
felnőttképzés 2010/2. 37

A Felnőttképzés 2009/3 számában
vitaindítónak szánt cikket közölt
Csoma Gyula és Lada László a kom-
petencia fogalmának felnőttképzés-
hez való kapcsolódásáról. Már írá-
suk címében is jelzik, hogy nincs
minden rendben a fogalomhaszná-
lattal. A kompetencia elnevezés im-
máron általánossá vált az oktatás-
ügy minden szektorában, átitatta a
foglalkoztatáspolitikát, sőt a szociál-
politikát is. Ugyanakkor való igaz,
hogy a kompetencia fogalomhaszná-
lata közel sem egységes, még az ok-
tatásügy egyes szektorain belül is el-
térőek az értelmezések. Ám ez nem
jelenti azt, hogy a kompetencia fo-
galmát ki kellene dobnunk!

A személyügyi, HR-es szakma
fogalmi meghatározásai végérvénye-
sen beásták magukat a mindennapi
beszédünkbe. Ezzel együtt annyi fél-
reértést és diffúz fogalomhasznála-
tot hoztak magukkal, amennyit vár-
ni is lehet minden tisztességes para-
digmaváltás esetében. Jó példa erre
a vitaindító cikk bevezetője is, amely
azt az analógiát lebegteti, mintha a
kompetencia alapú képzés ideája
egyet jelentene a kondicionálással,
valamiféle felületes betanítással.
Mintha az új megközelítésmód ön-
magában felelne a szakképzés jelen-
legi színvonaláért, illetve a munkaa-
dói igények és munkavállalói lehető-
ségek közötti nehezebb megfelelése-
kért. A képzés, az „iskola” világának
belső gondjaira, valamint a szakkép-
zés és a munkaadói igények közötti
megfeleltetés esetleges gyengeségei-
re adott válaszokban nincs semmi

keresnivalója  a behaviorizmusnak,
vagy a felszínes szakmaiságnak,
szaktudásnak! Az átalakuló termelé-
si és társadalmi környezetben, a
kompetencia fogalmának bevezeté-
sében keresni a hibát olyan, mintha
magát a változást szeretnénk vissza-
forgatni, és azt várnánk, hogy a ha-
gyományos pedagógiai módszerek, a
frontális osztálymunka, a nem sze-
mélyre szabott tanulás, az egy életre
szóló szakma tanítása nyerje vissza
újra az ipari társadalom korában ki-
alakult jogaikat. A világgazdaságba
ezer szállal beágyazódott magyar
valóságban – amelyben mindany-
nyian élünk – erre aligha van mód.

Ugyanakkor igaz és nagyon is jo-
gos az a szakmai igény és szakmai
igényesség, amellyel a szerzők kör-
bejárják a kompetencia fogalmát,
keresve a képzésben, ezen belül a
szakképzésben és felnőttképzésben
egységesíthető tartalmát és alkalma-
zását. Egyet kell velük értenünk ab-
ban a vonatkozásban, hogy egyetlen
szakma, így a (felnőtt)képzés sem
engedheti meg magának, hogy ne
kanonizált fogalmakkal dolgozzék.
Ennek azonban nem kell azt jelente-
nie, hogy a kompetencia-felfogások
és -értelmezések mindegyikét szinte-
tizálnunk kellene, hiszen ahogy ezt
ők maguk is belátják, lehetetlen vál-
lalkozásról lenne szó. Sokkalta in-
kább a magyar oktatásügy világten-
denciákra adott gyors válaszainak
megnehezítője – ha nem ellehetetle-
nítője – lenne, ha belemerülnénk a
kompetencia fogalmának tisztázását
célzó meglehetősen parttalan vitákba.

