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SÜKI TÍMEA 

Tanuljunk egymástól! 

Az osztrák felnőttoktatási rendszer megismerése 

Bevezetés 

A felnőttképzés elméletét és gyakorlatát tanulva, vagy e szakmában dolgozva akarva-akaratla-

nul szembesülünk azzal a ténnyel, hogy más országokban tevékenykedő , szakavatott szemé-

lyekkel és intézményekkel is kommunikálnunk kell, és együtt kell működnünk. Az Európai 

Unió tagországaira ez hatványozottan érvényes. Mind az érintett intézményekben, szerveze-

tekben és a résztvevőkben, mind az azt igénybe vevőben és a szolgáltatóban is akkor lesz a 

legnagyobb biztonság, bizalom és elfogadás, ha minél sűrűbbre szőjük az európai és nemzet-

közi kapcsolatokat a képzési, különös tekintettel a felnőttképzési szektorban úgy, hogy a nem-

zeti különbségeket és autonómiát is figyelembe vesszük. Hiszen pontosan ezekből a különbsé-

gekből lehet tanulni egymástól, ezek teszik még érdekesebbé a közös munkát az Unión belül. 

A kölcsönös ösztönzés, egymás motiválása, az interkulturális gondolkodás az alapja annak, 

hogy országokat átölelően dolgozzunk. 

Ausztriáról általában 

Ahhoz, hogy megértsük a felnőttképzési struktúra és módszerek mögött húzódó folyamatokat, 

szükségünk van nagy vonalakban megismerni az országot is; társadalmi, gazdasági jelensége-

ket, folyamatokat vagy adatokat is. Az Osztrák Köztársaság szövetségi állam, amely kilenc 

tartományból áll, ezek egyenként egyfajta „mini államként” működnek. Ennek keretében az 

önkormányzatok törvényhozási kompetenciával rendelkeznek, de a törvényalkotás állami és 

tartományi síkon megy végbe. A népesség eloszlását illetően kisvárosi és vidéki statisztikájú, 

lakossága nagy részét arányaiban a fővárosban és a másik két nagyvárosban élők teszik ki . 

Soknemzetiségű, multikulturális, sok bevándorló él az országban. Gazdaságát tekintve jellem-

zőek a magántulajdonban lévő kis- és középvállalkozások, fontos bevételforrása az országnak 

az idegenforgalom, a turizmus. A munkanélküliségi ráta az elmúlt években 4,6-4,9% körül 

volt, az ország keleti régióit jobban érinti. A lakosság mintegy tizede rendelkezik felsőfokú 

végzettséggel, ami a motiváció és a tanulási tapasztalat szempontjából jó „alapanyaga” a fel-

nőttképzésnek. A közoktatás első lépcsőfoka 10 éves korban véget ér, majd a gyermekek és 

szüleik dönthetnek, hogy folytatják az általános iskolát, amely belépő lehet a szakmunkáskép-

zőbe vagy a szakközépiskolába, vagy dönthetnek egy úgynevezett „magasabb” iskola mellett, 

amely a magyar viszonylatban a nyolc osztályos gimnáziumi képzésnek felel meg: az itt el-

végzett nyolcadik év elvégzése után érettségiznek a diákok. 

Történelmi kitekintő 

Az osztrák felnőttoktatás történetével kapcsolatban meg kell említenünk Erzherzog Johann ne-

vét, az abszolutista uralkodóház és a nemesség képviselőjét, aki 1811-ben alapította a grazi 
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Joanneumot a kutatás, képzés és tanítás számára. Ez Közép-Európa egyik legnagyobb múze-

uma, ahol a kultúra és a tudomány széles választékát kínálják az érdeklődőknek1. A világhá-

ború után Ott Glöckel államtitkár és oktatásban illetékes népképző előadókat alapított és min-

den tartományhoz népképzőket rendelt. A képzési politika 1972-ben a KEBÖ (Konferenz der 

Erwachsenenbildung Österreichs – Osztrák Felnőttképzési Konferencia) megalapításával a 

csúcsra hágott. A népfőiskolai szektorban dolgozók száma 1970-80 között megtízszereződött, 

a szakmai tudás tekintetben pedig fontos volt, hogy 1975-ben már létrejött egy alap szintű 

tudást nyújtó tanfolyam felnőttképzőknek2. 

