (London School of Economics, 
2008) az új és a déli tagállamok esetében az ESZA sok esetben hatékony pénzügyi 
hozzájárulásnak bizonyult a nemrégiben bevezetett szakpolitikai reformok 
implementációjához, hiszen ezekben az országokban jellemzően gyengék az aktív nemzeti 
politikák, az ESZA szerepe itt elsősorban innovatív hiánypótló projektek finanszírozása, a 
nemzeti politikák kapacitásának, volumenének, és a lefedettségének a növelése. De az 
országok nem minden esetben használják ki kellőképpen a nemzeti programok közösségi 



forrásokkal való összekapcsolásának lehetőségét. Éppen ellenkezőleg, bizonyos esetekben – 
ott, ahol volt forrás párhuzamos nemzeti fejlesztések megvalósítására is – előfordult, hogy a 
nemzeti programok versengtek az ESZA programokkal. A Cseh Köztársaságban például a 
nemzeti és a közösségi források egymástól függetlenül támogattak hasonló az aktív 
foglalkoztatáspolitika fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeket (Poland, 2004; Latvia, 
2004; Czech Republic, 2007a;). Sőt, Magyarország első programozási időszakának 
tapasztalatai arra mutatnak rá, hogy olykor az átfedés problémája az ESZA fejlesztéseken 
belül is jelentkezik: a „ROP és a HEFOP ESZA intézkedései közötti átfedések kiküszöbölésére a 
projekttervezés, ill. a végrehajtás szakaszában sem sikerült megfelelő mechanizmusokat 
kialakítani” (TÁMOP, 2007). 
 
A megelőző intézkedések kapcsán sokszor nemcsak azt vizsgálják, hogy azok milyen 
kontextuális feltételeket teremtettek, de azt is, hogy milyen tapasztalatok származnak a 
korábbi programok (általában a megelőző Phare és ESZA programok) implementációjából. 
Különösen fontos felismerés például, hogy a legtöbb implementációs problémát a gyenge 
tervezési kapacitás okozza, hogy az intézményközi együttműködések hiánya meggátolta a 
programok intelligens adaptációját és terjedését, hogy a finanszírozási folyamatok tisztítása 
elkerülhetetlen, és hogy a partnerek bevonása nem feltétlenül hozza meg a várt hatást, 
mivel az érintettek gyakran sokkal korlátozottabb szerephez jutottak, mint amilyen szerepet 
be kellene tölteniük. De ilyen tapasztalat az is, hogy a projektgazdák proaktív támogatása, a 
jobb kommunikáció, a jól működő projekt-kiválasztási és ellenőrzési mechanizmus és a 
megfelelő mutatók alkalmazása azok a dimenziók, melyek erősítésével elérhető a magas 
kockázatú projektek csökkentése illetve a fejlesztések életképességének és 
fenntarthatóságának növelése. A jól működő projekt-kiválasztási mechanizmushoz pedig 
racionalizálni szükséges a befogadható pályázatok maximumát, mivel nagyszámú pályázatok 
beérkezése nemcsak az adminisztratív kapacitást múlta sokszor felül, de nagyszámú 
csalódott pályázót is eredményezett (Romania, 2007; Latvia, 2004; Lithuania, 2004).  
 