KOMPETENCIÁK MÉRLEGEN
VÁLASZ 

Csoma Gyula–Lada László a Felnőttképzés 2009/3. számában megjelent cikkére

ELMÉLET

BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS munkavál-
lalási tanácsadó, tanár, szociál poli -
tikus. A Foglalkoztatási és Szo ciá lis
Hivatal szakmai tanácsadója, 2008-
tól a TÁMOP keretében indított „A
pályaorientáció rendszerének mód-
szertani és tartalmi fejlesztése” c.
országos fejlesztő program vezetője.
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hető fogalmat takar; alkalmasságot,
vagy szép magyar szóhasználattal 
illetékességet jelent egyes feladatok
végrehajtásában. Tehát pontosan 
arra az igényre ad választ, amelyet
egy képzés sikeressége, az egyén
társadalmi beilleszkedése, vagy a
munka világára leszűkítve, egy mun-
kaköri beválás során szeretnénk
vizsgálni. A kompetencia olyan gya-
korlati fogalmat ad a kezünkbe,
amely egységes platformra képes
hozni a képzés és a munka mára
egymástól eltávolodott világait. Az
illetékesség tekintetében pedig alig-
ha áll meg a vitaindító cikkben fel-
vetett ellenérv, miszerint a magyar
nyelvben nem tudnánk kellő mély-
ségben értelmezni, hiszen már az
1972-es kiadású Magyar Értelmező
Kéziszótár is tartalmazza ezt a szó-
cikket. Az illetékesség fogalmához
csatolt „jogosultság nélküli szakérte-
lem” (a vitaindító cikk 8. oldalán)
asszociáció inkább tükrözi az illeté-
kesség fogalmához történelmi
konnotációban kapcsolódó negatív
érzéseinket, mint a szó elődleges
szótári jelentését. Amennyiben ezen
a logikai úton haladunk, hasonló
csapdába manőverezzük magunkat,
mint amikor a bürokráciát a hétköz-
napi szóhasználattal azonosítva va-
lamilyen negatív és kerülendő foga-
lomként közelítjük meg, amelyet ki
kell küszöbölni, és nem annak erede-
ti tartalma szerint a „rendre, rangra
való tekintet nélküli” egységes szín-
vonalú állami ellátásként, ügykeze-
lésként értelmezzük. A tudományos

megközelítés szempontjából nem
csak a kompetencia fogalmának
magyarázata fontos. Bár a jelen tár-
sadalmi kor beszélői vagyunk mind-
annyian, de ne ennek a kornak nyel-
vi kódjaiba zárva értelmezzünk – fő-
ként érzelmi alapon – fogalmakat.
Ugyanez a kérdés merül fel a kom-
petencia alapú képzés vonatkozásá-
ban a tevékenység és a cselekvés kis-
sé mechanisztikus szembeállítási kí-
sérlete kapcsán. Mintha önmagában
a kompetencia fogalma tehetne ar-
ról, hogy a fiatalok 40%-át befogadó
felsőoktatási alapképzés színvonala
a középiskolák színvonala felé kor-
relál, amely valójában a születéskor
várható magas átlagos élettartam és
az alacsony fertilitási ráta közvetett
eredménye. Ha már megmaradunk
az ok és okozatiság mezsgyéjén, ak-
kor fontos, hogy az okozatból ne
csináljunk okot. Valójában a társa-
dalmi-gazdasági átalakulás az az ok,
amely az oktatásügyet a kompeten-
cia fogalmának használata és hasz-
nosítása irányába tolja.

Sokkalta inkább gyötrődünk ab-
ban a folyamatosan őrlő, de lisztet
nem adó malomban, amely megpró-
bálja a kompetencia fogalmát úgy
beállítani, mintha eddig soha nem
látott és a gyakorlati pedagógiai,
andragógiai munkában nem alkal-
mazott fogalommal állnánk szem-
ben. Ha bemegyünk ebbe az utcába,
bizony el is veszünk benne, és meg-
állja a helyét a vitaindító cikkben 
citált Polónyi idézet, miszerint 
„A kompetencia tehát semmit sem,
és mindent is jelent”. Egyetértve a

szerzőkkel, pontosan ezért lenne
fontos mihamarabb megállapodni
egy alkalmazható és a többség által
elfogadott kompetencia-fogalom-
ban, mert aligha tartható a mai fej-
lesztések iránya akkor, amikor a
közoktatás és a szakképzés más és
más fogalmakat definiál kompeten-
ciaként, hogy a felsőoktatás sajátos
felfogásáról ne is beszéljünk.