A felnőttképzés törvényi szabályozása 

A törvényi háttér tekintetében meg kell említeni az Oktatási Minisztérium egyik szervezetét: a 

bifeb – Bundesinsitut für Erwachsenenbildung, az Állami Felnőttképzési Intézet, amelynek 

feladata a felnőttoktatók képzése, továbbképzése, együttműködésben a helyi és nemzetközi 

kutatási és képző szerveződésekkel. Tekintettel a tartományok illetékességére, a struktúrákban 

különbözőségeket és helyi különlegességet is találhatunk. 

A felnőttképzés finanszírozása 

Ausztria felnőttképzésének finanszírozását vizsgálva arra jutunk, hogy a kérdésre , miszerint a 

felnőttképzést kinek és miért kellene finanszíroznia, eddig még nem született válasz. Még nem 

világos, hogyan oszlanak meg a költségek és bevételek a különböző csoportok között, emellett 

különbségek rajzolódnak ki az ország, a tartományok, és az önkormányzatok állami forrásai-

nak elosztásában. Kollektíve különbséget tesznek a direkt, közvetlen költségek (kurzus költ-

ségei, taneszközök, útiköltségek) és az indirekt, közvetett költségek (munkanélküli járulék a 

tanulási idő alatt, jövedelem kiesés pótlása, az elmaradt bevételek kiegyenlítése) között.  Az, 

hogy az anyagi ráfordítások közül mely költséget ki vállalja, és ezeket hogyan lehet összeha-

sonlítani, elég korlátozott, mert amíg a közkiadásokat évente adminisztrálják, és rögzítik, ad-

dig a privát kiadások mikéntje és összegei közé csak szúrópróbaszerűen láthatunk bele.  Auszt-

riában a felnőttképzésre szánt finanszírozás alapjában véve három részben ábrázolható: nyil-

vános források, munkaerőpiaci források és privát ráfordítások, de utalni kell rá, hogy a források 

csoportosítása minden szektorban törvényileg különböző. Az ország finanszírozásában elmé-

lyedve megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb teherviselést a felnőttképzésben a vállalatok vál-

lalják, majd az egyén, az AMS (Arbeitsmarktservice Österreich – Osztrák Munkaerőpiaci Szol-

gáltató Szervezet), és legvégén az állami hozzájárulások. 

A felnőttképzést szolgáltatók 

Ausztriában általánosan elmondható, hogy mind az állam, mind a tartományok, önkormányza-

tok és az egyház is elkötelezett a felnőttképzés mellett.  Az idő folyamán kialakultak a nagy 

felnőttképző intézmények (például WIFI, VHS, BFI stb.), és elenyésző a kisebb, felnőttkép-

zéssel foglalkozó intézmények száma, mert egész egyszerűen nem tudják felvenni a nagy, el-

ismert intézményekkel a versenyt. Mivel az állami hozzájárulás csökken, ez rákényszeríti a 

képző helyeket, hogy olyan legyen a képzési kínálatuk, amely versenyképes, és biztosítja ké-

sőbb a résztvevők számára a színvonalasabb anyagi életet. A pótló funkció keretében lehetőség 

van az elemi iskolai végzettség pótlását esti képzések keretén belül, ingyenesen igénybe lehet 

                                                      
1 http://www.museum-joanneum.at/de/joanneum/ueber-das-joanneum (2014.03.29.) 
2 Schume, Claudia: Die österreichische Erwachsenenbildungauf dem  Weg zu einer Profession. 