Annak ellenére, hogy az ESZA fejlesztési ciklusok tervezésekor általában különös figyelmet 
fordítottak a megelőző fejlesztések tapasztalataira, illetve, hogy az innen származó 
tapasztalatokat határozott iránymutatásként értelmezték, a fejlesztések stratégiai tervezése 
és technikai megvalósítása általában szegényesen koordinált és következetlen volt. 
Többségükben „hiányoztak azok a szakpolitikai stratégiák, amelyek megfelelő segítséget 
nyújtottak volna az egyes prioritási tengelyek és intézkedések szakmai tartalmának pontos 
tervezéséhez” (TÁMOP, 2007). Probléma volt a befogadó rendszerek, többek között az 
adminisztratív rendszerek kapacitásával, a társfinanszírozás menedzselésével, a megbízottak 
szakértelmével, a komplexitás kezelésével, a magas fluktuációval, a monitoring rendszer 
működtetésével, a bizonytalan indikátorfogalmakkal, a programok nem megfelelő 
ütemezésével. Az első hazai programozási időszakban például „későn születtek meg a jogi 
környezetet rögzítő keretszabályok” (TÁMOP, 2007). A kidolgozott projektek nem feltétlenül 
a célcsoportok igényeire reagáltak, hanem bizonyos érdekcsoportok beszerzési 
szükségleteire, továbbá a célcsoportok bizalmatlanságának kezelése is nehézséget okozott 
(lásd pl. Czech Republic, 2007a; Kerber, 2011; Republic of Estonia, 2007a; Slovenia, 2007).  
 
A projekttervezési és implementációs tapasztalatok elemzése két típusra bontható: (1) a 
saját fejlesztési tapasztalatok elemzésére – fent erre hoztunk példákat – és (2) a más 
tagállamok tapasztalatainak vizsgálatára. A már korábban említett bolgár ESZA fejlesztést 



megelőző tervezési dokumentum (National Human Development Report, 2006) mind a két 
típust megjeleníti. Itt a saját fejlesztési tapasztalatok elemzése mellett, az ír, a cseh, a 
portugál és a lengyel ESZA felhasználási tapasztalatokat is vizsgálták az Európai Bizottságnak 
írt 2005. évi ország-jelentéseket alapul véve,38 valamint gyűjtötték a jó gyakorlatokat. 
Hasonlóképp a litvánok is más tagországok korábbi értékelési tapasztalatait idézték fel, 
kiemelve az abszorpciós kapacitás és a rendelkezésre álló támogatások összehangolásának, a 
különböző alapok (ESZA és ERFA) közötti szinergiának és a beavatkozások belső 
koherenciájának a szükségességét (Lithuania, 2004). Ezzel tehát helyenként már 
megvalósulni látszik a tagállamokon keresztüli horizontális szakpolitikai vagy implementációs 
tanulás. Ott, ahol alkalmazható tapasztalatok reményében más országok tapasztalatait 
elemzik, logikus módon foglalkoznak a referenciakeretek azonosításával. Vagyis azoknak az 
országoknak a meghatározásával, amelyekhez bizonyos területeken hasonlítható a saját 
ország fejlettségi szintje, illetve fejlődési dinamikája. A bolgár fejlesztők országuk 
kontextuális feltételeit az EU-25 tükrében elemezték,39 és ez alapján igyekeztek előre 
meghatározott szempontok szerint Bulgáriához minél közelebb álló referenciaországokat 
választani. A felsőoktatás vonatkozásában elemezték például a GDP megoszlást, eszerint 
egyedül Portugáliát találták megfelelő viszonyítási pontnak, míg más területeken Írország, 
Cseh Köztársaság és Lengyelország tapasztalatainak az elemzését is hasznosnak ítélték 
(Bulgaria, 2007). 