A fogyasztói társadalom elemi
kritikájaként (vitaindító cikk 10. ol-
dala) jelenik meg az írásban a túl-
szabályozott, részfeladatokba és
munkakörébe zárt termelő és fo-
gyasztó polgár rémképe, melyet a
szerzők szembe is állítanak a létezett
szocializmus, azaz a hiánygazdálko-
dás kényszerűségéből táplálkozó, a
jég hátán is megélő szakmunkás ké-
pével, aki megfelelő szerszámok és
alapanyagok híján is elvégezte fela-
datát. Bár ez a fajta nosztalgia ért-
hető, és azt sem vitatjuk, hogy az
ilyen vonatkozású társadalomkriti-
kai felvetéseknek ne lenne jogosult-
sága, de mindez nem jelenti azt,
hogy az egyre nagyobb fokú specia-
lizáltságot megkövetelő, a foglalko-
zások mind nagyobb számát megje-
lenítő munka világában még mindig
csak univerzális mesterekre lenne
szükség. Mindezzel nem azt a véle-
ményt osztjuk, hogy a magyar szak-
képzés munkakörökre betanított
képzést nyújtson, hiszen különösen
fontos, hogy az ifjúsági képzés te-
kintetében ne ezt tegye! De el kell
fogadnunk azt a tényt, hogy az em-
beriség által felhasznált anyagok és
termelési folyamatok történelmi táv-

2010_2_37_64.qxp:1.qxd  5/25/10  6:48 PM  Oldal 38



felnőttképzés 2010/2. 39

K
O

M
PE

TE
N

CI
Á

K
 M

ÉR
LE

GE
Nlatban soha nem látott összetettsé-

get értek el, és ez bizony együtt jár a
szakmák, foglalkozások számának
gyarapodásával és azok tartalmának
dinamikus változásával.

A szerzők már a kompetencia
fogalmának a mai magyar közokta-
tási és szakképzési gyakorlatba tör-
ténő átültetésének bizonytalanságai-
ról értekeznek (12–13. old.), amikor
az új érettségi rendszer, az OKJ 2006
vizsgarendszer, vagy az országos
kompetenciamérés gyakorlati okta-
tás- és vizsgaszervezési kérdéseit ve-
tik fel. Ilyen például, amikor az új
szakképzési rendszer hosszú modul-
vizsgáiról írnak, és egymásba olvasz-
tanak két önálló fogalmat; a modul-
rendszerű képzést és a kompeten-
ciát. Az előbbi alapvető hátterét 
képezi a felnőttképzés, a hosszú
szakmai életutat végigkísérő egész
életen át tartó tanulás valósággá vá-
lásának, amikor lehetővé válik – leg-
alább az oktatáspolitika szintjén –
a felnőttkori előzetes tudás, a ta-
pasztalati tudás és az átvihető kész -
ségek, ismeretek beszámítása az új
képesítés megszerzésébe. De önma-
gában a képzés modularizálása és a
vizsgák esetleges hosszúsága nem 
a kompetencia felfogások vitája, ha-
nem egy önálló ügy.