Wien:BMUKK, 2009. 

http://www.museum-joanneum.at/de/joanneum/ueber-das-joanneum
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venni. A szakmunkásvizsga utólagos teljesítéséhez több szakmunkás iskola is kínál előkészítő 

tanfolyamokat, amelyek a szakmunkás oktatás anyagát tartalmazzák és díjkötelesek. A máso-

dik esély a gyakornoki képzésben számszerűen fontos tényező. Ezeket a tanfolyamokat az 

AMS (Osztrák Munkaerőpiaci Szolgáltató Szervezet), a BFI (Szakmafejlesztő Intézet), a WIFI 

(Osztrák Gazdaságfejlesztő Intézet) és egyes vállalatok is finanszírozzák, és bonyolítják le. 

Természetesen az érettségi vizsgát is lehet felnőttkorban pótolni esti iskolában, amelynek fel-

tétele, hogy az illető legalább 17 éves legyen, és rendelkezzen nyolc sikeresen elvégzett osz-

tállyal, de a modernizációnak köszönhetően már távoktatásban is elvégezhető.  

1972-ben a hét legfontosabb osztrák felnőttképzéssel foglalkozó szervezetekből megala-

kult a KEBÖ (Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs), az Osztrák Felnőttképzési 

Konferencia, amelynek bizonyos tagjai a legismertebb, legnagyobb felnőttképzést szolgáltatók 

Ausztriában. 1979-ben érte el mai, végső nagyságát, amikor felvett még három szervezetet, így 

10 tagra bővült. Ebben a „szabad munkaközösségben” minden intézmény országszerte köz-

hasznú tevékenységet folytat, és a függetlenségüket megtartva együttesen dolgoznak országos 

projekteken, és együtt küzdenek a közös célért. A felnőttképzés sokszínűségére és különböző-

ségére vonatkozóan az 1973-as alapelvben megfogalmazták, hogy a részes szervezetek teljes 

mértékben elismertek, a KEBÖ önmagában nem tudja helyettesíteni egyiknek a működését sem. 

Tagok: 

Általános képző intézmények: 

− ARGE: Az Osztrák Képzési házak munkaközössége 

− BVÖ: Osztrák Könyvtárszövetség 

− FORUM: Katolikus Felnőttképző Fórum 

− RÖBW: Osztrák Képzési Gyűrű 

− VG-Ö: Népi Gazdasági Társaság 

− VÖV: Osztrák Népfőiskolai Szövetség 

− VÖGB: Osztrák Szakszervezeti Képző Szövetség 

Szakmai Képző Intézmények: 

− BFI: Osztrák Szakmafejlesztő Intézet 

− LFI: Tartományi Továbbképző Intézet 

− WIFI: Osztrák Gazdaságfejlesztő Intézet 

A felnőttoktatás növekvő jelentősége, a növekvő érdeklődés rá az információéhséget is 

növeli. Az utóbbi években létrejött egy hálózat, amely az interneten keresztül hozzáférést biz-

tosította felnőttképzés világához, ezt összekapcsolva a személyes tanácsadással. Ezekhez az 

információkhoz és a tanácsadáshoz való hozzáférést az alábbi oldalak biztosítják: 

− www.erwachsenenbildung.at 

− www.eduvista.com 

− www.adulteducation.at 

Részvétel a felnőttképzésben 

Egy 2011-12. évi felmérés (Adult Education Survey3) szerint a 18-24 évesek körében a meg-

kérdezettek az azt megelőző 12 hónapban magas arányban nem vettek részt sem formális, sem 

                                                      
3 Erwachsenenbildung 2011/12, Ergebnisse des Adult Eduction Survey (AES). Statistik Austria: Wien, 2013. 

http://www.erwachsenenbildung.at/
http://www.eduvista.com/
http://www.adulteducation.at/
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non-formális képzésben, ez kb. 37%-ot tesz ki. Informális tanulásban a megkérdezettek körül-

belül 28%-a vett részt saját bevallásuk szerint. Kicsit több mint egy harmaduk (31,5%) pedig 

semmilyen formában nem képezte magát az elmúlt egy évben, és mindössze 6,3%-uk vett részt 

a felmérést megelőző egy évben mindhárom – formális, non-formális, informális – képzésben 

vagy tanulási folyamatban. 