Az előzmények értelmezésének harmadik dimenzióját, egy az előbbieknél szűkebb 
perspektíva adja: ez a fejlesztési dokumentumok születésének közvetlen előzménye. A 
legtöbb kelet-közép-európai tervezési és értékelési dokumentum arról tanúskodik, hogy a 
programok kidolgozását megelőzően, illetve közben volt társadalmi egyeztetés, bár abban 
már lényegesen eltérnek, hogy az ilyen egyeztetésbe milyen szereplőket vontak be (lásd pl. 
Latvia, 2009; Czech Republic, 2007b; Poland, 2009). Észtországban ernyőszervezetek 
működtetésével vonták be az érintett csoportokat a stratégiák előkészítésébe, illetve a 
tervezési folyamatról állandó tájékoztatást biztosítottak a számukra és észrevételeiket, 
javaslataikat közvetlen tárgyalásokon is megvitatták (Republic of Estonia, 2007b). A Lett 
Köztársaság  stratégiája is átfogó tárcaközi és a szociális partnerekkel történő tárgyalások 
eredménye, és Bulgáriában is az összes közigazgatási kerületben vitára bocsájtották a 
prioritási tengelyeket, illetve a kapcsolódó tevékenységeket, több mint 550 szervezet 
képviselőivel tárgyalva azokról40 (Bulgaria, 2007; Latvia, 2004). Litvániában a központi 
tervezők az operatív program kidolgozásakor egy évig működtek együtt az 
önkormányzatokkal és a társadalmi, gazdasági partnerekkel, velük együtt (csoportokban) 
dolgozták ki a programokat, illetve aktív konzultációt folytattak a prioritásokról és a tervezett 
intézkedésekről a regionális intézetek bevonásával (Lithuania, 2004).  

A társadalmi egyeztetés a partnerség kiépítésének, a résztvevők bevonásának egyik 
legjellemzőbb formája. Fentebb elmondtuk, hogy ez az az implementációs dimenzió, ami 
szinte minden ország stratégiájában megjelenik. Ez természetesen nem korlátozódik sem a 
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 Lásd: National Reports, 2005, online: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/progress-

reports_en.htm 
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 Az ország a gazdaság produktivitásában, illetve a munkaerőpiac működőképességében, a foglalkoztatottsági 

mutatókban elmarad a tagállamoktól. 
40

 A városi és kerületi hatóságok képviselői mellett helyet kaptak nem kormányzati szervezetek, szakmai képzési 

központok,iskolák, egyetemek, magáncégek, közösségi központok. Jól megfeleltethető ez annak, hogy a 

partnerség elve a bolgár operatív programot megelőző és megalapozó tanulmányokban és elemzésekben is 

hangsúlyosan szerepelt. 



fejlesztést előkészítő szakaszra, sem pedig az oktatási szektorra. Az első szlovák operatív 
program (Slovakia, 2004) egyik fő célkitűzése például a társadalmi partnerek az oktatás és 
képzés kontrolljába és menedzsmentjébe való bevonása. A kelet-közép-európai országok a 
bevonás kérdését jellemzően erősen vonatkoztatják a szülők csoportjára is. Több helyen is 
találkozhatunk olyan programokkal, amik az ő a bevonásukat segítik elő. Ilyen volt például az 
a litván intézkedés, ami a tanárok, a szülők és a helyi szervezetek közti kooperáció 
kialakítását célzta meg (lásd Litván SDP, 2004, 2.4-es intézkedés). Illetve a román fejlesztési 
programban is helyet kapott a diákok otthoni tanulási környezetének fejlesztése érdekében 
a szülők módszerbeli támogatása és tanítása (Romania, 2007).   
 