Annak érdekében, hogy a kom-
petencia fogalmát használatba tud-
juk venni, valóban érdemes tisztázni
e fogalom mindennapos használatá-
hoz vezető okokat: 

I. Mitől állt elő az új helyzet?

A kompetencia fogalmának felbuk-
kanását és elterjedését felfoghatjuk
egyfajta hídépítési igény megjelené-
seként a képzés, a felnőttképzés és a
munkaerőpiac, a társadalmi beillesz-
kedés mindennapos igényei között:
� Az ipari társadalom lecsengésé-

vel az annak igényeire kialakult,
az élettér más területeitől elkülö-
nített és intézményesített képzés,
szakképzés válságba került. 
A posztindusztriális gazdaság és
termelés folyamatos fejlődése
magával hozta a felhasználói igé-
nyek változását, amelyre a kép-
zés világának figyelnie kell. Meg-
változott a képzést felhasználó
mindkét csoport – a lakosság és
a vállalati szféra – igénye is,
amennyiben egy soha nem látott
hosszúságú és termékenyen eltöl-
tött életútra készülnek a ma fia-
taljai, és ugyanakkor egy olyan
gazdaságban dolgoznak a szerve-
zetek, ahol a használt eszközök,
célok átalakulásának, a szüksé-
ges munkaerő biztosításának
tartalma alig jelezhető előre.

� A hosszú életű egyének és az ala-
csony szülési hajlandóság két do-
logra is rákényszeríti előbb vagy
utóbb a nyugati civilizációt: 
a gazdasági migránsok befoga-
dására és integrálásának kísérle-
tére, valamint az emberek min-
den eddigi történelmi korszaknál
hosszabb munkában tartására,
amely magával hozza a felnőtt-
képzés, az egész életen át tartó
tanulás szerepének kiemelkedé-

sét. Ehhez járul hozzá az egyes
munkakörökben, élethelyzetek-
ben szerzett korábbi átvihető
kompetenciák felhasználása az
újabb munkakörökben, szakmák-
ban, élethelyzetekben.

II. A kompetenciák felosztása 

A kompetencia fogalmának százféle
értelmezése nem csak a szakiroda-
lomban, de a közösségi és a magyar
oktatáspolitikai, foglalkoztatási do-
kumentumokban is visszaköszön. 
A szerzők felvetésében nem említett,
de a gyakorlati alkalmazás szintjén
az általuk szóba hozottakkal lega-
lább is egyenértékű probléma, hogy
a magyar közoktatás (NAT), szak-
képzés (OKJ 2006) és felsőoktatás
másként fogalmazta meg saját, a
kompetenciával kapcsolatos definí-
cióit. A kompetencia listák is eltér-
nek egymástól, ami azt jelenti,
egyetértve a szerzőkkel, hogy egysé-
ges pedagógiai-andragógiai gyakor-
lat nem építhető fel egy ilyen 
rendszerre. Úgy, ahogy a felhaszná-
lók – állampolgárok és vállalatok –
oldaláról is rendkívül zavaros és a
mindennapi választásaik vonatkozá-
sában nehezen kezelhető és áttekint-
hető helyzet alakult ki. Ez azonban
nem változtatja meg azt a tényt,
hogy a képzés-szakképzés és a mun-
kaerőpiac igényeinek összeegyezte-
tésekor ma már a szakképzés, a fog-
lalkozás vagy a munkakör megneve-
zése nem elég cizellált logikai egy-
ség, azaz nem elégséges a kereslet
és kínálat egymásra találásában.
Elegendő ehhez megnéznünk a

2010_2_37_64.qxp:1.qxd  5/25/10  6:48 PM  Oldal 39



40 felnőttképzés 2010/2.

BO
R

BÉ
LY

-P
EC

ZE
 T

IB
O

R
 B

O
R

S

munkaadók igényeit megjelenítő ál-
láshirdetéseket, vagy felütnünk az
EUROPASS-csomag részeként az EU
CV kompetencia fejezetét.

Mind a két fél elmozdult a na-
gyobb logikai halmazt jelentő szak-
képesítés, foglalkozás vagy munka-
kör megnevezéseinek használata
mellett az adott feladat ellátásához
szükséges kompetenciák felsorolásá-
nak és egyeztetésének irányába.