A 25-64 évesek körében végzett reprezentatív felmérés eredménye szerint a megkérdezet-

tek több mint a fele (51,8%) sem formális, sem non-formális felnőttképzésben nem vett részt, 

és csupán 1,7%-uk vett részt a felmérést megelőző egy évben mindhárom – formális, non-

formális, informális – képzésben vagy tanulási folyamatban. Informálisan pedig 28%-uk tanult 

valamilyen formában. Akik elmondásuk szerint semmilyen formában nem képezték magukat, 

a megkérdezettek majdnem 42%-a, közülük legtöbben az idősebb korcsoporthoz tartoznak. Az 

iskolai végzettséget tekintve pedig sajnos a várt eredményeket kapjuk, a magasabb iskolai vég-

zettségűek kevesebben voltak a nem tanulók halmazában. 

Felnőttképzési szolgáltatások Ausztriában 

Az AMS Ausztria egyik vezető szolgáltató szervezete. Mottója: „Összehozzuk az embert és a 

munkát”. Elsősorban munkaerő közvetítéssel foglalkoznak, és felkarolják, motiválják a mun-

kakeresőket és vállalatokat egyaránt, tanácsadással, információval, anyagi támogatással és 

képzéssel. A kormány foglalkoztatáspolitikájának keretén belül működik, szerződésben a mun-

kaügyi, szociális és fogyasztóvédelmi miniszterrel. 

A munkaerőpiaci törvény értelmében az AMS feladata, hogy a kormány foglalkoztatáspo-

litikájának keretében hatással legyen a munkanélküliség megelőzésére és elhárítására, össze-

hozza a munkaerő keresletet és kínálatot, lehetősége szerint gondoskodjon a gazdaságról a mun-

kaerővel, és foglalkoztasson minden embert, aki az osztrák munkaerőpiacon rendelkezésre áll. 

Például a munkaügyi tanácsadás keretében az iskolákkal együttműködve a fiataloknak le-

hetőségük nyílik a megfelelő munka és képzés kérdéskörével egyidejűleg foglalkozni.  A fia-

talok, akik szakmunkásképzésben szeretnének részt venni, de nem találnak üzemi gyakorlati 

helyet, a kormány képzési garanciájából profitálhatnak. Minden 18 év alatti fiatalnak garantál-

ják a képzőhelyet, ha nem üzemnél, akkor üzemen kívül egy tanműhelyben , vagy egy másik 

üzemmel együttműködve. A termelőiskola a hátrányos helyzetűek támogatását szolgálja, 

amelynek keretén belül a fiatalok hozzáférhetnek a tanuláshoz és a munkához . Ennek kereté-

ben a fiatalokat nem tradicionális iskolai légkörben, hanem gyakorlatorientált módon vezetik 

a munkaerőpiac felé. 

A FiT program lényege, hogy nőket képezzenek az iparban és a műszaki tudományokban, 

és toborozzák, motiválják őket, hogy ne csak a tradicionális „nőies” szakmákat válasszák. Itt 

is, mint a fiataloknak szánt program esetében folyamatos tanácsadással, pályaválasztási, pá-

lyamódosítási javaslatokkal látják el a részt vevőket. 

Az 50 év felettiek is különösen érintettek, ha munkanélküliségről van szó. Az időseknek 

biztosítják a fizetést úgy, hogy lehetővé teszik, hogy alacsony jövedelemveszteség mellett 

csökkentség a munkaidejüket, és a későbbi nyugdíjat sem érinti ez a változás. 

Az érintettek rehabilitációjával az erre szakképzett tanácsadók foglalkoznak. Az integráció 

keretében lehetőségük nyílik a perspektívákról, saját élettapasztalatról, a megélt akadályokról 

beszélni. A „fit2work” program keretében pedig a jelenlegi egészségügyi, élet és munkahelyi 

helyzetükkel kapcsolatban tanácsadáson vehetek részt az érintettek, akik nem találnak munkát 
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a megváltozott munkaképességük miatt, vagy nehezen tudnak érvényesülni a jelenlegi munka-

helyükön. 