A régió stratégiáiban jelentős szerephez jut az ágazatközi együttműködés kialakítása is. 
Ennek jelentősége, hogy az ennek kialakításával az ágazatok és ágazatokon belüli 
alrendszerek forrásokért folyó destruktív versengésének visszaszorítására van lehetőség, ami 
egyben az olyan tanulási folyamatok elindulását is lehetővé teszi, melyek legfőbb inputjai az 
ágazatok közötti különbségekből származnak, illetve melyek az innovatív megoldások 
horizontális terjedését eredményezik. A kelet-közép-európai tagállamok oktatásfejlesztési 
beavatkozásainak áttekintése során többször találkozunk olyan intézkedésekkel, melyek 
önmagukban feltételeznek ilyen típusú együttműködéseket. Ilyen például az oktatási és 
képzési kínálat piaci igényekhez igazítása, ami a piac szereplőinek és az oktatás világának a 
találkozását teszi szükségessé (lásd pl. Slovenia, 2004; Litvánia, 2004), erre példa a lengyel 
fejlesztők a piaci igények feltárására vonatkozó elemzéseket és adatbázisok létrehozását 
megcélzó programja (Poland, 2009). Sok ország – így például a Románia is – elemzi a 
különböző szektorok operatív programjainak kapcsolódási lehetőségeit, illetve a nemzeti 
stratégiák, programok célrendszerében, a célrendszerek átfedésében is jól kirajzolódnak az 
ágazatközi kapcsolódások. Korábban említettük, hogy a nemzeti programok rendszerint 
megjelölnek három-öt minden fejlesztési területen átívelő horizontális célkitűzést. Gyakori 
horizontális célkitűzés az információs társadalom létrehozása, az esélyegyenlőség biztosítása 
és a regionális fejlesztés (lásd pl. HEFOP, 2004, Bulgaria, 2007; Republic of Estonia, 2004, 
Slovenia, 2004; Slovakia, 2004). A horizontális célok megvalósulásához pedig olyan 
implementációs intézkedéseket rendelnek, mint például az oktatási és szociálpolitikáért 
felelős tisztviselők együttműködése, illetve az egyes területek fejlesztési terveinek 
kidolgozásába és megvalósításába való kölcsönös becsatlakozás.  
 
Az előző fejezet végén kockázati tényezőként jelöltük meg azt, hogy a régió országainak 
stratégiai gondolkozása nem fókuszál eléggé a szervezeti tanulásra vagy tanulószervezetek 
kialakítására. A fejlesztések megvalósításáról való régiós gondolkozás egy másik hiányossága 
az idő problémaköréhez köthető. Ez a dimenzió direkt módon kevés helyen jelenik meg a 
nemzeti fejlesztési dokumentumokban. Leggyakrabban technikai szinjten, a kitűzött 
határidők vagy időkeretek vonatkozásában találkozhatunk vele, illetve akkor, ha a rövid, a 
közép és hosszú távú célok jól definiáltan elkülönülnek egymástól (lásd pl. Bulgaria, 
2007;Latvia, 2004; Lithuania, 2004). Az olyan elemekre, mint péládul a kontextusnak 
fejlesztési beavatkozások nyomán keletkező „fejlődésére”, és ezzel a fejlesztési lehetőségek 
változására nagyon ritkán találunk utalásokat a dokumentumokban. Mindamellett, bár az 
időtényezővel való kalkulálás általánosan nincs jelen a dokumentumokban, néha találkozunk 
erre vonatkozó megállapításokkal. Ilyen például, amikor a bolgár fejlesztési dokumentumban 
a tudáshátteret adó más országok tapasztalatainak elemzése kapcsán megemlítik, hogy az 
adatgyűjtés óta eltelt idő nyilvánvalóan változásokat hozott, és háttérként szolgáló adtatok 



elemzésekor ezzel a kockázattal számolni kell, és az is ilyen, amikor az észt programban a 
többéves stratégiai folytonosság igényét hangsúlyozzák.  
 

4. Összegzés 
 

Az Európai Unióban a politika megalkotása és implementálása organikusan formálódó 
kísérleti tanulásra alapozott folyamat, mely során az aktuális problémák megoldását a 
tagállamok vezetői a megelőző szakpolitikai és fejlesztési tudásukra alapozva, 
alkufolyamatok sorozatán keresztül keresik, a leghatékonyabb megoldások pedig 
fokozatosan beépülnek az uniós politikába. A kihívásokra való adekvát politikai válaszok 
nélkülözhetetlen feltétele a magas szintű szakpolitikai tanulás és a szervezeti emlékezet 
folyamatos működtetése. Bár a kezdetekben az oktatásügy nem állt az Európai Közösség 
érdeklődésének központjában, a társadalmi-gazdasági változások, az oktatási ágazat más 
szektorokhoz való szoros kapcsolódása és a tagállamok által alkotott közös erőtérben való 
létezése miatt elkerülhetetlen volt, hogy a közösség egyre inkább erősödő befolyást 
gyakoroljon a tagállamokban zajló oktatásügyi változásokra.  A lisszaboni stratégia kapcsán 
megjelent új közösségi cselekvési területek – az egységes felsőoktatási térség létrehozása, az 
egész életen át tartó tanulás megvalósítása és az IKT szerepének erősítése –az oktatás és 
képzés területét is megcélozták. A nemzeti politikák koordinálását célzó  Oktatás és Képzés 
2010 program keretei között többek között meghatározták a fejlesztendő kulcskompetenciák 
rendszerét, kiemelt figyelmet fordítva a az implementációs dimenziójának.  
 