Ahhoz, hogy kereslet és kínálat
egymásra találása sikeresebb lehes-
sen, valóban elengedhetetlen a kom-
petencia fogalmának és tartalmának
konszenzusos megnevezése (ha az
alkalmazott tudomány nem, akkor 
a társadalmi és piaci szereplők majd
maguk birkóznak meg ezzel a fela-
dattal). Az Európai Unió 2006 végi
ajánlását taxonómiai szempontból
nem tekinthetjük diffúznak: az is-
meret, képesség-készség és attitűd
együttesére épített kompetencia 
definíció valószínűleg az egyén olda-
láról a legtöbb helyzetben alkalmaz-
ható.

Legalább ilyen fontos feltétel a
kompetencia fogalmának használa-
tához, hogy a munkalélektan által
régóta alkalmazott duális felosztást
elfogadjuk, és a két kategória tartal-
mát ne tetszőleges módon ide-oda
tologatva alkalmazzuk. A szakmai
kompetencia és a szakma feletti,
vagy más elnevezéssel kulcskompe-
tencia megnevezések alkalmasak ar-
ra, hogy az általános polgári és a
konkrét szakfeladathoz kötött szak-
emberi, munkavállalói kompetenciá-
kat elhatároljuk egymástól. Ebben a

tekintetben a hazai fejlesztések kö-
zül a legmesszebbre az új OKJ szak-
mai és vizsgakövetelményei jutottak,
ugyanakkor mindez nem jelenik
meg a felsőoktatási szakok képesíté-
si és kimeneti követelményeiben. 
Ha valami, akkor ez bizony roppant
mód zavarba ejtő a felhasználók
mindkét csoportja számára.

III. Tennivalók 

Vannak tehát a kompetencia fogal-
mának használatával kapcsolatosan
közös feladataink, és csak remélhe-
tő, hogy ebbe az irányba vihet ez a
vita is. Egységes és a pedagógiai-
andragógiai gyakorlatban alkalmaz-
ható értelmezési keret kialakítására
van szükség. Olyan keretrendszerre,
amelyet magára nézve valóban elfo-
gadja és alkalmazza az oktatásügy
négy nagy – közoktatás, szakképzés,
felsőoktatás, felnőttképzés – rend-
szerét, ezzel fejlesztve napi állam-
polgári és vállalati gyakorlattá az
egész életen át tartó – egyébként
szintén az EU által népszerűsített –
képzés eszményét.

Összességében tehát egyet lehet
érteni a szerzők felvetésével, misze-
rint a kompetencia alapú képzés vo-
natkozásában nem tűnik el a nevelés

feladata (15. old.), bizony – félel-
meik ellenére – még a munkaerő-
piaci képzés, átképzés vonatkozásá-
ban sem. Sőt, ezekben az esetekben
számos hátrányos helyzetű felnőtt
csoport esetében (tartósan regiszt-
rált álláskeresők, munkanélküli kar-
riert befutottak, munkanélküli csa-
ládokban felnőttek, utógondozottak
stb.) a felnőttképzés vonatkozásá-
ban ez a reszocializációs feladat, a
pótlólagos énfejlődés stimulálása
még fel is értékelődik, és összekap-
csolja a tanár munkáját az életpálya-
tanácsadó vagy a mentor, esetleg a
kortárs segítő mindennapos felada-
taival.

A felülről jövő modernizáció,
bár történelmi okokból kifolyólag
félünk tőle, akár jó irányba is képes
befolyásolni a nemzeti szintű folya-
matokat. Az Európai Unió nyitott
koordinációs modellje pedig kifeje-
zetten alkalmas arra, hogy egy meg-
felelő szakmai tudatossággal rendel-
kező tagország visszafelé is befolyá-
solni tudja a közösségi szintű dönté-
seket, és ezzel határokon belül is
előnyére fordítsa a valójában főként
gazdasági szükségszerűségből táp-
lálkozó folyamatokat.

Szűcs Édua: Kényszervállalkozás
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