Az „Egészség útja” egy szakvélemény a munkanélküli emberekről azzal a céllal, hogy mi-

lyen mértékben munkaképesek, illetve egyáltalán azok-e. A perspektívaterv keretein belül pe-

dig az egyén erőforrásait és egészségi állapotát figyelembe véve új, szakmai, munkahelyi pers-

pektívákat dolgoznak ki. 

A bevándorlók támogatására német nyelvkurzusokat szerveznek, és tanácsadást a képzési 

kínálatról. Itt akár az egyén anyanyelvén is folyhat a gondozás, ahol megválaszolják az beván-

dorlással kapcsolatos felmerülő kérdéseket. A vállalatalapítási program keretén belül pedig 

olyan munkanélkülieknek segítenek, akik önálló céget, vállalatot szeretnének alapítani, és nem 

alkalmazottként dolgozni. A tervezett terülten tanácsadással segítik a részt vevőket, képzési 

ajánlatokkal látják el és a program alatt anyagi támogatást biztosítanak neki. 

Összegzés 

A felnőttképzéssel foglalkozó intézmények, hálózatok az országban ugyanúgy, mint Bécsben 

elszórtan helyezkednek el, így növelve a hozzáférés lehetőségét, és hozzájárulva a képzések 

elérhető távolságon belüli biztosítását. 

Hivatásként a felnőttképző, mint foglalkozás ilyen formában nem tanulható, nincs konkrét 

andragógus szak a felsőoktatási intézményekben. A képzési tudományok szakon belül lehet 

választani a felnőttképzési szakirányt, itt lehet elmerülni a felnőttek oktatásával és tanulásával 

kapcsolatos ismeretekben. 

A tanácsadási rendszer, sok területet átfogóan megfelelően, többnyire ingyenesen is mű-

ködik. Működik az előzetes tudás elismerése is, azonban a nyelvi képzéseket kivéve vélemé-

nyem szerint kevés figyelmet kap a hétköznapokban. 

A képzési információk mindenki számára elérhetőek, maximálisan nyilvánosak, a médiá-

ban, (nem csak a felnőttképzéssel foglalkozó) intézményekben, plázákban, tömegközlekedési 

eszközökön is, egy-egy plakát, vagy akár konkrét intézmények, szervezetek tájékoztató füzetei 

formájában is. 

Tanulmányaim, környezetem és saját tapasztalataim alapján úgy gondolom, Ausztriában 

egy jól működő felnőttképzési rendszer él. Leginkább persze a fővárossal kapcsolatban tudok 

véleményt nyilvánítani, de itt a kínálat sokszínűségét figyelembe véve mindenki, aki tanulni 

szeretne, meg tudja találni az személyiségének, érdeklődési körének, előképzettségének, ide-

jének és pénztárcájának megfelelő tanfolyamot, képzést. 

Magyarországot és Ausztriát összehasonlítva azonban úgy gondolom, a professzió tekinte-

tében hazánkban színvonalasabb a helyzet. Az andragógia fogalma, tartalma egyre elterjed-

tebb, és már nem csak szakmai körökben beszélünk felnőttképzésről. Érdekes módon az oszt-

rákoknál a jól működő felnőttképzési rendszer ellenére sokszor nincsenek tisztában az embe-

rek, mi is az a felnőttoktatás, és miért van szükség erre a hivatásra, szakmára. A képzéseken 

részt vesznek, bizonyítványokat szereznek a felnőttoktatás keretein belül, viszont nem tudato-

sul bennük, hogy e mögött milyen módszerek és struktúrák húzódnak. 

Véleményem szerint mindkét országban vannak a felnőttképzés területét érintő intézkedé-

sek, amelyek pozitívan befolyásolják annak helyzetét, társadalmi elismerését, de bizonyos kér-

désekben még így is lenne mit tanulnunk egymástól. 
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