Az Európai Unió egyik fontos sajátossága, hogy azok a fejlesztések, melyeket az Unión belül 
lévő tagállamokban visz véghez, de amelyek a tagállamok saját belső fejlesztési politikáján 
belül valósulnak meg, egyaránt értelmezhetőek külső és belső fejlesztésként is. A kettős 
vezetői szerep jól kirajzolódik a programok tervezése és végrehajtása során. Az Unió a 
közösségi alapokból finanszírozott tagállami fejlesztéseket nem tudja közvetlen kontroll alatt 
tartani, a rendelkezésére álló „puha” eszközökkel igyekszik előidézni a tagországokban a 
változási folyamatokat, miközben azokat a tagállamok is irányítják, ellenőrzik és értékelik. 
 
Az uniós fejlesztések legfontosabb eszközét a Strukturális Alapok alkotják: az ebből származó 
forrásokat a tagállamok hét éves időszakban megvalósuló nemzeti programok keretei között 
használják fel. Ezek kidolgozása a tagállamok feladata, oly módon, hogy azok megfeleljenek a 
közösségi célkitűzéseknek, ugyanakkor igazodjanak a helyi szintű feltételekhez. A célokat, 
intézkedéseket és implementációs tevékenységeket vázoló nemzeti programok elfogadása, 
támogatása a Bizottság jogköre, így a közösségi kritériumok alapjaiban határozzák meg a 
nemzeti szintű tervezés irányát. Mivel e beavatkozási forma támogatására szánt források az 
utóbbi két évtizedben a közösségi költségvetésben meghatározóak lettek, ezt tekinthetjük az 
egyik legfontosabb, az oktatás területét érintő közösségi cselekvési területnek.  
 
A Strukturális Alapok felhasználásának szabályai különösen nagy befolyással vannak az 
oktatásfejlesztési beavatkozások tagállami szintű implementációjára. Ezek az operatív 
programok szintjéig hatolnak le, specifikus kérdésekben döntési szabadságot hagyva a 
tagállamok számára. Kitérnek a regionális felhasználhatóság alapelveire, a menedzsment, az 
értékelési és monitoring rendszerek működésére, a szereplők főbb feladataira és felelőségi 



köreire. Az Alapok közül az ESZA az, mely az oktatásfejlesztési beavatkozásokban a 
legnagyobb szerephez jut, ennek legfőbb célja a lisszaboni stratégia implementálásának a 
támogatása. Felhasználásnak a kutatásunk szempontjából legfontosabb területei a 
kulcskompetenciák fejlesztése, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges rendszerfejlesztés 
és a szakképzési rendszer minőségének és vonzóságának a növelése.  
 
Az uniós stratégiai gondolkozásban kiemelt helyen állnak az olyan tényezők, mint a 
szektorközi koherens fejlesztések megvalósulása, a partneri együttműködés, a kontextus 
figyelembevétele, a visszafelé történő tervezés valamint az érintettek bevonása. A közösségi 
menedzsment-eszköztár lefedi a legismertebb eszközök szinte teljes spektrumát (pl. 
LogFrame, szereplők elemzése, hálózatok elemzése, kockázatmenedzsment, információs, 
elszámoltatási és értékelési rendszerek működtetése). A programok értékelése a közösségi 
implementációs tudás és eszközrendszer egyik fő forrása. Annak a fejlesztési, illetve 
implementációs tudásának pedig, melyre alapozva Európai Bizottság fejlesztési politikáját és 
gyakorlatát alakítja, a belső fejlesztési tapasztalatok mellett kiemelkedő forrása a közösség 
Unión kívüli országokban végzett fejlesztési tevékenysége is. 
 
A közép-európai régióban zajló fejlesztések szempontjából különösen az abszorpciós 
kapacitás kérdése érdemel figyelmet, ami a régió nyolc országának csatlakozásával került az 
Európai Bizottság érdeklődésének középpontjába. E térség regionális politikái, és a 
foglalkoztatottsági szint jellemzően gyengék. Általánosan jellemző, hogy az iskolák nem 
rendelkeznek az innovatív programok bevezetéséhez szükséges korszerű oktatási 
eszközökkel, az alkalmazott kurrikulum gyakran nem felel meg a munka világa által 
megfogalmazott igényeknek, illetve általában nem alkalmas a tudásalapú társadalomban 
szükséges képességek fejlesztésére. A pedagógusok szakértelme a legtöbb esetben nem teszi 
lehetővé az innovatív tanulásszervezési eljárások implementációját és jelentős különbségek 
vannak a hozzáférhető oktatási és képzési szolgáltatások minőségében az egyes települések 
nagyságától függően. A régió talán legfontosabb kontextuális jellemzője a saját források 
hiánya. Mivel itt az ESZA jelenti a legfontosabb anyagi forrást a szakpolitikák 
implementálásához, az országok olyan célok elérése felé orientálják fejlesztő 
tevékenységüket, mely célok eléréséhez hozzáférhető közösségi források állnak 
rendelkezésre. A forrásfelhasználás egyik súlyosabb kockázata, hogy a minimális szintre 
redukálhatja az önálló nemzeti politikaalkotást, illetve gyengíti a megalkotott fejlesztési 
programokért való felelősség érzetét. 
 
A közösségi célok felé történő elmozdulást mutatja, hogy régió országainak főbb 
humánerőforrás-fejlesztési célkitűzési között csak az egyes területek hangsúlyozásában 
vannak eltérések. A leggyakoribb oktatási célkitűzések: az élethosszig tartó tanulás és a 
tudásalapú társadalom megteremtése, az oktatási és képzési szolgáltatásoknak a munka 
világa igényeihez való igazítása, az oktatás és képzés minőségének a javítása, az egyenlő 
hozzáférés biztosítása, a társadalmi integráció erősítése, a humánerőforrás-fejlesztés és az 
IKT alkalmazása. Az e célok alatt sorakozó intézkedések igen gyakran foglalnak magukban 
kurrikulum-fejlesztési elemeket és irányulnak az oktatási rendszerek kapacitásának 
valamilyen típusú fejlesztésére.  
 
A régió operatív programjaiban két típusú implementációs megközelítést találunk: (1) a 
technikai jellegűt, amikor például a fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok, és felelősök 



számbavétele történik (2) és a problémaorientált megközelítést, amikor a fejlesztés gazdái 
stratégiai szinten azonosítják és elemzik a releváns problématerületeket és dimenziókat, 
továbbá az implementáció során várhatóan megjelenő kihívásokat. Ennek kapcsán jönnek be 
olyan fogalmak és célok a fejlesztési dokumentumokba, mint például a partnerség 
kialakítása, a fenntartható fejlődés, az abszorpciós kapacitás erősítése, az ágazatközi 
együttműködés kialakítása, a kontextuális feltételek vizsgálata, a szabályozási kontextus és 
szakpolitikai kontextus feltérképezése. A kelet-közép-európai régió jellegzetessége, hogy 
habár a tervezési fázisban jól működik a stratégiai megközelítés, ez a végrehajtás során már 
rendszerint nem érvényesül.  
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